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Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Juros compensatórios (contribuição industrial). Retardamento
da liquidação. Nexo de imputação do retardamento ao con-
tribuinte a título de culpa. Nexo de causalidade entre a
extensão do retardamento e a conduta do contribuinte.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Verificando-se retardamento na liquidação da contribui-
ção industrial, por força de exame à escrita da recorrente,
sendo tal atraso imputável ao contribuinte há lugar a
juros compensatórios.

II — O recorrente ao omitir inicialmente a apresentação da
declaração mod.2 da contribuição industrial, e apresen-
tando-a, depois já fora do prazo legal sem que desse
a conhecer em toda a extensão o facto tributário de-
clarando prejuízo que depois em exame efectuado pela
Inspecção Geral de Finanças deu como resultado um
lucro de cerca de seis mil contos, tal como consta do
probatório, torna-se manifesto que o retardamento da li-
quidação é imputável ao contribuinte, computando-se os
juros compensatórios até ao momento em que os serviços
competentes da Administração Fiscal para efectuar a li-
quidação passaram a estar na posse dos elementos res-
pectivos e disponibilizados pela entidade inspectiva do
exame à escrita.

III — É que só a partir daí a entidade competente para a li-
quidação passou a dispor dos elementos para o efeito,
nomeadamente da existência de rendimento tributável e
que veio a ser considerado na liquidação.

Recurso n.o 11.934 de que é recorrente SEBES - Consultório Técnico
e Comercial, Lda. e recorrida Fazenda Pública e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dro. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

SEBES - Consultório Técnico Comercial, Lda, impugnou o acto
tributário praticado pela Repartição de Finanças do 14o Bairro Fiscal
de Lisboa relativamente à liquidação de juros compensatórios de
716.352$00 respeitante, à contribuição industrial e imposto extraor-
dinário sobre lucros do exercício de 1978, perante o tribunal tributário
de 1a instância de Lisboa.

Por sentença do mesmo Tribunal (3o Juízo) de 3.5.88 foi julgada
improcedente a impugnação, sob a consideração decisiva da existência
de retardamento da liquidação por parte da impugnante.

Inconformada com a decisão, dela interpôs recurso a impugnante
para o Tribunal Tributário de 2a instância produzindo, oportunamente,
alegações com as seguintes conclusões, que pela sua extensão assim
se resumem:

”1a. A empresa recorrente deveria ter apresentado até 30 de Junho
de 1979 a declaração modelo 2 da contribuição industrial relativamente
ao exercício de 1978 (art.45o da C.C.I.).
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2a. A ora recorrente veio suprir essa falta ao entregar em 30 de
Outubro do mesmo ano de 1979 a Dec.mod.2 com um resultado
negativo, prejuízo no exercício de 1978 de 94.500$00.

3a. Do apuramento da matéria colectável efectuado pelos serviços
de Fiscalização Tributária resultou a correcção daquela para um mon-
tante, igualmente negativo, de 46.241$00.

4a. Não havia, assim, qualquer contribuição industrial que fosse
devida, pelo que do atraso na entrega da Declaração m/2 não resultou
o retardamento de qualquer liquidação.

5a. Sendo os juros compensatórios liquidados, conjuntamente com
o imposto, não existindo este não podem existir aqueles pelo que
neste caso, não havia lugar à liquidação de juros compensatórios por
não serem devidos e, assim, verificaram-se ilegalidades na liquidação
impugnada.

6a. Sem conceder e apenas como mera hipótese para o caso de
não ser dada razão neste ponto à ora recorrente, a serem devidos
juros compensatórios ter-se-ão verificado ilegalidades na respectiva
contagem e relativamente ao termo final ou dia ad quem dos mesmos.

7a. Desde logo, em consequência da falta de entrega atempada
da declaração m/2 de 1978, foi, pelos Serviços da Administração Fiscal
efectuada a liquidação provisória da contribuição industrial (art.84o

alin.a) do mesmo Código) a qual, nos termos e para efeitos do pa-
rágrafo único do art.85o, deveria ter sido corrigida até 15 de Setembro
de 1979.

8a. Com efeito, o parágrafo único do art.85o que abrange qualquer
das situações previstas nos no1 e 2 do corpo do mesmo artigo estabelece
um dever de correcção da liquidação provisória para a Administração
Fiscal, levando a uma interpretação restritiva do parágrafo único do
art.93o in fine, afinal o cerne da questão: saber qual o dia ad quem
ou termo final da contagem dos juros compensatórios devidos como
indemnização ou compensação para o Estado pelo retardamento da
liquidação imputável ao contribuinte pelo atraso na entrega da de-
claração m/2.

9a. A correcção ou suprimento da falta da contribuinte, ora re-
corrente, é de considerar desde que efectuada até 15 de Setembro
de 1979.

Se o for posteriormente, esta data constitui o termo final do período
durante o qual são de liquidar juros compensatórios”.

Cita em abono desta tese o acórdão do T.Trib.de 2a instância de
7.5.84 - Proc. 57.806 in CTF no304-306 que referencia outros arestos.

Para daqui concluir que os juros compensatórios deveriam ter sido
contados entre 1 de Julho de 1979 e 15 de Setembro de 1979.

Para o caso de assim não se entender, aponta como termo a data
de 30 de Outubro de 1979, momento em que ”A.F. com a entrada
na Repartição de Finanças m/2” ”teve conhecimento da verificação
daquela situação de facto e ”ficou a dispor de todos os elementos
indispensáveis não só à liquidação da multa mas ainda à liquidação
da contribuição industrial do ano de 1978.

”17a. A partir dessa data, 30 de Outubro de 1979, o atraso da
liquidação já não é imputável à empresa recorrente mas sim à própria
Administração Fiscal.

19a. É nesse sentido que se pronuncia o Juiz Conselheiro Francisco
Rodrigues Pardal no seu estudo sobre ”juros compensatórios ”in Bo-
letim no114 de Junho de 1968, da D.G.C.I.

22a. Considerada como dia ad quem ou termo final de contagem
dos juros compensatórios qualquer outra data, 7 de Maio de 1989
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(...) viola manifestamente as disposições conjugadas dos arts.84o

alin.a), 85o, parágrafo único e 93o parágrafo único do Código da Con-
tribuição Industrial”, disposições estas que também pela sentença re-
corrida foram violadas.

Termina, dizendo que deve ser concedido provimento ao recurso,
revogada a sentença recorrida e, em consequência a liquidação im-
pugnada ser declarada ilegal, mandando restituir ao contribuinte o
montante de 716.352$00 de juros compensatórios, ”contando-se a fa-
vor do mesmo os juros do parágrafo 1o do art.140o do Cód. da
Cont.Industrial”.

Juntou ”dois documentos, um total de 11 folhas”.
Por Acórdão de 28.2.89, o Tribunal Tributário de 2a Instância de-

clarou-se incompetente em razão da hierarquia com o fundamento
de que o recurso versava exclusivamente matéria de direito sendo
competente este STA.

Remetidos os autos a este STA, sem contra-alegações a pedido
da recorrente (fls.66), o Exm.Procurador Geral Adjunto neste Tribunal
emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não merece pro-
vimento, passando a explicitar que ”no domínio da contribuição in-
dustrial grupo A (caso dos autos), em caso de desconformidade dos
factos constantes da declaração m/2 com a realidade e no que a li-
quidação dos juros de mora pelo retardamento da liquidação correctiva
feitas pela Administração fiscal, há que considerar duas situações:

A primeira é a de a referida desconformidade ser susceptível de
determinar-se pelo exame formal da própria declaração: esta será,
então, corrigida (art.85o parágrafo único)”, caso em que ”a Admi-
nistração aceita como exactos os factos tributários apresentados pelo
contribuinte, procedendo apenas a correcções impostas pelo próprio
contexto da declaração que as contém.

Tais correcções, como devem ser efectuadas até 15 de Setembro,
implicam que os juros compensatórios liquidados em consequência
delas, só possam ser, também, até essa mesma data exigidos”.

A segunda das situações é bem diferente desta, aqui, a Adminis-
tração vai investigar a correspondência da declaração (dos respectivos
factos) à realizada, através do exame à escrita do contribuinte como
permitem os arts.113o e 114o do C.C.I.

No que à liquidação do imposto diz respeito, semelhante faculdade
tem como limite temporal o da prescrição da mesma liquidação, já
que a lei lhe não fixa outro.

....
”No caso dos autos, o momento até ao qual foram contados os

juros compensatórios foi o da realização de exame à escrita, ou melhor,
do momento em que ele deu entrada na repartição de finanças ...”
”Foi nesse momento que a Administração dispôs de todos os ele-
mentos para proceder à liquidação, sendo assim o retardamento desta,
até essa data, imputável à contribuinte”.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
”a) A 30/Out/79 a impugnante apresentou a respectiva declaração

mod.2 relativamente ao exercício de 1978 na qual declarou um prejuízo
de 94.500$00.

b) Da verificação efectuada nos termos do art.113o do C.C.Ind.
resultou a correcção do prejuízo para 46.241$00.

c) Foi levado a efeito pela IGF exame à escrita da impugnante
cujo resultado veio a ser participado à Rep.Finanças em 29 Out. 82.
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d) Desse exame resultou, após reclamação da impugnante, a fixação,
pelo sistema do Grupo B, de um lucro tributável de 6.018.780$00.

e) Procedendo a Rep.Finanças à liquidação de Contribuição in-
dustrial no montante de 1.404.297$00 e imposto extraordinário sobre
lucros no montante de 227.840$00 e ainda entre 1/06/79 e 29/10/82.

A sentença recorrida, depois de referir a existência de consenso
dos intervenientes no processo no sentido de que os juros compen-
satórios estabelecidos no art.93o do C.C.Ind. assumem uma finalidade
de indemnização do prejuízo sofrido pelo credor tributário, calculado
”a porfait”, em consequência do retardamento da definição da sua
posição credora por falta imputável ao contribuinte a título de culpa,
defere-se na análise dos pressupostos da obrigação de juros com-
pensatórios - retardamento da liquidação; nexo de imputação do re-
tardamento ao contribuinte a título de culpa; e nexo de causalidade
entre a extensão do retardamento e a conduta de contribuinte - e,
com base na factualidade apurada, o Mmo.Juiz sustentou o enten-
dimento afirmativo quanto aos dois primeiros pressupostos, fazendo-o
da seguinte forma.

Quanto ao retardamento da liquidação da contribuição devida não
se vê que possa sofrer dúvida.

Que eram devidos os impostos liquidados tem de dar-se por assente
porque, não havendo impugnação quanto a esta parte formou-se caso
resolvido, e que há retardamento também é óbvio porque nos termos
do art.84o/a C.C.Ind. a contribuição deveria ter sido arrecadada até
30 de Junho de 1979 mediante autoliquidação.

E, na verdade, além de a recorrente reconhecer ter-se eximido
ao cumprimento do disposto nos arts.45o e 84o do C.C.I - apresentação
da declaração mod.2 com autoliquidação - no prazo ali estabelecido
é matéria que não sofrendo impugnação se consolidou na ordem ju-
rídica, o que também, agora, em sede de recurso, não vem questionado.

Tal situação, aliada ao que do probatório decorre no que respeita
ao exame à escrita levado a efeito pela Inspecção Geral de Finanças
motivado pela conduta omissiva da impugnante, ora recorrente, leva
a que, como na sentença se refere, se mostre evidente o nexo de
imputação do retardamento à impugnante a título de culpa (cfr. art.84o

alin.a) do C.C.I.).
Refere a recorrente que veio a suprir a falta da entrega da dita

declaração m/2 em 30 de Outubro do mesmo ano de 1979 relati-
vamente ao exercício em causa, reveladora de prejuízo que foi reduzido
pelo apuramento efectuado pelos Serviços da Fiscalização Tributária
para daí extrair a ilação de que não havendo qualquer contribuição
industrial, daí não resultou o retardamento da liquidação pelo que,
em seu entender não havia lugar à liquidação de juros compensatórios
por não serem devidos.

Ora, o art.93o do C.C.I. alude à obrigatoriedade de liquidação de
juros compensatórios sempre que por facto imputável ao contribuinte
ocorra retardamento na liquidação total ou parcial da contribuição
devida.

A matéria provada na sentença recorrida conduz, pois, à situação
contrária à defendida pela ora recorrente.

Sustenta ainda a recorrente que, nos termos do parágrafo único
do art.85o do C.C.I. deveria ter sido corrigida até 15 de Setembro
de 1979 a liquidação provisória da contribuição industrial (art.84o,
alin.a) do mesmo Código).

Ora, nos termos da referida alin.a) do art.85o do C.C.I. a con-
tribuição relativa ao Grupo A (como é o caso) será objecto de li-
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quidação provisória pelo contribuinte mediante a apresentação da
declaração mod/2 no prazo legal (arts.45o e 84o alin.a) do mesmo
Código).

Tendo-se dado como provado que tal declaração mod.2 foi apre-
sentada apenas em 30 de Outubro de 1979 é óbvio que aquele ar-
gumento da recorrente não faz sentido, pois que, como vem referido,
jamais a referida liquidação provisória podia ser efectuada pelos Ser-
viços da Administração Fiscal sem a apresentação prévia da declaração
mod.2, que, como se disse, é de data posterior a 15 de Setembro
de 1979.

Defende a recorrente esta data como termo final do período durante
o qual são de liquidar juros compensatórios, mas, no caso concreto,
não tem razão.

Escreveu-se na sentença recorrida que ”a impugnante começou
por omitir a apresentação da decl.m/2 e quando a apresentou fora
de prazo não deu a conhecer em toda a extensão o facto tributário”.
”Declarou em prejuízo quando tem de considerar-se definitivamente
assente que teve um lucro de cerca de seis milhares de contos”. É,
na verdade, o que consta do elenco da matéria de facto apurada
sob a alin.d) do probatório.

Esta questão prende-se com a outra de saber quando se pode con-
siderar terminado o nexo do retardamento da liquidação e a conduta
da recorrente, o que constituirá o termo ”ad quem” da contagem
de juros compensatórios.

Já se disse que a declaração m/2 com autoliquidação da contribuição
até 30 de Junho de 1979 (art.84o a) do C.C.I.).

E só não o foi devido a comportamento omissivo por parte da
impugnante ora recorrente.

Tal como se alude na sentença sob recurso, é nessa data que começa
a conduta culposa e a contagem de juros. ”o nexo de causalidade
adequada entre a conduta da impugnante e a perduração do retar-
damento só se interrompe quando os Serviços da Administração Fiscal
competentes para proceder à liquidação foram colocados em con-
dições de proceder à determinação, em toda a sua extensão, do quan-
titativo do imposto devido”.

Se os Serviços da Inspecção Geral de Finanças vieram a apurar
que em vez do prejuízo declarado pela contribuinte havia um lucro
na ordem do montante já explicitado, terá assim de concluir-se, à
falta de prova em contrário, que a impugnante ”que estava em situação
de incumprimento da obrigação fiscal passou a estar em situação
de cumprimento defeituoso da mesma obrigação”, como se observa
na sentença recorrida.

Com o accionamento do art.113o do C.C.I., permitido o exame
à escrita pela I.C.F. não podiam os serviços competentes da Admi-
nistração Fiscal proceder à liquidação sem estarem na posse dos res-
pectivos elementos disponibilizados por aquela entidade.

Deu-se como provado (alin.d) do elenco factual) que desse exame
resultou, após reclamação da impugnação ora recorrente a fixação
pelo sistema do Grupo B, de um lucro tributável de 6.018.780$00
e que esse resultado veio a ser participado à Rep.Finanças em 29
de Outubro de 1982 (alin.c) do probatório).

Só a partir desta data a entidade competente para a liquidação
passou a dispor dos elementos para o efeito, sendo certo que existia
rendimento tributável e que veio a ser considerado na liquidação.

Donde resulta que a impugnante, ora recorrente ao não ter de-
clarado, com verdade tal rendimento, constitui-se responsável pelo
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atraso ou retardamento da liquidação, daí derivando a respectiva obri-
gação de reparar o prejuízo causado, em termos de juros compen-
satórios a que se reporta o art.93o do C.C.Industrial.

Tal como se refere na sentença, ”a Ad.Fiscal só ficou em condições
de praticar o acto tributário quando deu entrada na Repartição de
Finanças liquidadora o resultado do exame à escrita”.

Eis, pois, que fora demonstrado, tal como a sentença recorrida
assim o entendeu, que no espaço temporal decorrido desde 30.6.79
a 29 de Outubro de 1982, há lugar a juros compensatórios já que
até esta última data não era possível à A.Fiscal proceder à liquidação
para a qual eram necessários os elementos decorrentes do exame
à escrita cuja omissão na respectiva declaração mod.2 foi determinante
do retardamento que só à contribuinte se deve imputar, como se
imputou na sentença recorrida.

Contra o que sustenta a recorrente, não foram violadas as dis-
posições conjugadas dos arts.84o alin.a) 85o, parágrafo único e 93o

parágrafo único do Cód.Cont.Industrial cuja interpretação e aplicação
ao caso dos autos se mostra correcta.

Donde resulta a improcedência de todas as conclusões e bem assim
do pedido relativamente aos juros indemnizatórios que, como é lógico,
sempre estava condicionado ao sucesso do pedido no que concerne
aos juros compensatórios.

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

Custas pela recorrente, com a procuradoria de 45%.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Relator) —
José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho de Castro Martins. — Fui
presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

IAPO - Instituto do Azeite e Produtos Oleaginosos. Taxas.
Impostos. Portarias 427/72 e 401/73 e Dec.-Lei 374-J/79.
Constitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As receitas dos Organismos de Coordenação Económica,
em que se incluía o IAPO, revestiam a natureza de ver-
dadeiros impostos, apesar da sua designação como taxas
uma vez que constituíam prestações, em regra pecuniárias,
sempre coactivas sem carácter de sanção exigidas pelo
Estado por outro ente público com vista à realização
de fins públicos e não a contrapartida de uma actividade
do Estado ou de outro ente público especialmente dirigida
ao respectivo obrigado, não existindo o vínculo sinalag-
mático que é característica essencial das taxas.

II — Tais Portarias, anteriores à Constituição da República
Portuguesa (versão originária) não são inconstitucionais
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face ao disposto no arto 293o da Lei Fundamental, que
preceitua que ”o direito anterior à entrada em vigor da
Constituição mantém-se desde que não seja contrário à
Constituição da República ou aos (seus) princípios nela
consignados.

III — Isto é, tais diplomas ficam apenas sujeitos a um juízo
de conformidade com a Constituição de 1976 circunscrito
à conformidade material.

IV — Também o Dec.-Lei 374-J/79, aprovado mediante cre-
dencial da Assembleia da República não enferma de in-
constitucionalidade, sendo válida a respectiva autorização
legislativa, para todo o ano económico porque inserida
na Lei Orçamental, não caducando quer com a exo-
neração do Governo ou dissolução da Assembleia em
funções na data em que foi aprovada a Lei Orçamental
em que se integra a mesma autorização legislativa.

V — O termo ”incidência” contido na Lei 21-A/79 de 25/6
deve ser interpretado em sentido amplo.

Recurso n.o 14.492, em que é Recorrente FIMA - Produtos Alimen-
tares, Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o
Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Fima - Produtos Alimentares Lda, que no momento da impugnação
se denominava Fima - Fábrica Imperial de Margarina, Lda, com sede
em Lisboa não se conformando com a sentença proferida pelo Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa (6o Juízo) que julgou impro-
cedente a impugnação judicial deduzida contra a exigência do pa-
gamento de taxas para o Instituto do Azeite e Produtos Oleaginosos,
interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a instância em cujas
alegações formulou as seguintes conclusões:

«A) As importâncias cobradas ao abrigo das Portarias nos 427/72
e 401/73 eram verdadeiros impostos e não taxas;

B) Como tal violavam claramente o princípio da legalidade tri-
butária consagrado na Constituição então em vigor;

C) A norma da Constituição de 1933 que consagrava tal princípio
deve continuar a servir de padrão para aferir da validade das normas
produzidas na sua vigência;

D) São pois nulas porque inconstitucionais tais Portarias;
E) Do mesmo modo, é inconstitucional o Dec.-Lei no 374-J/79 na

medida em que ultrapassa e viola a autorização legislativa ao abrigo
da qual foi publicado.

Termos em que se requer seja admitido o presente recurso e lhe
seja dado provimento, revogando-se a decisão recorrida com todas
as consequências, incluindo a de considerar procedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente contra a liquidação e cobrança das
”Taxas” previstas nas Portarias nos 427/72 e 401/73 e no Dec.-Lei
374-J/79». Não houve contra-alegação.

Sob parecer concordante do Ex.mo Magistrado do Ministério Pú-
blico, aquele Tribunal de 2a Instância julgou-se absolutamente in-
competente em razão da hierarquia em virtude de o fundamento
do recurso versar exclusivamente matéria de direito, por Acórdão
de 9 de Julho de 1991.
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Remetidos os autos a este STA, a requerimento da recorrente,
o Ex.mo Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que o recurso não merece provimento, explicitando que ”as ques-
tões de inconstitucionalidade das Portarias 427/72, de 4 de Agosto,
e 401/73, de 8 de Junho e do Dec.-Lei no 374-J/79, de 10 de Setembro,
levantadas pela recorrente foram já apreciadas à luz dos argumentos
invocados em vários arestos do STA, como, aliás, é salientado no
acórdão recorrido (a título de exemplo os Acórdãos de 17.7.1986,
do Tribunal Pleno, proferido no rec. 18020 sumariado no BMJ no

361 pág. 579), de 28.6.1989 - rec. 5.534 e 29.11.89 rec. 5.623).
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de

facto:
«a) Em 27.5.85 o Instituto do Azeite e Produtos Oleaginosos enviou

à ora impugnante as guias emitidas pelo respectivo presidente da
Direcção e por ele subscritas no montante de 4.773.096$00 acom-
panhadas de ofícios igualmente por aquele assinados os quais cons-
tituem fls. 1 a 20 do apenso.

b) Estas guias respeitavam à movimentação de produtos sujeitos
à disciplina do Instituto do Azeite e Produtos Oleaginosos no decorrer
dos anos de 1977, 1978, 1979 e 1980.

c) Estas guias destinavam-se à sanação de vício existente nas guias
que foram objecto de recurso para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo».

Com base nesta matéria de facto e na matéria alegada pela im-
pugnante considerou a sentença recorrida que duas eram essencial-
mente as questões suscitadas e a apreciar na impugnação: a incons-
titucionalidade das Portarias nos 427/72 e 401/73 e Dec.-Lei 374-J/79,
ao abrigo dos quais as taxas impugnadas foram liquidadas e exigidas,
bem como a prescrição destas por aplicação do arto 310o alínea g)
do Código Civil.

Relativamente à questão da inconstitucionalidade daqueles diplo-
mas, a sentença recorrida após referir que em situações paralelas
à dos autos a jurisprudência deste STA se tem pronunciado repe-
tidamente no sentido da sua constitucionalidade, com citação de alguns
arestos - de 9.4.84 Ac. Dout. no 278, pág. 177, de 4.12.87 Rec. 6956;
de 11.11.87 - Rec. no 4210 - independentemente de se estar perante
verdadeiros impostos ou simples taxas, na sequência de idêntica orien-
tação de pareceres da antiga Comissão Constitucional e de Acórdãos
do Tribunal Constitucional, propendeu para a conformidade dos mes-
mos diplomas com a Constituição da República de 1976, citando so-
bretudo, de forma sumária, o Acórdão deste STA de 25.5.88 no qual
se escreveu: ”Com a entrada em vigor da Constituição da República
de 1976 foi declarado para acautelar ou afastar possíveis situações
de abrupto vazio legislativo, todo o direito ordinário anterior, sem
necessidade de a confrontar com leis fundamentais no domínio das
quais surgem desde que e na medida em que se não mostrem con-
trárias” as normas daquela ou aos princípios que a informam - arto

293o. ”Daí que o Juízo de inconstitucionalidade a relevar para o efeito
só possa assentar na desconformidade da lei ordinária anterior com
os princípios ou com o espírito da nova lei fundamental sendo ir-
relevantes os vícios de génese dos respectivos preceitos quer por ema-
nação de órgãos incompetentes quer por estatuição em diploma com
insuficiente dignidade formal”.

Quanto à segunda questão - a da prescrição - a mesma sentença
recorrida, baseada na mesma jurisprudência citada e tendo em conta
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a matéria de facto dada como provada, entendeu que à situação dos
autos não é aplicável o arto 310o alínea g) do Cód. Civil que estabelece
a prescrição no prazo de 5 anos para as prestações periodicamente
renováveis o que não sucede no caso dos autos, por as receitas criadas
pelas Portarias 427/72 e 401/73 não constituírem a qualquer título,
meras prestações e, muito menos, periodicamente renováveis, mas
sem receitas que são originadas pelos montantes das mercadorias
movimentadas representando uma percentagem dos respectivos va-
lores e preços.

Como das conclusões da alegação decorre, a recorrente insiste na
defesa da inconstitucionalidade das Portarias nos 427/72 e 401/73 ao
abrigo das quais foram liquidadas e cobradas as importâncias im-
pugnadas nos autos uma vez que, segundo ela, violaram claramente
o princípio da legalidade tributária consagrado na Constituição então
em vigor ou seja, a Constituição de 1933, pois tais importâncias eram
verdadeiros impostos e não taxas.

Também o Dec.-Lei 374-J/79 seria inconstitucional na medida em
que ultrapassa e viola a autorização legislativa ao abrigo da qual foi
publicado.

Como se vê, do quadro conclusivo das alegações, a recorrente aban-
donou a questão da prescrição pelo que o objecto do recurso se cir-
cunscreve ao problema de saber se os diplomas invocados se mostram
conformes à Constituição da República, e se as ditas importâncias
cobradas têm a natureza de taxa ou de imposto.

Vejamos.
Relativamente ao sistema fiscal, dispõe o arto 106o da Constituição

da República:
«1. O sistema fiscal será estruturado por lei, com vista à repartição

igualitária da riqueza e dos rendimentos e à satisfação das necessidades
financeiras do Estado.

2. Os impostos são criados por lei, que determina a incidência,
a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes.

3. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham
sido criados nos termos da Constituição e cuja liquidação e cobrança
se não façam nas normas prescritas na lei».

Entende a recorrente que as taxas previstas nas Portarias 427/72
e 401/73, sendo verdadeiros impostos, deviam submeter-se ao princípio
da legalidade tributária consagrado no normativo referido da Cons-
tituição.

A jurisprudência deste STA - 1a e 2a Secções - sempre considerou
que as receitas dos organismos de coordenação económica, entre os
quais se conta o IAPO, revestiam a natureza de verdadeiros impostos,
apesar da sua designação como taxas, uma vez que revestiam os seus
traços caracterizadores, isto é, constituíam, prestações, em regra, pe-
cuniárias mas sempre coactivas, sem carácter de sanção, exigidas pelo
Estado ou por outro ente público com vista à realização de fins públicos
e não a contrapartida de uma actividade do Estado ou de outro ente
público especialmente dirigida ao respectivo obrigado ”- Ac. desta
Sec. de 23.11.94 - Rec. 13593 que cita outros arestos, como os da
1a Sec. de 28.4.83 in AD no 259, 890 e segs. e da 2a Sec. de 28.11.89
in AD 343, pág. 923 e segs.” -, não existindo, pois, o vínculo sina-
lagmático que é característica essencial das ”taxas”. Trata-se, pois,
de impostos e não de taxas.

E não se descortinam razões para alterar este entendimento ju-
risprudencial que, ao longo dos tempos desde a criação do IAPO
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Dec.-Lei 426/72, de 31/10 - cfr. também Dec.-Lei 283/72, DE 11/8
- profundamentalmente sedimentado, se tem mantido.

Portanto, aceitando que as referidas ”taxas” constituíam verdadeiros
impostos, o problema não se resolve a contento da recorrente, mesmo
no quadro da aceitação de tais tributos não se acharem previstos
e definidos em lei parlamentar, não constituindo causa de incons-
titucionalidade relevante face ao diploma fundamental em vigor, de-
terminativo da sua caducidade a partir do momento de vigência deste,
como se refere no Ac. desta Sec. de 29.11.89 - Rec. 5623.

É que, como neste aresto se salienta, ”o no 2 do citado arto 106o

apenas dispõe para o futuro, não afectando retroactivamente as nor-
mas financeiras e fiscais, antes em vigor, e o no 3 só abrange no
que tange, ao modo de criação dos impostos, aqueles que venham
a ser estabelecidos na vigência da Constituição (leia-se Constituição
da República de 1976 e também com a revisão de 1982), não os
que já existiam no passado uma vez que quanto a esses, se operou,
com a predita reserva, a sua consolidação, face ao contido no arto

293o da Constituição” cujo no 1 preceitua que ”o direito anterior
à entrada em vigor da Constituição mantém-se, desde que não seja
contrário à Constituição da Repa ou aos princípios nela consignados.

Quer isto dizer que as Portarias em causa e suas normas, criadas
na vigência da Constituição de 1933 apenas ficam sujeitas a um juízo
de conformidade constitucional com a Constituição de 1976, circuns-
crito à conformidade material, escapando, por assim, dizer, eventual-
mente, a qualquer juízo de conformidade formal ou orgânica com
a dita Constituição de 1976.

Por outras palavras, as normas de direito ordinário vigentes antes
da Constituição de 1976, mantêm-se em vigor, ao abrigo do no 1
do arto 293o (versão originária), a menos que tais normas sejam ma-
terialmente contrárias às normas constitucionais e aos princípios gerais
da Constituição (cfr. Ac. STA Pleno da 2a Sec. de 28.6.89 - Rec.
5534).

Daqui resulta, contra o que sustenta a recorrente, que as normas
das Portarias nos 427/72 e 401/73, à luz das quais foram cobradas
importâncias impugnadas nos autos, se mostram em conformidade
constitucional com a Lei Fundamental (1a versão), pelo que não são
como pretende, de considerar nulas tais Portarias, criadas ao abrigo
do poder regulamentar detido pelo então Governo.

E resulta, igualmente, que as referidas importâncias cobradas não
enfermam de qualquer ilegalidade nem inconstitucionalidade.

O mesmo se diga, relativamente ao Dec.-Lei 374-J/79, no que con-
cerne à sua constitucionalidade que é contestada pela recorrente sob
a alegação de que ultrapassa e viola a autorização legislativa ao abrigo
da qual foi publicada.

Também sobre este ponto tem sido firme a jurisprudência deste
STA no sentido da conformidades constitucional do referido diploma
com a Constituição da República (cfr. por todos os Acs. deste STA
- Pleno - 1a Secção de 17.7.86 - Rec. 18020, citado na sentença re-
corrida; da mesma data e também do Pleno da 1a Sec. - Rec. no

18039; desta Sec. de 29.11.89 - Rec. 5623).
Segundo a tese da recorrente, o referido Dec.-Lei ofende a au-

torização legislativa à luz da qual foi publicada, mas sem razão.
Na verdade, o Dec.-Lei 374-J/79, de 10 de Setembro - foi publicado,

atento o disposto na autorização legislativa concedida mediante o
arto 6o da Lei 43/79 de 7/9 - autorização essa conferida de harmonia
com o no 2 do arto 106o com a alínea o) do arto 167o e com o no

1 do arto 168o todos da Constituição da República de 1976 - o qual
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passou a dispor, após rectificação (cfr. DR I Série, de 16 de Outubro
de 1979): É renovada a autorização legislativa conferida ao Governo
pelo arto 31o da Lei 21-A/79, de 25 de Junho - Lei que aprovou
o Orçamento do Estado para 1979.

Segundo este arto 31o o Governo fica autorizado a ”rever a base
de incidência e regime de cobrança de receitas dos organismos de
coordenação económica”.

Se bem que a autorização legislativa, neste domínio, nada diga
sobre a sua duração, contrariando o disposto no no 1 do arto 168o

da Constituição (redacção primitiva), sempre a jurisprudência tem
entendido que as autorizações contidas nas Leis que aprovam os Or-
çamentos em ordem ao Governo legislar sobre matéria fiscal, são
verdadeiros instrumentos de política financeira global, assumindo uma
vertente programática, a utilizar no espaço temporal de um ano, ou
seja do ano a que respeita o Orçamento do Estado aprovado pela
mesma Lei.

E assim, ”nem se diga que a autorização legislativa conferida pelo
arto 31o da Lei 21-A/79 caducou, em virtude, de, entretanto ter su-
cedido a exoneração do Governo” (neste sentido o citado Ac. de
29.11.89).

Tais autorizações constantes da Lei Orçamental revestem natureza
constitucional própria não caducando pelo simples facto de o Governo
ter sido exonerado das suas funções ao tempo da aprovação da lei
autorizante.

As autorizações legislativas como a que se discute nos autos, como
matéria fiscal não estão, segundo a doutrina e jurisprudência citada,
sujeitas ao regime da caducidade previsto no arto 168o da C.R.P.
com a exoneração do Governo ou a dissolução da Assembleia da
República em funções na data em que foi aprovada a Lei Orçamental
em que se integram (cfr. Acs. citados do Pleno da 1a Secção).

Assim, o Dec.-Lei 374-J/79 não excedeu o âmbito da autorização
legislativa que era válida para o ano económico-fiscal de 1979, cuja
concretização ou utilização teve lugar no dito espaço temporal através
daquele mesmo diploma.

De lembrar que à expressão ”incidência” em tais autorizações le-
gislativas deve ser dado um entendimento mais amplo de modo a
significar a definição dos elementos essenciais do imposto (cfr. arto

106o 2 da C.R.P.).
Por conseguinte, o enunciado contido no arto 31o da Lei 21-A/79

- ”rever a base de incidência e regime de cobrança das receitas dos
organismos de coordenação económica” - renovado pelo arto 6o da
Lei 43/79, em termos de autorização legislativa, deve ser interpretado
num sentido amplo visando possibilitar, como possibilitou, ao Governo
a aprovação e publicação de diplomas, como sucedeu com o dito
Dec.-Lei 374-J/79.

É, pois, de concluir que este diploma não enferma da inconsti-
tucionalidade que lhe é assacada pela recorrente, daí resultando que
devem reputar-se de legais os referidos tributos liquidados à sombra
de tal diploma, a favor do IAPO (Instituto do Azeite e Produtos
Oleaginosos).

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 9 de Abril de 1997 — Abílio Madeira Bordalo (Relator) —
Hernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Recurso n.o 18 112. Recorrente: Sociedade Agrícola Quinta da Prin-
cesa, SA. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Vítor Meira.

“Sociedade Agrícola Quinta da Princesa, S. A.”, veio arguir a nu-
lidade do acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de fls. 68
a 72, pedindo para:

– se declarar a nulidade da omissão verificada por se não ter con-
vidado a recorrente a juntar a parte das suas alegações em falta,
nos termos do arto 201o nos 1 e 2 do Cód. Proc. Civil;

– se declarar a nulidade de todos os actos praticados subsequen-
temente, nomeadamente do douto acórdão proferido, nos termos do
arto 201o nos 1 e 2 do Cód. Proc. Civil;

– se convidar a recorrente a apresentar as suas conclusões em falta,
nos termos do arto 690o nos 3 e 4 do Cód. Proc. Civil.

A Fazenda Pública confirmou a ocorrência de um lapso da re-
corrente que ela podia ter rectificado.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
foi de parecer de que se não justificasse a anulação por o tribunal
ter tomado em consideração as alegações.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A factualidade que subjaz à invocação de nulidade é a que a seguir

se equaciona:
1 – A recorrente apresentou as alegações de fls. 61 a 60 cujas con-

clusões estavam incompletas.
2 – A recorrente não foi convidada a apresentar as conclusões em

falta.
3 – O acórdão conheceu das questões abordadas nas alegações não

obstante a falta de parte das conclusões.
Vejamos então se o acórdão em causa padece de qualquer nulidade.
Estabelecia o artigo 690o do C. P. C., tal como o artigo 171 no 4

do C. P. T., que é idêntico, que o recorrente deve apresentar a sua
alegação que conterá obrigatoriamente conclusões, cominando a falta
de alegações com a deserção do recurso e estabelecendo o dever
para o julgador de convidar o recorrente a apresentá-las sob pena
de se não conhecer do recurso. A formulação de conclusões destina-se
a sintetizar as questões que o recorrente pretende ver apreciadas
e constituem um resumo das razões de facto e de direito pelas quais
entende que merece censura a decisão recorrida. As conclusões, como
síntese das alegações que são, não devem inovar quanto ao conteúdo
destas. Por isso, no caso vertente, considerando embora o tribunal
que as alegações estavam incompletas, apreciou no recurso as questões
que nas alegações eram suscitadas sem que se sentisse obrigado a
convidar a recorrente para completar as conclusões.

Vejamos então se a actuação do tribunal enferma de qualquer
nulidade.

Estipulava o no 1 do artigo 201o do C. P. C. que a recorrente
invoca que a omissão de um acto que a lei prescreva pode produzir
nulidade, mas só quando a lei o declare ou a irregularidade cometida
possa influir no exame ou na decisão da causa. Como atrás referimos,
o artigo 690o do C. P. C. diz que o juiz deve convidar o recorrente
a apresentar conclusões quando ele o não tenha feito. Trata-se de
um poder-dever do julgador que a lei não comina expressamente
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com a sanção da nulidade. Mas se a irregularidade cometida puder
influir no exame ou decisão da causa de tal omissão pode consubs-
tanciar uma nulidade. Acontece porém que o Tribunal, tendo-se aper-
cebido da situação, pois que a referiu expressamente, entendeu poder
apreciar e decidir a causa sem necessidade de proceder ao convite
por entender as alegações suficientes para o efeito sem necessidade
de completamento pela síntese conclusiva integral. Entendeu assim
que não ocorria irregularidade que pudesse influir no exame ou na
decisão. E assim conheceu de todas as questões suscitadas de que
lhe cumpria conhecer, como a recorrente bem entendeu, já que não
invocou nulidade do acórdão mas de omissão que o antecedeu. Acresce
ainda que, nos termos do no 2 do artigo 203o do C. P. C., não pode
arguir a nulidade a parte que lhe deu causa. No caso vertente foi
a recorrente quem deu causa à deficiência das conclusões, não ob-
servando a necessária diligência para que as alegações contivessem
as conclusões integrais.

Por tudo o que ficou referido terá de concluir-se que não ocorreu
a invocada nulidade por a lei não cominar aquela actividade judicial
com tal sanção nem a mesma influir no exame ou na decisão e por
não poder argui-la a parte que lhe deu causa. Não ocorrendo nulidade,
não há que, consequentemente, anular os actos subsequentes nem
convidar a recorrente a apresentar as conclusões.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em não declarar a ocorrência da
nulidade invocada, assim se desatendendo a reclamação.

Custas pela recorrente, fixando em 15.000$00 a taxa de justiça (quin-
ze mil escudos).

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Vítor Meira (relator) — Santos Ser-
ra — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial — Mudança do Grupo A para o
Grupo B.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O despacho do Secretário de Estado para os Assuntos
Fiscais que muda a tributação pelo Grupo A para a tri-
butação pelo Grupo B de contribuição industrial é sus-
ceptível de impugnação contenciosa;

II — Há fundamento para mudar o regime de tributação quan-
do o Fisco tiver dúvidas fundadas sobre o resultado
apurado;

III — Quando a escrita comercial do contribuinte não oferecer
confiança ao Fisco, este pode ter dúvidas sobre o resultado
apurado;

IV — Não merece confiança uma escrita em que as existências
não têm suporte contabilístico e em que as compras estão
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comprovadas apenas por documentos internos à própria
empresa.

Recurso n.o 18 942. Recorrente: Dionísio Lopes, L.da Recorrido: Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Almeida Lopes.

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

1o Relatório
DIONÍSIO LOPES, Lda., contribuinte com sede na Póvoa da Ga-

lega — Rua 1o de Maio —, impugnou judicialmente, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, o despacho do Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais que determinou a mudança de tributação
da empresa do Grupo A para o Grupo B, de contribuição industrial,
com relação aos anos de 1983 a 1986. Pediu a anulação, para os
anos indicados, da determinação da matéria colectável pelas regras
do Grupo B, fundando-se no seguinte:

— O despacho impugnado fundamentou-se num relatório elabo-
rado pela Inspecção-Geral de Finanças, no qual se aponta que as
existências finais de mercadorias e produtos acabados foram valo-
rizados a custos teóricos, sem qualquer suporte contabilístico ou outro
que as justifique, e, por outro lado, parte significativa das compras
está comprovada com documentos internos em que não foi possível
confirmar a sua veracidade;

— Quanto ao primeiro aspecto, a impugnante, não dispondo de
contabilidade analítica, seguiu o critério de valorizar as partes dos
animais em stock em função do preço de compra dos animais vivos;

— A utilização de tal critério, só por si, não poderia determinar
a tributação da empresa pelas regras do Grupo B;

— Quanto ao segundo aspecto, é do domínio comum que a ge-
neralidade dos agricultores, e mesmo as grandes explorações agrícolas,
até à publicação do DL 5/87, não duspunha de qualquer tipo de
escrita;

— Assim, a contribuinte tinha de emitir ela os documentos relativos
a várias das suas compras, os quais eram assinados pelos fornecedores,
indicando os seus nomes e moradas, pelo que não existe dificuldade
em confirmar a sua autenticidade.

Junta informação pelo Fisco, apresentada a resposta da Fazenda,
produzida a prova testemunhal arrolada, o Mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Lisboa (1o Juízo) proferiu sentença, a
fls. 200 a 204, na qual julgou a impugnação improcedente.

Após recurso, da contribuinte, o Tribunal Tributário de 2a Instância,
por acórdão de fls. 226 a 230, julgou o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância incompetente em razão da matéria para conhecer de um recurso
contencioso de um despacho de um Secretário de Estado, pois para
tal é competente o STA. Por isso, a sentença da 1a Instância foi
revogada.

Remetido o processo a este STA, o mesmo passou a seguir o rito
do recurso contencioso, pelo que a autoridade recorrida respondeu
ao recurso (fls. 251 a 257) e as partes produziram alegações (a re-
corrente de fls. 263 a 264 e a autoridade recorrida de fls. 268 a 273).
A recorrente concluiu do seguinte modo:

— O despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
que determinou a tributação de empresas pelas regras do Grupo B
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da contribuição industrial relativamente aos anos de 1983 a 1986,
não tem fundamento e por isso é ilegal.

— Com efeito, aquele apenas poderia ter por pressupostos:
— a impossibilidade de controlar a matéria colectável
— ou dúvidas fundadas sobre o resultado apurado.
— Não se verificou e demonstrou nenhuma daquelas circunstâncias,

pelo que tal despacho violou o disposto no no 1 do arto 22o e § 2o

do arto 114o, todos do Código da Contribuição Industrial, requeren-
do-se, por isso, a respectiva anulação, com todas as consequências
legais.

O Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, nos termos
do qual deve negar-se provimento ao recurso, após anulação do pro-
cessado como impugnação judicial.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
2o Fundamentos.
2.1. Matéria de facto que se julga provada:
a) Nos anos de 1983 a 1986, a recorrente encontrava-se colectada

pelo sistema do Grupo A de contribuição industrial;
b) A recorrente fez entrega da declaração modelo 2 do ano de

1983 em 29.6.1984, na qual apurou o lucro tributável de 9.091.111$00
e a contribuição industrial de 3.670.088$00, paga na mesma data;

c) Com base no lucro tributável referido em b), foi liquidado imposto
extraordinário, no montante de 454.556$00;

d) A recorrente fez entrega das declarações modelo 2 dos anos
de 1984 a 1986, nas quais apurou os lucros tributáveis e respectivas
contribuções do seguinte modo:

1984 7.651.033$00 3.036.454$00
1985 19.418.693$00 7.311.197$00
1986 9.807.922$00 2.891.722$00
e) Na sequência de exame à escrita da recorrente, os valores tri-

butários foram corrigidos mediante a aplicação das regras do Grupo B;
f) A mudança de tributação da recorrente para o Grupo B foi

autorizada por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
de 15.12.1988, tendo como fundamento os fundamentos apresentados
no relatório de exame à escrita (fls. 83 a 101);

g) Em 16.12.88, e com base no lucro tributável apurado no exame
à escrita, quanto ao exercício de 1983 foi feita nova liquidação;

h) A contribuição relativa ao ano de 1983 foi anulada oficiosamente,
por caducidade (fl. 199);

i) A prática da emissão de recibos pela recorrente deve-se ao facto
de os fornecedores serem, na maioria, pequenos produtores agrícolas,
que não emitiam facturas nem tinham qualquer tipo de contabilidade;

j) Assim, e para documentar a sua contabilidade, os recibos eram
emitidos pela própria recorrente, devidamente selados, deles cons-
tando o nome e a morada do vendedor, bem como a sua assinatura;

l) Resulta do relatório do exame à escrita da recorrente o seguinte:
“da análise à escrita da empresa verificou-se que as existências finais
de mercadorias e produtos acabados, dos exercícios de 1983 a 1986,
foram valorizados a custos teóricos, sem qualquer suporte contabi-
lístico ou outro que o justifique. Com efeito, os mesmos eram indicados
pela gerência no final de cada exercício, não tendo sido possível apurar
da sua consistência, por inexistência de contabilidade de custos ou
de qualquer outro sistema alternativo.

Por outro lado, parte significativa das compras daqueles anos está
comprovada com documentos internos em que não foi possível con-
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firmar da sua veracidade, na medida em que não permitem, em termos
documentais, qualquer cruzamento de informação.

Face ao exposto, ficámos com dúvidas sobre se o resultado dos
exercícios de 1983 a 1986, apurados nos termos dos artos 22o a 49o

do CCI, correspondem ou não à realidade, pelo que, de acordo com
o disposto no § único do arto 114o do CCI, determinaremos de novo
as respectivas matérias colectáveis de harmonia com as disposições
aplicáveis aos contribuintes do Grupo B”.

2.2. A questão da nulidade do processado.
O MoPo pede que seja anulado o processado correspondente à

impugnação judicial, dado que o processo passou a seguir a forma
do recurso contencioso. Invoco a favor destea tese o arto 199o do
CPC.

O arto 199o do CPC contém esta regra: o erro na forma de processo
faz com que se anulem unicamente os actos que não possam ser
aproveitados, não devendo aproveitar-se os actos já praticados de
que resulte uma diminuição das garantias do réu. Por outro lado,
não há uma incompatibilidade irredutível entre a forma da impugnação
judicial e a do recurso contencioso. Trata-se de dois recursos
contenciosos.

Deste modo, não tendo havido diminuição das garantias de qualquer
das partes no processo, nem havendo contradição insanável entre
as duas formas do processo, falece a razão para anular parte do pro-
cessado. Não há interesse jurídico relevante em estar a anular certos
actos, pois o processo passou a seguir a forma prevista na lei para
o pedido que foi feito. Acresce que, nos termos do arto 474o, no 3,
do CPC, a impugnação judicial é sempre de aproveitar quando possa
ser utilizada para a forma de processo correcta, que é o recurso
contencioso.

Por estas razões, não se anula o precessado ou parte dele.
2.3. O mérito do recurso contencioso.
Quanto ao pedido formulado pela recorrente, no que respeita ao

exercício de 1983, verifica-se a inutilidade superveniente da lide, uma
vez que, como decorre do probatório, a liquidação de contribuição
industrial desse ano foi anulada oficiosamente, por caducidade do
direito à liquidação.

Por isso, a apreciação da pretensão da recorrente fica limitada
à determinação da matéria colectável dos exercícios de 1984 a 1986.

Nos termos do arto 54o. § 4o, do CCI, na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei no 182/86, de 10 de Julho, “exceptuando o
caso de falta de escrita, confirmada pelos serviços de fiscalização,
a mudança de tributação do Grupo A para o Grupo B só pode ter
lugar mediante despacho nesse sentido proferido pelo Secretário de
Estado para os Assuntos Fiscais, sobre proposta fumdamentada do
director-geral das Contribuições e Impostos”. E diz o § 5o desse
arto 54o: “o despacho referido no parágrafo anterior só tem efeito
no domínio da determinação da matéria colectável e é judicialmente
impugnável”.

Por sua vez, o § único do arto 114o do CCI determinava o seguinte;
“Sempre que em face do exame à escrita se verifique a impos-

sibilidade de controlar a matéria colectável já determinada de har-
monia com as disposições dos artos 22o a 49o, ou desse exame ressaltem
dúvidas fundadas sobre se o resultado apurado corresponde ou não
à realidade, será a matéria colectável determinada de novo, de har-
monia com as disposições aplicáveis aos contribuintes do Grupo B,
com as necessárias adaptações”.
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Como se vê, a passagem do Grupo A para o Grupo B dependia
da verificação de uma destas condições:

a) impossibilidade de controlar a matéria colectável já determinada;
b) dúvidas fundadas sobre o resultado apurado.
O Fisco entendeu que se verificava esta segunda condição, pois

o Sr. Inspector de Finanças que fez o exame à escrita TEVE DÚ-
VIDAS SOBRE SE OS RESULTADOS DESSES ANOS CORRES-
PONDIAM OU NÃO À REALIDADE. A única questão que se le-
vanta é a de saber se essas dúvidas terão ou não sido fundadas.

Discutiu-se durante muito tempo se a dúvida fundada do Fisco
era ou não susceptível de controlo contencioso. Este STA pronun-
ciou-se em sentido negativo no acórdão de 31.5.78, publicado nos
AD 205-93. Também os Profs. CARDOSO DA COSTA e TEIXEIRA
RIBEIRO, in, respectivamente, Curso de Direito Fiscal, 2a ed., pág. 60,
e A Reforma Fiscal, 1989, pág. 74, sustentaram que o Fisco tinha
uma liberdade interpretativa daqueles conceitos e que decidia sem
contestação possível do contribuinte se este devia ser tributado por
um sistema ou por outro.

Mas este STA, por acórdão de 31.1.90, in AD 351/355, também
decidiu que ao tribunal apenas cabe averiguar se ocorreu ou não
fundamento para a mudança do sistema de tributação.

É o que se vai ver.
Como se diz no relatório do CCI, a tributação pelo Grupo A ou

pelo Grupo B visa num caso atingir o lucro real efectivo e no outro
o lucro real presumido, pois, “como é óbvio, pretende-se que o imposto
incida sobre o mesmo rendimento em ambos os casos, ficando a dis-
tinção a dever-se, em última análise, apenas à maior ou menor con-
fiança oferecida pelo método de apuramento dos resultados”. Por
consequinte, os lucros presumidos também são reais. O que não são
é lucros efectivos.

O que está em causa é uma questão de confiança do Fisco na
contabilidade do contribuinte. In casu, feito o exame à escrita da
recorrente, o Fisco concluiu que a mesma não lhe oferecia confiança.
E tanto não lhe oferecia confiança que teve dúvidas sobre os resultados
apurados, não sabendo se os mesmos correspondiam ou não à
realidade.

Mas o Fisco teve dúvidas porquê?
Porque as existências foram valorizadas a custos teórico, sem qual-

quer suporte contabilístico; porque não existia uma contabilidade de
custos ou qualquer outro sistema alternativo; porque as compras estão
comprovadas por documentos internos que não foi possível confirmar.

Estas dúvidas são razoavelmente fundadas, segundo a perspectiva
contenciosa. Não se vê que o Fisco tivesse actuado arbitrariamente
para mudar o regime de tributação. Alterou esse regime e teve razões
para o fazer, pelo que a media tomada não foi desproporcionada,
nem irrazoável, nem arbitrária. Não houve erro manifesto na apre-
ciação que o Fisco faz da escrita da recorrente.

Como é na petição de recurso contencioso que se fixa o quadro
da instância, vejamos as razões apontadas pela recorrente em sua
defesa.

Diz a recorrente que valorizou as partes dos animais em stock
em função do preço de compra dos animais vivos. Só que esse preço
de compra foi fornecido pela recorrente e não pelos vendedores. Daí
que o preço de compra não seja de confiança para o Fisco.

No arto 6o da petição de recurso, a recorrente entende que, ainda
que os inventários estivessem errados, o facto não assumia, mate-
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rialmente, relevo que pudesse determinar a tributação pelas regras
do Grupo B. Sucede que o Fisco fez um juízo diverso e atribuiu
relevo ao facto de os inventários não estarem correctos. Daí que,
também por esta razão, a escrita da recorrente não lhe merecesse
confiança.

No arto 9o da petição de recurso, a recorrente confessa que era
ela quem emitia os documentos relativos a várias das suas compras.
Como pode o Fisco confiar nesses documentos?

No arto 11o, diz a recorrente que o Fisco podia confirmar a au-
tenticidade dos documentos que ela própria emitiu. Acontece que
para fazer uma confirmação dessas tinha o Fisco de proceder a um
inquérito juntos dos vários fornecedores, e então deixa de ser a escrita
a esclarecer a verdade para ter a mesma de ser procurada por meios
diferentes dos fornecidos pela escrita. Mais uma razão a infirmar
a confiança da escrita. Não tem de ser o Fisco a organizar a con-
tabilidade dos contribuintes, pois a sua função é controlar a regu-
laridade da escrita organizada pelos contribuintes. Teria de ser apenas
por meio da escrita que a verdade viesse ao de cima, pois a escrita
tem de ser suficiente para, só por si, demonstrar os negócios realizados
durante o respectivo período. A escrita deve ser transparente, o que
não foi o caso.

A correcção genérica da escrita, a que se refere o arto 13o da
petição de recurso, mais não é que a utilização de métodos presump-
tivos por parte do Fisco em face de uma escrita que lhe não merecia
confiança.

O facto de a recorrente não dipor de contabilidade analítica não
a dispensava de comprovar os valores das existências, como resulta
dos artos 26o e 38o do CCI.

Para a recorrente utilizar um custo padrão teria de solicitar e obter
a autorização prevista no § único do arto 38o do CCI, o que não
aconteceu, pois não se fez prova desse facto.

Em síntese: onde a recorrente diz que não houve dúvida fundada
o Fisco diz que houve. E os fundamentos dessa dúvida foram apon-
tados no relatório do Sr. Inspector de Finanças.

3o Decisão.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso contencioso.
Custas pela recorrente, com 50.000$00 de taxa de justiça e 60 %

de procuradoria.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Rodrigues
Pardal — Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição à execução — Denominada taxa dos ruminan-
tes — Tribunal de Justiça das Comunidades — Suspensão
da instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Suscitada num processo a pronúncia do Tribunal de Jus-
tiça das Comunidades sobre a natureza das denominadas
taxas de ruminantes, impõe-se a suspensão da instância
noutro processo em que a questão a decidir seja idêntica.

II — Tal suspensão deve manter-se até à pronúncia do referido
Tribunal de Justiça.

Recurso no 20 259. Recorrente: Fricarnes, S. A. Recorrida: Fazenda
Pública. Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. FRICARNES, S. A., com sede na Estrada Nacional 249, Mem
Martins, Sintra, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada.

O M.mo Juiz do 4.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Lisboa julgou a oposição improcedente.

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

1. É pacífico o entendimento de que a distinção entre imposto
e taxa é a existência ou não de uma contraprestação por parte do
sujeito activo da relação (carácter unilateral no primeiro e bilateral
na segunda).

2. No caso em apreço estamos perante verdadeiros impostos, já
que não existe qualquer correlação entre pagamento e benefício.

3. Tendo as «taxas» de comercialização e dos ruminantes como
sujeito activo, a J. N. P. P., sendo esta extinta por diploma do Governo,
que em simultâneo criou o IROMA, não podia transferir para este
a relação jurídica do imposto por não ter competência orgânica para
tal.

4. No que se refere à «taxa» da peste suína, esta foi criada pelo
DL n.o 44 158, de 17 de Janeiro de 1962, no uso de competência
própria do Governo face à Constituição então vigente.

5. Todavia, para que tal fosse legal, necessário se tornava que tais
impostos não fossem estabelecidos por tempo indeterminado ou que
não ultrapassassem uma gerência.

6. No caso vertente trata-se de imposto por tempo indeterminado
e para tanto basta atentar na data da sua criação.

7. Já então o Governo carecia de autorização legislativa para criar
impostos por tempo indeterminado.

8. Não sendo esse o caso, era já, face ao disposto no artigo 8.o
da Constituição de 1933, direito dos cidadãos recusarem-se ao pa-
gamento de impostos criados à revelia da lei.

9. Face à Constituição de 1976 e posteriores revisões vigora entre
nós o princípio da reserva de lei formal, segundo o qual os impostos
devem ser criados através de diploma legislativo emanado da As-
sembleia da República ou com autorização sua (artigos 106.o e 168.o
da CRP).

10. Nos tribunais em causa, sendo irrelevante que o legislador tenha
aplicado as taxas, o executivo não estava autorizado e daí que nunca
poderia, à luz dos preceitos constitucionais, criar ou substituir qualquer
dos sujeitos — activo ou passivo dos impostos.
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11. As «taxas» em apreço correspondem a encargos de efeito equi-
valente a direitos aduaneiros e como tal incompatível a sua existência
com o Direito Comunitário.

12. Pela adesão de Portugal à C. E. e com a entrada em vigor
do IVA, deixou de ser possível a aplicação de outro imposto (ainda
que com nome diferente) às transições comerciais.

13. O Estado Português aderiu voluntariamente à C. E., não lhe
sendo possível afastar unilateralmente as regras que não lhe convém.

14. Acresce ainda que, como consequência do primado do Direito
Comunitário sobre o Direito Interno, as normas deste tornam-se ma-
terialmente inconstitucionais quando vão contra aquele (artigos 8.o
e 277.o, n.o 1 da CRP).

15. Verifica-se assim ter havido clara violação tanto do Direito
Interno, designadamente dos artigos 106.o, 168.o, 8.o, 277.o e 293.o
da CRP, como do Direito Comunitário, nomeadamente o artigo 33.o
da 6.a Directiva, artigos 9.o e 12.o do Tratado de Roma e ainda o
artigo 193.o do Acto de Adesão.

16. A violação do Tratado por parte de quaisquer entidades pú-
blicas, neste particular, releva não só nas relações entre o Estado
e a Comunidade como entre aquele e os seus cidadãos.

17. Consequentemente não existe título que fundamente a execução
à qual a ora recorrente se opôs.

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

Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, defendendo
que a instância deve ser suspensa.

Ouvidas as partes, apenas o representante da Fazenda Pública se
pronunciou, manifestando o seu acordo relativamente à pretendida
suspensão.

Colhidos os vistos legais, cumpre devidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada:
«A) Foi pelo IROMA, Instituto Regulador e Controlador de Mer-

cados Agrícolas, instaurada contra a Fricarnes a execução
n.o 1045601/93, da 2.a RF de Sintra, para cobrança da quantia de
573 960$, referente a taxas que lhe foram liquidadas ao abrigo do
disposto nos DL n.os 240/82, de 22/6, e 343/86, de 9/10, e portes
do correio, referentes a Agosto de 1992.

B) A executada foi citada para os termos da execução em 5/8/93.
C) Dá-se por reproduzido o teor dos documentos de fls. 7, 17

a 20 e 26.»
3. Para defender que a instância deve ser suspensa o EPGA pro-

nunciou-se do seguinte modo:
«No processo n.o 18 913 foi ordenada. . . a interpelação do Tribunal

de Justiça da União Europeia sobre a conformidade da liquidação
da «taxa de peste suína» e outras com o direito comunitário.

No presente recurso põe-se igual questão, e nos mesmos termos,
visto isto e o disposto no artigo 279.o do C. P. C. p. a suspensão
da instância. . .»

No acórdão referido suspendeu-se a instância até à pronúncia do
Tribunal de Justiça das Comunidades, interpelado expressamente so-
bre as seguintes questões:

«1) Se as referidas «taxas», com as características acima indicadas,
contrariam o artigo 95.o, 1.o e 2.o §§, do Tratato de Roma.

2) Se as mesmas imposições tributárias podem ser consideradas
um encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro sobre a
importação, proibida pelos artigos 9.o e 12.o do mesmo Tratado.
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3) Se se devem considerar como impostos sobre o volume de ne-
gócios, nos termos do dito artigo 33.o com eventual ressalva do referido
artigo 578.o ou qualquer outra disposição legal comunitária.»

Como se vê da leitura daquele acórdão estão em causa as de-
nominadas «taxas» de peste suína, dos ruminantes e de comer-
cialização.

Da leitura dos presentes autos logo se constata que estão aqui
em causa «as taxas dos ruminantes e as taxas de comercialização»
(v. artigo 57.o da petição inicial).

É assim de concluir, como bem refere o EPGA, que as questões
postas em ambos os processos são idênticas, pelo que a decisão a
tomar no presente processo deve aguardar a pronúncia do Tribunal
de Justiça das Comunidades.

4. Face ao exposto, acorda-se em suspender a instância até à pro-
núncia do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos do ar-
tigo 279.o, n.o 1, do C. P. C., devendo ser junta a estes autos cópia
da decisão daquele Tribunal, logo que possível.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Vitor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Correcção do lucro tributável.Arto 51o,
A., do C.C.I. Falta de notificação da correcção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Existindo entre duas sociedades relações especiais que
permitiam desviar lucros de uma para outra, em proveito
de uma delas, pela concessão de descontos especiais, a
correcção do lucro tributável por parte da administração
encontra fundamento legal no arto 51o, A, do C.C.I.

II — Em tal caso a notificação da decisão do lucro tributável
far-se-á de acordo com o disposto no arto 138o do C.C.I.

III — Sendo omitida tal notificação, a liquidação subsequente
à correcção não pode manter-se.

Recurso n.o 20.350. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida. SONA-
LUR — Sociedade Nacional de Metalurgia, L.da Relator, o
Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. SONALUR — Sociedade Nacional de Metalurgia, L.da, com sede
em Vila Nova da Rainha, Azambuja, impugnou judicialmente as li-
quidações de Contribuição Industrial e Imposto Extraordinário sobre
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lucros dos anos de 1986 e 1987 e de Contribuição Industrial de 1988.
O Mm.o Juiz do 8.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância

de Lisboa julgou a impugnação procedente, anulando os actos de
liquidação impugnados.

Inconformado com esta decisão, o representante da Fazenda Pú-
blica interpôs recurso para o T.T. de 2.a Instância, que negou pro-
vimento ao recurso.

O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA, de novo in-
conformado com tal decisão, interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações
de recurso:

«1.o A matéria colectável foi corrigida, por não terem sido con-
siderados os descontos efectuados pela recorrida Somalur, Ld.a, nos
termos do art.o 23.o do C.C.I.

2.o Os descontos tinham por fim a diminuição do lucro tributável
da recorrida, tendo em vista a transferência de proveitos para «A Spa-
tudor» sua associada, uma vez que esta gozava de importantes be-
nefícios fiscais. (V. relatório de fls. 10).

3.o A única questão que se discute no presente recurso é saber
em que termos foram feitas as correcções da matéria colectável, se
nos termos do artigo 23.o do C.C.I., e provado no relatório de fls. 20
a 34, ou pelo contrário, como entendeu o douto acórdão de que
se recorre, violou o artigo 23.o do Código da Contribuição Industrial.»

Contra-alegou a impugnante que defendeu a manutenção do acór-
dão recorrido.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer, sus-
tentando que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente definitivamente.
«1 — A impugnante encontra-se colectada em Contribuição Indus-

trial — Grupo A, pela actividade de Indústrias Básicas de Materiais
não Ferrosos.

2 — Em cumprimento do despacho de 29/5/90, foram examinadas
as suas contas, relativamente aos exercícios de 1988 e anteriores, pelos
Serviços Distritais de Fiscalização Tributária de Lisboa.

3 — Do respectivo relatório de 20/7/90 consta, nomeadamente, o
seguinte:

a) A impugnante Sonalur integra-se num grupo de empresas co-
ligadas e numa relação de domínio por parte da S.P.A. TUDOR,
SA, que detém 50 % do capital social.

b) É uma metalurgia secundária oy de 2.a fusão de chumbo, que
utiliza como principal matéria-prima baterias velhas e resíduos sólidos
das fábricas de baterias, sendo o principal forneceder a associada
SPA.TUDOR, SA.

c) Tem como actividade principal a produção de liga de chumbo
que se destina na sua totalidade à SPATUDOR.

Além deste cliente que representa 98 % das vendas tem ainda AZAI,
outra associada, e a Paraclas — Sociedade de Acrílicos, Lda., para
quem vende casquilhos e chumbo recuperado, mas cujo montante
não é significativo.

Ao longo do ano são praticados preços diferentes para a liga de
chumbo, cuja tendência é para uma acentuada descida.

A Spatudor, além de exercer a gerência da Sonalur, é também
o seu principal cliente, com cerca de 98 % das vendas.
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Ao longo do ano, são praticados preços de venda diferentes, com
tendência decrescente, o que só se justifica dadas as relações existentes
entre a Tudor e o contribuinte em análise.

Além deste tratamento preferencial a impugnante concede ainda
à Spatudor descontos especiais através da nota de crédito que, nos
exercícios de 1986 a 1988, atingiram os seguintes valores: em 1986,
121.319.014.00, em 1987, 67.673.272.00 e em 1988, 92.658.024.00.

Ao abrigo da Lei n.o 3/72, de 27/Maio, foram concedidos à Spatudor,
em 1980, incentivos fiscais, compreendendo a isenção por cinco anos
e redução a 50 % por mais dez anos da contribuição industrial.

Daí as transferências verificadas entre a impugnante e a Spatudor,
que correspondem a uma economia de imposto.

d) Poder-se-á resumir a situação do seguinte modo:
A impugnante é uma empresa coligada com a Spatudor, em relação

de domínio por parte desta.
A Spatudor beneficia de condições preferenciais em termos fiscais,

o que gera a nível de grupo determinadas vantagens.
A imputação de proveitos respeitantes às associadas origina a re-

dução da carga fiscal também a nível do grupo.
Os factos descritos só são passíveis dadas as relações existentes

entre as empresas do grupo, pelo que a matéria colectável da im-
pugnante será corrigida no montante dos descontos especiais con-
cedidos nos termos do art. 23.o do C.C.I.

c) Como conclusão propõe-se o acréscimo aos lucros tributáveis
de:

— Em 1986, 121.315.014.00
— Em 1987, 67.673.272.00
— Em 1988, 92.658.024.00+810.939.00+509.233.00=93.978.196.00.
4 - Os lucros tributáveis declarados tinham sido os seguintes:
1986 - 45.283.888.00
1987 - 39.638.641.00
1988 - 49.210.892.00
5 - Sobre este relatório recaíram os seguintes despachos:
Em 30/7/90 confirma a tributação pelo sistema do Grupo A da

C. I. De acordo com o apuramento efectuado a págs. 13 e 14 deste
relatório e nos 27-G e 35-G que se juntam, os L.T. propostos são
como seguem:

1986 - 166.602.902.00
1987 - 107.311.913.00
1988 - 143.189.088.00
Em 19/10/90. Confirmo atributação em C. I. pelo grupo A e lucros

propostos, conforme mapas de apuramento juntos.
Em 29/10/90. Concordo.
6 - Os mapas de apuramento modelo 27-G foram corrigidos de

acordo com os lucros tributáveis propostos.
7 - Donde resultou como imposto devido:
Em 1986 - 47.367.379.00
Em 1987 - 34.139.652.00
Em 1988 - 37.336.606.00
8 - Por despacho de 27/10/80 foram concedidos ao abrigo da Lei

3/72, de 27/Maio, à Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor,
S.A.R.L., e para a sua unidade industrial de fabricação de acumu-
ladores eléctricos (baterias), benefícios fiscais, entre os quais a isenção
por 5 anos e redução a 50% por mais 10 da contribuição industrial
e do imposto de comércio e indústria e sem adicionais, a partir de
1.1.80.

863

9 - A recorrente não foi notificados da matéria colectável corrigida,
mas apenas, em 12/12/90, das liquidações que se lhe seguiram.”

3. A questão a resolver é esta.
A correcção à matéria colectável foi efectuada ao abrigo do art. 23o

do C.C.I. ou, pelo contrário, ao abrigo do disposto no arto 51o-A,
do C.C.I.

Diferente é a tese das instâncias que decidiram que tal correcção
foi efectuada ao abrigo do disposto no arto 51o-A do C.C.I.

Vejamos.
Do probatório resulta nomeadamente o seguinte:
‘‘ . . . Ao longo do ano são praticados preços de venda diferentes,

com tendência decrescente, o que só se justifica dadas as relações
existentes entre a Tudor e o contribuinte em análise’’.

“. . . Além deste tratamento preferencial a impugnante concede
ainda à Spetudor descontos especiais. . .” (ponto 3. C. do probatório).

Daqui decorre, como bem refere o EPGA, “entre a recorrida e
a SPA Tudor, S.A., existirem relações especiais que permitiam desviar
lucros daquele em proveito desta, através da concessão de descontos
especiais a preços decrescentes ao longo do ano”.

Trata-se de um juízo de facto que escapa à apreciação deste Su-
premo Tribunal, como decorre do art. 21o, no 4, do ETAF.

Com as excepções decorrentes do no 2 do arto 722o do C.P.Civil,
aplicável “ex-vi” do art. 2o, f), do C.P.T., a saber: “ofensa duma dis-
posição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a exis-
tência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova”.

Excepção que não ocorre no presente caso.
Daqui decorre em linha recta que à situação dos autos seja aplicável

o art. 51o-A do C.C.I., que dispunha:
“A Direcção-Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar

as correcções que considerar necessárias para a determinação do lucro
tributável sempre que, em virtude das relações especiais entre o con-
tribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a contribuição industrial, te-
nham sido estabelecidas condições diferentes das que seriam nor-
malmente acordadas entre pessoas independentes, conduzindo a que
o lucro apurado em face da escrita seja diverso da que se apuraria
na ausência dessas relações”.

Esta privisão legal assenta como uma luva à hipótese dos autos.
Posição que de resto é expressamente defendida pelo Representante

da Fazenda Pública junto do Tribunal da 1a Instância.
Na verdade, escreve o mesmo “expressis verbis”.
“Afigura-se-nos, por isso, que a questão em discussão nos autos

tem enquadramento no disposto no corpo do arto 51o do Código
da Contribuição Industrial . . .”

Não está assim em causa uma correcção de matéria colectável,
referente a proveitos (arto 23o. do C.C.I.), como defende o recorrente,
mas sim uma correcção ao lucro tributável, por força de relações
especiais entre duas pessoas (art. 51o-A do C.C.I.)

Havia assim que ser dado conhecimento ao impugnante da decisão
dessa correcção, com indicação dos respectivos fundamentos, nos ter-
mos do arto 138o do referido Código, do qual caberia recurso para
o Ministro (§ 1o do citado artigo).

Tal não foi feito.
Ocorre pois o alegado vício de forma, apontado pelas instâncias,

pelo que bem decidida foi a anulação das liquidações impugnadas.
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4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pelo representante da Fazenda Pública, confirmando-se
assim o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Castro
Martins — Santos Serra. Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Imposto complementar. Fundamentação da liquidação. Im-
postos parcelares. Liquidação do imposto complementar fo-
ra do processo de contra-ordenação na vigência do RJIFNA.
Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se a impugnante não alegou determinada matéria sobre
determinada questão, não sendo a mesma de conhe-
cimento oficioso, não pode falar-se em omissão de pro-
núncia pelo facto de a sentença não ter apreciado tal
matéria.

II — Também não se verifica omissão de pronúncia quanto
a sentença se pronunciou sobre matéria que devia co-
nhecer, inexistindo, pois, qualquer nulidade da sentença.

III — Está fundamentada a liquidação do imposto comple-
mentar se ela resultou do exame à escrita alterando a
matéria colectável da contribuição industrial, como de-
corre dos documentos e mapas de apuramento
mod. 27-G e relatório do exame à escrita, tudo dado
a conhecer ao contribuinte, traduzido nas razões de facto
e de direito da nova liquidação do Imposto Com-
plementar.

IV — Acresce ainda, no âmbito da fundamentação que sendo
o imposto complementar, por definição o resultado da
soma dos rendimentos dos impostos parcelares, dedu-
zidos os respectivos encargos, aplicando-se a competente
taxa, não se podem suscitar dúvidas quanto à funda-
mentação da liquidação impugnada, porque perceptível
a sua razão de ser para um homem médio, extensivo
à recorrente.

V — A partir da vigência do RJIFNA os factos que então
tipificavam transgressão passaram a contra-ordenações
(art. 3o do DL. 20-A/90, de 15/1).

VI — O processo de contra-ordenação é um processo próprio
que não se confunde com o processo de transgressão
pelo que a liquidação do imposto complementar, por
falta ocorrida na vigência do RJIFNA, passou a ser
efectuada fora do processo contra-ordenacional ao con-
trário do que se passava com o processo de transgressão.
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Recurso no 20.359 de que é recorrente RAR-Refinarias de Açúcar
Reunidas, S.A. e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RE-
LATOR o Exmo. Conso. Dro. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

RAR - Refinarias de Açúcar Reunidas, SA, identificada nos autos,
não se conformando com a sentença de 24.10.94 proferida pelo
Mmo.Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto (1o Juízo)
que julgou improcedente a impugnação deduzida contra as liquidações
de Imposto Complementar e respectivos juros compensatórios re-
lativos ao ano de 1987 nos montantes, respectivamente, de
7.784.530$00 e 66.542$00 efectuadas pela Repartição de Finanças do
7o Bairro Fiscal do Porto, veio interpor recurso directamente para
este STA onde apresentou, oportunamente, as suas alegações em que
formulou as seguintes conclusões:

”1. As liquidações do I.C.- Secção B - e juros compensatórios que
foram impugnadas não se encontram fundamentadas, nos termos que
o exigem designadamente o disposto no art. 268o no 3, da CRP e
nos arts. 21o, 64o e 82o do CPT.

2. A falta de fundamentação da liquidação constitui a preterição
de uma formalidade legal essencial que determina a ilegalidade das
liquidações e, por isso, ao contrário do que decidiu a douta sentença
recorrida, a impugnação deveria ter sido julgada procedente - art. 120o

c) do CPT.
3. A mesma douta sentença recorrida violou, pois, as disposições

dos arts. 21o, 64o, no 2, 82o e 120o, alin. c) todos do CPT sem prescindir.
4. Da interpretação conjugada do disposto nos arts. 2o, 3o e 5o,

no 2 do Dec.Lei no 20-A/90, de 15 de Janeiro, que aprovou o RJIFNA,
nos arts. 2o e 8o do Dec.Lei 154/91, de 23 de Abril, e no art. 3o

do CPT, decorre que para as infracções cometidas antes da entrada
em vigor do RJIFNA o processo aplicável para o respectivo pro-
cedimento é o processo de transgressão, regulado no Cód.Proc.Con-
tribuições e Impostos.

5. Não obstante a falta de entrega da respectiva declaração mod. 6
do IC se manifestar a partir de 13 de Novembro de 1991, a verdade
é que, no caso dos autos, o que está em causa é a liquidação adicional
do imposto complementar respeitante ao exercício de 1987, cujo facto
gerador da respectiva obrigação fiscal ocorreu em 31 de Dezembro
de 1987, muito antes, portanto, da entrada em vigor do RJIFNA.

6. Daí que a liquidação e cobrança do IC que foi impugnado de-
veriam ter sido processadas no processo de transgressão, a instaurar
nos termos do Código de Proc. das Contribuições e Impostos, tal
como determinam os arts. 97-B e 103o do Cód. do Imp.Complementar.

7. Não foi, porém, o que aconteceu no caso dos autos e, por isso,
a liquidação do IC é ilegal, razão por que a impugnação devia ter
sido julgada procedente.

8. Não tendo decidido assim, a referida douta sentença violou o
disposto nos arts. 2o, 3o e 5o, no 2 do Dec.Lei 20-A/90, de 15 de
Janeiro, que aprovou o RJIFNA, 2o e 8o do Dec.Lei 154/91, de 23
de Abril, no art. 3o do CPT, e nos arts. 97o - B e 103o do
Cód.Imp.Complementar.

Ainda sem prescindir.
9. O parágrafo único do art. 58o do Código do Imposto Com-

plementar (IC) contraria o Cód.Proc.Tributário (CPT), pelo que, nos
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termos do art. 11o do D.Lei 154/91, de 23 de Abril, que o aprovou,
aquela norma deve considerar-se revogada.

10. Quer aquele mesmo parágrafo único do art. 58o quer o art. 106o

do Cód do IC, não estão conformes à actual Constituição da República
Portuguesa (CRP), considerados que sejam os seus arts. 106o no 2,
164o d), 168o, 266o e 268o no 4.

11. A apreciação do caso dos presentes autos deverá fazer-se à
luz dos princípios consagrados na CRP, o que leva a que os citados
normativos do IC sejam postergados.

12. Por conseguinte, a ilegalidade da liquidação do imposto parcelar
- no caso a contribuição industrial - que a ora recorrente alegou
na sua petição da impugnação é susceptível de apreciação.

13. Porque assim não entendeu e, consequentemente, não apreciou
e não se pronunciou sobre o que a impugnante alegou aquele pro-
pósito, a douta sentença recorrida violou o disposto no no 2 do art. 660o

do Cód. de Proc. Civil, ex vi do art. 2o alin. f) do C.P.T.
14. Consequentemente, nos termos da parte final do no 1 do art. 144o

do C.P.T., a douta sentença recorrida deve ser considerada nula.
Finalmente e ainda sem prescindir.
15. Nos arts. 45 a 48 da petição inicial requereu a impugnante

a suspensão da instância, até à decisão, com trânsito em julgado,
da impugnação judicial que deduziu contra a liquidação da contri-
buição industrial, cuja matéria colectável serviu de base à liquidação
do IC que impugnou, isto porque, no seu entender, ocorre causa
prejudicial (art. 279o do C.P.C ex vi da alin. f) do art. 2o do C.P.T.).

16. Não obstante o que considerou em 7o do elenco dos factos
dados como provados, a douta sentença recorrida entendeu que tal
pedido não tem suporte legal e que o efeito pretendido pela im-
pugnante já o é por imperativo legal - cfr. o referido art. 106o A
do Cód.Imp.Complementar.

17. Todavia, por um lado, o Mmo.Juiz não fundamenta aquele seu
douto entendimento de que o pedido não tem suporte legal.

18. Por outro lado, sendo o IC um imposto dependente, a sua
liquidação depende da fixação definitiva da matéria colectável em
contribuição industrial, fixação esta que não sucede enquanto não
transitar em julgado a impugnação que a ora recorrente deduziu.

19. E sendo assim, até pelo princípio da economia processual, a
impugnação da liquidação do IC, deve até lá, ser suspensa.

20. De resto, o art. 106o-A do Código do IC não acautela o efeito
que a impugnante pretende com a requerida suspensão, pois, não
evita o pagamento do imposto, sendo que repugnaria ao Direito e
à Justiça obrigar o contribuinte a pagar um imposto dependente de
outro cuja legalidade da respectiva liquidação se discute.

21. Por consequência, a douta sentença recorrida devia, pois, ter
decidido pela suspensão da instância até à decisão da referida im-
pugnação da liquidação da Contribuição industrial.

22. Não o tendo feito, violou o disposto no art. 279o do Cód.Proc.Ci-
vil ex vi da alin. f) do art. 2o do CPT)”.

Termina defendendo que deve ser dado provimento ao recurso,
revogada a sentença recorrida, caso assim se não entenda, devia ter-se
processado ”através de instauração de processo de transgressão”, caso
assim se não entenda ”deve ser considerada nula” por não não ter
sido apreciado o que a impugnante alegou acerca da ilegalidade da
liquidação do imp.parcelar - contribuição industrial”, caso assim se
não entenda: deve ser suspensa a instância até à decisão com trânsito
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em julgado da impugnação contra a ”liquidação da contribuição in-
dustrial, cuja matéria colectável serviu de base à liquidação do IC
que impugnou, isto porque ocorre causa prejudicial (art. 279o do
C.P.C. ex vi alin. f) do art. 2o do CPT).

Contra-alegou a Fazenda Pública sustentando que a sentença re-
corrida não merece qualquer censura devendo o recurso ser con-
siderado improcedente.

O Exmo.Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Se bem que as questões colocadas nas alegações e conclusões e

respectivos pedidos se apresentem estruturados de forma subsidiária,
importa prioritariamente apreciar se, como defende a recorrente, a
sentença enferma de nulidade por omissão de pronúncia, nos termos
do art. 144o do CPT, tal como se expressa nas conclusões ns. 9 a
14 das alegações (fls. 132/133) e bem assim o no 2 do art. 660o do
CPC.

Com efeito, de acordo com o disposto no no 2 do art. 660o do
C.P.C. o Juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham
submetido a sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras.

Por seu turno dispõe o art. 668o no 1 alin. d) do C.P.C., tal como
o preceitua também o art. 144o do CPT, que constituem causas de
nulidade da sentença - entre outras quando o juiz ”deixe de pro-
nunciar-se sobre questões que devesse apreciar...”.

Vejamos se ocorre a alegada omissão de pronúncia.
Alega a recorrente que a norma do parágrafo único do art. 58o

do C.I.C. deve considerar-se revogada (conl. 9) que este normativo
e o art. 106o do IC não estão conformes à actual Constituição da
República, considerados que sejam os seus arts. 106o no 2, 164o d),
168o, 266o e 268o no 4 e que a apreciação do caso dos autos deverá
fazer-se à luz dos princípios consagrados na CRP o que leva à pos-
tergação dos citados normativos do IC e que por isso a ilegalidade
da liquidação do imposto parcelar - no caso a contribuição industrial
é susceptível de apreciação, matéria que, segundo ela, alegou na pe-
tição e sobre a qual a sentença não se pronunciou. Daí, na sua óptica,
a sentença deve considerar-se nula.

Entendemos que não assiste razão à recorrente, uma vez que, con-
trariamente ao que alega, em sede de recurso, não se descortina da
petição que tal matéria tenha sido alegada, na formulação pretendida,
de forma tão ampliada.

Dir-se-á no entanto, como bem observa o Exmo.Magistrado do Mi-
nistério Público que, ”embora sucintamente, a questão de que a ile-
galidade do imposto parcelar é fundamento desta impugnação, é abor-
dada na sentença recorrida (cfr. parágrafos 9, 10 e 11 de fls.93) onde
nomeadamente se diz que não é a ilegalidade da liquidação de outros
impostos ou noutros processos que serve de fundamento de impug-
nação ao ora impugnado, mas só e apenas as ilegalidades ou vícios
da liquidação que se impugna”. Mais se referiu na sentença a este
respeito, que o ”legislador o que acautelou foi a consequência da
anulação do imposto parcelar que teria inevitavelmente repercussão
no imposto complementar dada a sua natureza de imposto abrangente
de todos os impostos parcelares”, remetendo para o disposto no
art. 106o do CIC sobre as consequências das anulações dos impostos
parcelares que se projectam no imposto complementar.
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Daqui decorre a inexistência de omissão de pronúncia, contra o
que vem sustentado pela recorrente pelo que a sentença, nesta parte
não se mostra eivada de nenhuma nulidade, improcedendo, assim,
esta questão alegada pela recorrente que como se viu, foi apreciada.

Passemos adiante, referindo, antes de mais, a matéria de facto dada
como provada na sentença recorrida:

”1o. A impugnante foi notificada para proceder ao pagamento da
contribuição industrial grupo A referente ao exercício de 1987 por
o lucro tributável ser fixado em 296.505.995$00.

2o. Na mesma notificação dizia-se que a impugnante deveria apre-
sentar a declaração mod. 6 do Imposto Complementar Secção B e
proceder ao seu pagamento.

3o. A notificação de 12.11.991 era ainda acompanhada de docu-
mentos e mapas de apuramento 27-g e relatório do exame à escrita.

4o. Porque a impugnante não tivesse apresentado a declaração
mod. 6 do IC nos termos do disposto no art. 88o parágrafo 6o do
IC, em 13.12.991 foi levantado auto de notícia de tal facto dando
origem ao processo de contra-ordenação no 558/91.

5o. Procederam os serviços à liquidação do imposto e juros com-
pensatórios tendo em consideração a liquidação efectuada de C.I.

6o. A impugnante foi notificada para proceder ao pagamento em
17.12.991 e deduziu a impugnação em 30.03.992.

7o. A impugnante deduziu impugnação judicial contra a liquidação
da contribuição industrial do exercício de 1987 e o processo corre
seus termos no 2o Juízo 1a Secção do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto”.

Começa a recorrente por afirmar nas suas alegações de recurso,
sintetizadas nas conclusões, que colocou ao tribunal três questões
- falta de fundamentação da liquidação, a circunstância de o imposto
complementar não ter sido liquidado em processo de transgressão
e a ilegalidade da liquidação da contribuição industrial - questões
estas que, de forma subsidiária recolocou em sede de recurso.

Quanto à alegada falta de fundamentação sustentou-se na sentença
recorrida que ”a liquidação em causa não carece de falta de fun-
damentação pois a fls. 13 se vê que ela tem por base a matéria co-
lectável apurada na liquidação rectificativa da contribuição industrial
que foi aliás notificada à impugnante em 14.11.991”, notificação que
surge ”acompanhada dos mapas de apuramento e das fotocópias do
exame à escrita” onde se diz o porquê da rectificação.

Na verdade, e tal como se alude no elenco da matéria de facto
fixada na sentença tal notificação era acompanhada de documentos
e mapas de apuramento 27-G e relatório do exame à escrita” que,
naturalmente, contém as razões referentes ao pagamento da matéria
colectável de contribuição industrial e cálculo da colecta mediante
a aplicação da respectiva taxa. Elementos estes que a recorrente não
contesta.

E porque o imposto complementar era, por definição, (arts. 3o

e 84o do C.I.C.) resultante da soma dos rendimentos dos impostos
parcelares, deduzidos que fossem os respectivos encargos previstos
na lei, aplicando-se a competente taxa, e referindo-se expressamente
na notificação para o pagamento da contribuição industrial, tanto
o lucro tributável como o imposto a pagar, tudo no quadro da li-
quidação rectificativa através do exame à escrita, não se vê como,
na impugnação da liquidação do imposto complementar possam sus-
citar-se dúvidas à recorrente, colocada na situação de homem médio,
sobre a fundamentação da liquidação impugnada.
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É que, como bem observa o Exmo.Magistrado do Ministério Público,
resulta da liquidação e foi dado a conhecer à impugnante que a li-
quidação aqui impugnada resultava da alteração da matéria colectável
da contribuição industrial, sendo esta alteração o fundamento da li-
quidação do imposto complementar” o que torna perceptível a razão
de ser desse acto.

A liquidação impugnada tanto do imposto complementar como
dos juros compensatórios mostra-se, pois, devidamente fundamentada,
inexistindo, no caso, contra o que sustenta a recorrente qualquer pre-
terição de formalidade legal, não se verificando a violação dos arts. 21o

- 64o - no 2, 82o e 180o do C.P.T.
Relativamente à questão defendida pela recorrente que a liquidação

do imposto deveria ter tido lugar no processo de transgressão, dir-se-á
que também não assiste razão à recorrente.

Certo que o art. 103o do Cód. de Imposto Complementar, hoje
já revogado, previa que ”o imposto em dívida, quando tenha havido
transgressão que deu origem a falta de pagamento no prazo legal,
seria cobrado conjuntamente com a respectiva multa.

Há que atentar, porém, que a ora recorrente foi notificada da li-
quidação da contribuição industrial rectificativa ou adicional em
14.11.91 na sequência de auto de notícia levantado em 11.9.991 que
deu lugar, posteriormente à liquidação do imposto complementar,
ora impugnado, sendo certo que naquela data surgiu para a recorrente,
ao abrigo do preceituado no parágrafo 4o do art. 88o do Cód.Imp.Com-
plementar, a obrigação de, no prazo de 15 dias a contar da notificação
da liquidação do aludido imposto parcelar (cont.industrial), apresentar
na repartição de finanças a declaração modelo 6 a que se refere
o corpo do mesmo artigo.

E porque a impugnante/recorrente, apesar de advertida para o efei-
to, aquando da notificação mencionada, não apresentou no prazo
legal essa declaração, foi-lhe levantado auto de notícia, em conse-
quência dessa omissão, no momento em que há muito vigorava o
RJIFNA aprovado pelo Dec.Lei 20-A/90, de 15.1, distribuído em 30.1.
com entrada em vigor em 4.2.90, e bem assim o Cód.Proc.Tributário
aprovado pelo Dec.Lei 154/91 de 23/4, com entrada em vigor em
1.7.991.

O que significa que a falta cometida pela impugnante - não apre-
sentação da aludida declaração - deixara, por virtude daquele primeiro
diploma (RJIFNA) de constituir transgressão mas sim contra-orde-
nação, por força do art. 3o do Dec.Lei 20-A/90 que equiparou as
transgressões tipicamente descritas a que era aplicável o C.C.I. a con-
tra-ordenações passando a reger-se pelas normas do respectivo Re-
gime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, aplicável apenas
a factos praticados posteriormente à entrada em vigor daquele diploma
(cfr.art. 3o do D.L 20-A/90), aplicando-se a tais contra-ordenações
fiscais, subsidiariamente, as disposições da I parte do Dec.Lei 433/82,
de 27/10 (Lei Quadro das Contra-Ordenações) (v.art. 4o do RJIFNA).

Ao processo das contra-ordenações fiscais são aplicáveis as dis-
posições da II Parte do Dec.Lei 433/82, salvo quando as disposições
processuais das contra-ordenações fiscais dispuserem de forma di-
ferente (art. 52o do RJIFNA).

O processo de contra-ordenação obedecerá ao princípio da lega-
lidade, iniciando-se oficiosamente ou mediante denúncia particular,
observando-os preceitos reguladores do processo criminal, devidamen-
te adaptados - artso. 41o no 1, 43o e 54o no 1 do Dec.Lei 433/82
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- cfr. ainda Alfredo J. de Sousa in Infracções Fiscais não Aduaneiras
comentado e anotado pág. 159.

Significa o exposto que o processo de contra-ordenação é um pro-
cesso próprio que não se confunde com o processo de transgressão,
não se admitindo naquele a liquidação do respectivo tributo fiscal
que for devido pela prática da contra-ordenação fiscal.

Contrariamente ao que defende a recorrente não há nenhuma ile-
galidade no facto de a liquidação do IC, não ter sido efectuada no
processo de contra-ordenação, não tendo sido violados os mencio-
nados art. 2o 3o e 5o no 2 do Dec.Lei 20-A/90, de 15/1 e 2o e 8o

do Dec.Lei 154/91 de 23/4 e arts. 3o do C.P.T. e 97o - B e 103 do
Cód.Imp.Complementar.

Sustenta a recorrente que a ilegalidade da liquidação do imposto
parcelar - no caso a contribuição industrial - que alegou na sua petição
é susceptível de apreciação.

Esta questão que já foi abordada a propósito de saber se a sentença
recorrida enfermaria de nulidade por omissão de pronúncia, apenas
faz sentido à luz do disposto no art. 106o A do CIC que estabelece
que ”as anulações dos impostos parcelares importam, quando for caso
disso, a consequente anulação oficiosa do imposto complementar,
em face dos elementos existentes na repartição referida no art. 100o

ou a esta obrigatoriamente enviados pelo serviço que deles disponha.
De lembrar o estabelecido no parágrafo único do art. 58o do mesmo

diploma (C.I.C.) no sentido de que a reclamação ou impugnação
do imposto complementar deverá circunscrever-se à liquidação deste
imposto, não podendo delas conhecer-se na parte em que tenham
por fundamento erro na determinação da matéria colectável dos im-
postos parcelares.

Deu-se como provado que a impugnante/recorrente impugnou nou-
tro processo a contribuição industrial. Caso venha a ter êxito nessa
impugnação, resultará favoravelmente dessa situação a recorrente a
anulação oficiosa, caso já se aludiu, nos termos do art. 106o - A,
idêntico ao que dispõe o art. 59o para os casos de liquidação de
imposto complementar Secção A.

Em suma, as anulações dos impostos parcelares importam, favo-
ravelmente, para o contribuinte a anulação oficiosa do imposto com-
plementar correspondente.

Uma última palavra sobre a não conformidade constitucional dos
citados arts. 58o parágrafo único e 106o do C.I.C. com a Constituição
da República.

Para além de a recorrente não explicitar em que consiste a eventual
inconstitucionalidade dos referidos artigos, dir-se-á que não se des-
cortinam razões objectivas que conduzam a tal juízo, tanto mais que
a lei admite a impugnação dos impostos parcelares integradores da
liquidação do imposto Complementar, reflectindo-se neste último, co-
mo se disse, o resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte,
que vier a resultar nas respectivas impugnações, em nada se coarctando
qualquer direito ao destinatário das normas em questão. A admitir-se
a tese da recorrente levaria a que pudessem verificar-se decisões con-
traditórias, o que não é admissível, sobre uma mesma questão.

Sobre a pretendida ”suspensão da instância, até à decisão, com
trânsito em julgado, da impugnação que deduziu contra a liquidação
da contribuição industrial cuja matéria colectável serviu de base à
liquidação do IC que impugnou”, a resposta a tal questão resulta
do que foi já aduzido, nomeadamente quanto às virtualidades de-
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correntes do preceituado no art. 106o-A do C.I.C. Pelo que não faz
sentido tal pretensão. Se, efectivamente, a recorrente lograr um re-
sultado que satisfaça os interesses da recorrente em sede da impug-
nação da contribuição industrial (imp.parcelar) é manifesto que isso
implicará anulação oficiosa do imposto complementar, nos termos
já mencionados do art. 106o do C.I.C.

Por essa mesma razão, para além de a falta de suspensão de instância
em nada prejudicar a pretensão da recorrente, a verdade é que tal
desiderato não tem o mínimo apoio legal.

Improcedem, assim, face ao exposto todas as conclusões da re-
corrente pelo que a sentença recorrida não merece qualquer censura.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor). — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho de Castro Martins
(vencido em parte : porque a impugnante RAR se limitou a exercer
o direito de recurso que a CRP lhe confere no art. 268o, no 4, e
porque a compatibilização da lei ordinária com uma norma da CRP
não pode fazer-se à custa do apagamento desta, entendo que se devia
suspender a instância da presente impugnação, como a ora recorrente
pedia, até decisão da impugnação deduzida contra a liquidação da
contribuições industrial cuja matéria colectável serviu de base à li-
quidação do imposto complementar aqui impugnada).

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Nulidade por omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Padece de nulidade o acórdão doTribunal Tributário de 2.a Ins-
tância que não se pronuncie sobre a questão da não exis-
tência nos autos de uma acta da Comissão Distrital de
Revisão quando essa questão tenha sido levantada nas con-
clusões do recurso para a 2a Instância (arto 668o, no 1,
al. d), do CPC).

Recurso n.o 20 553; Recorrente: Manuel Otão Carrilho da Silva Pinto;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ro-
drigues Pardal (por vencimento).

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

1o Relatório

Com base em ilegalidade do recurso a presunções em sede de
imposto profissional e em preterição de formalidades legais por falta
de notificação devidamente fundamentada, o Dr. Manuel Otão Car-
rilho da Silva Pinto, advogado, residente na Rua Américo Durão,
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no 2, 7o Esqo, Lisboa, deduziu impugnação judicial contra a fixação
da matéria colectável que lhe foi feita relativamente ao imposto pro-
fissional do ano de 1985 pelo Chefe da Repartição de Finanças do
15o Bairro Fiscal de Lisboa. Pediu a anulação do acto do Chefe.

Por sentença de fls. 43 a 46, o M. Juiz do Tribunal Tributário
da 1a Instância de Lisboa (1o Juízo) julgou a impugnação im-
procedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o contribuinte
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual, por acórdão de
fls. 82 a 86, negou provimento ao recurso, com base no facto de
o contribuinte não ter impugnado a decisão da Comissão Distrital
de Revisão - que foi o acto definitivo e executório - mas ter impugnado
o acto do Chefe da Repartição de Finanças, do qual fora feita re-
clamação para aquela Comissão, pelo que passou a acto não definitivo
e não executório, sendo a deliberação da Comissão o único acto con-
tenciosamente recorrível.

Não se conformando com o acórdão da 2.a Instância, o contribuinte
dele recorreu para este STA com base na seguintes conclusões das
suas alegações:

1a - Lê-se no acórdão recorrido «A Comissão Distrital de Revisão
reaprecia toda a situação e profere nova decisão que substitui a do
chefe da repartição de finanças, ainda que de conteúdo idêntico. Tal
deliberação torna-se um acto verticalmente definitivo, não podendo,
sobre a mesma situação, ocorrer dois actos definitivos de duas en-
tidades diferentes. Por isso só o último constitui então o acto con-
tenciosamente recorrível . . . / . . . O recorrente . . . ao impugnar o
acto do chefe da repartição de finanças que já não era um acto de-
finitivo nem lesivo dos seus direitos ou interesses legalmente pro-
tegidos, fê-lo de um acto já então irrecorrível, pelo que tal impugnação
não poderia proceder, não devendo sequer entrar-se na apreciação
das questões de fundo que na impugnação se suscitavam. . .»

2a - O teor do que se lê na precedente conclusão constitui a fun-
damentação da decisão - improcedência da impugnação - do acórdão
recorrido. Porém,

3.a - Logo após a prolação da 1a instância, o recorrente arguiu,
em peça processual, distinta do requerimento de interposição de re-
curso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, a nulidade absoluta
da sentença proferida em 1a instância, com os fundamentos de que
o doc. de fls. 26 não é a acta a que se refere o § 3o do art. 19o

do Cód. Imposto Profissional e de que em parte alguma dos autos
se encontra tal acta. E,

4a - Perante o tribunal «a quo», nas alegações e conclusões do
recurso (cfr. conclusão 3a), o recorrente voltou a suscitar tal «questão»,
formulando o pedido principal de reconhecimento da inexistência do
acto de fixação da matéria colectável.

5a - O relatório do acórdão recorrido, embora tivesse referenciado
tal «questão», dela não tomou conhecimento, razão pela qual se ve-
rifica uma omissão de pronúncia.

6a - Pode admitir-se que o disposto no § 5o do art. 15o do Cód.
do Imposto Profissional tenha duas interpretações possíveis, a saber:

7a - Só se aplica na previsão do § 3o do mesmo preceito (inter-
pretação restritiva).

8a - Aplica-se também no caso da reclamação do contribuinte ser
totalmente desatendida nos termos do corpo do art. 15o (interpretação
ampla).
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9a - O ora recorrente não cumpriu o disposto no citado § 5o, com
remissão ao § 4o.

10a - Se se aplicar a interpretação constante da precedente con-
clusão 8a, o acto de fixação da matéria colectável é inexistente (ou)
absolutamente nulo, e como tal deve ser declarado pelo tribunal,
por ausência absoluta, nos autos, de acta da comissão revisora.

11a - Se se aplicar a interpretação constante da conclusão 7a, a
intervenção da comissão revisora constitui um acto anulável, não sendo
líquido que tal nulidade afecte o acto de fixação da matéria colectável
por parte do chefe da repartição de finanças que posteriormente foi
objecto de reclamação. Em todo o caso,

12a - O acto de fixação da matéria colectável está informado de
ilegalidade susceptível de impugnação judicial.

13a - A fixação da matéria colectável, pelo Chefe da Repartição,
guiou-se por motivos exclusivamente subjectivos, o que não é per-
mitido por lei.

14a - Mostra-se violado o disposto no § 3o do art. 19o e o art. 10o,
ambos do Cod. do Imposto Profissional, o disposto nos nos 3 e 4
do art. 268o da CRP, mostrando-se praticada uma nulidade prevista
no no 1 do art. 144o do Cod. Proc. Tributário (falta de pronúncia).

Neste STA, o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, nos
termos do qual deve anular-se o acórdão recorrido por omissão de
pronúncia.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

a) No exercício de 1985, o impugnante exercia a actividade por
conta própria, de advogado, tendo instalações fixas na Rua Vilhena
Barbosa, 15, em Lisboa.

b) O impugnante apresentou, na Repartição de Finanças do
15o Bairro Fiscal de Lisboa e no referido exercício, a declaração mo-
delo 5 do imposto profissional em 30.01.86, onde declarou o ren-
dimento colectável de 493.534$00, tendo liquidado o imposto de
39.463$00 (cfr. doc. de fls. 5 a 7).

c) Verificada a referida declaração e os elementos com ela re-
lacionados, o chefe de repartição de finanças fixou, em 18.2.87, ao
impugnante, ao abrigo do art. 11o do CIP, a matéria colectável de
1.835.000$00, presumindo os proveitos em 3.500.000$00 (cfr. docs.
fls. 26, 31 e 35).

d) O impugnante foi notificado da fixação e reclamou, nos termos
do art. 15o do CIP, em 24.03.87 (doc. fls. 32 a 34), tendo sobre essa
reclamação sido prestada a informação constante a fls. 40, que aqui
se dá por reproduzida, e com base na qual o chefe da repartição
de finanças manteve o lucro tributável fixado em 7.7.88, vindo e co-
missão distrital, a que se refere o art. 15o do CIP, a fixar defini-
tivamente a matéria colectável em 1.835.000$00, com o agravamento
de 10.000$00, em 16.12.88 (cfr. doc. fls. 26).

e) O impugnante foi notificado do indeferimento da reclamação
e para pagar o imposto de 374.217$00, em 7.6.89 (doc., fls. 12, 13
e 30).

f) A presente impugnação foi apresentada em 7.12.89.
2o Fundamentos
2.1. A questão prévia da nulidade do acórdão por omissão de

pronúncia.
Sustenta o recorrente que o acórdão do Tribunal Tributário é nulo

por omissão de pronúncia acerca da questão de não existir no processo
a acta da Comissão Distrital de Revisão.
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Após ter sido notificado da sentença da 1a instância, o recorrente
fez duas coisas: por um lado, reclamou contra a nulidade da sentença
para o próprio juiz que a proferiu, pelo facto de o juiz ter dado
como provados factos que só podiam ser provados por uma acta da
Comissão Distrital de Revisão, não se encontrando tal acta no processo
(fls. 49 e 50), mas por outro lado interpôs recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, para ser tomado em consideração no caso
de a arguição de nulidade da sentença ser desatendida (fl. 48).

O Mo Juiz de 1a Instância, por despacho de fls. 52 e 53, conheceu
e desatendeu a nulidade arguida, com fundamento de que não se
trata de uma causa de nulidade da sentença das estabelecidas na
lei e que o meio próprio para reagir contra a sentença é apenas
o recurso.

Nas conclusões do recurso para a 2a Instância o recorrente levantou
a questão de não existir nos autos a acta em causa.

Sucede que, no acórdão recorrido, a 2a Instância omitiu pronun-
ciar-se sobre essa questão, pois nada disse sobre a questão de existir
ou não nos autos qualquer acta da deliberação da Comissão Distrital
de Revisão.

Ora, o Tribunal de 2a Instância tinha o dever de resolver todas
as questões que o recorrente tivesse submetido à sua apreciação, sob
pena de proferir um acórdão nulo por omissão de pronúncia, nos
termos das disposições conjugadas dos artos 660o, no 2, 668o, no 1,
al. d), e 716o do CPC).

Assim, tendo a 2a Instância deixado de se pronunciar sobre a questão
da falta de acta no processo, o acórdão recorrido é nulo por omissão
de pronúncia.

3a Decisão
Nestes termos, acordam os juízes do STA em conceder provimento

ao recurso e em anular o acórdão recorrido, devendo os autos voltar
à 2a Instância para que seja proferido novo acórdão no qual se pro-
nuncie obre a questão da falta da acta.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (relator,
por vencimento) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim
de Almeida Lopes (vencido pelas seguintes razões):

a) A fl. 26 encontra-se a acta no71, da Comissão Distrital, de
10.12.1988, na qual os mesmbros da Comissão - que assinaram - fi-
xaram a matéria colectável em 1.835.000$00;

b) Na alínea d) do probatória, o Tribunal Tributário de 2a Instância
deu como provado o seguinte: ”. . . vindo a comissão distrital a que
se refere o arto 15o do CIP a fixar definitivamente a matéria colectável
em 1.835.000$00, com o agravamento de 10.000$00, em 16.12.1988
(cfr. doc. fls. 26);

c) deste modo, é inequívoco que a 2a Instância se pronunciou sobre
a presença nos autos da aludida acta, pois dá como provado o seu
conteúdo e faz referência à fl. dos autos em que se encontra essa
acta;

d) Daí que não haja omissão de pronúncia, contrariamente ao que
diz a tese que fez vencimento;

e) Mesmo que houvesse omissão de pronúncia, ela não tinha in-
fluência na decisão da causa, pois a acta está lá no processo, sendo
um documento autêntico que tem força probatória plena e é prova
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legal, podendo este STA dela conhecer sem exorbitar os seus poderes
de cognição (arto 729o, no 2, do CPC). O princípio da economia pro-
cessual impede que se declare nulo um acórdão só porque o recorrente
resolve alterar a verdade dos autos. Uma sentença ou acórdão somente
são nulos quando a nulidade tenha influência na justa decisão da
causa. Este princípio tem assento no arto 201o, no 1, do CPC.

Daí que não concordo com a anulação do acórdão recorrido, pois
negaria provimento ao recurso. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Aclaração de acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

Não assacando a Rqt. ao aresto aclarando qualquer obscu-
ridade ou ambiguidade, intentando, antes, alteração do jul-
gado, impõe-se indeferir o seu pedido de aclaração, por,
patentemente, infundado, à face da alínea a) do artigo 669o

do CPC, redacção original.

Recurso no .20.727, em que é Recorrente FINALGARVE Sociedade
de Promoção Imobiliária Turística, SA e Recorrida Fazenda Pú-
blica, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. MENDES
PIMENTEL.

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

A recorrente, Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária Tu-
rística, S.A., veio formular ”pedido de esclarecimento” do acórdão
de fls. 70-74, desta formação, começando por referir que em tal acór-
dão ”expende-se que a acção contra o Estado, com vista à elisão
da presunção do vencimento de juros nos mútuos ou aberturas de
crédito, deve correr nos Tribunais Comuns”, sendo que ”tal posição
é hoje em dia pacífica, mesmo à luz da legislação mais recente”.

Afirma depois que ”nem sempre assim aconteceu” e, ”hoje em
dia, em que os nossos Tribunais Fiscais funcionam com grande ele-
vação e independência”, ”não haverá que recear que sejam eles (em
paralelo com os comuns) a decidir sobre a elisão da presunção legal
em causa, como condição prévia para se pronunciarem sobre a pro-
cedência das impugnações que forem apresentadas oportunamente”.

Pronunciando-se sobre este pedido de aclaração, a Fazenda Pública
considera, relativamente aos pontos salientados pela Rct., estar o acór-
dão perfeitamente claro e preciso, pelo que não tem razão de ser
aquele pedido.

Também para o distinto PGA o dito acórdão ”não contém qualquer
obscuridade ou ambiguidade, nem a requerente lhas atribui”. A pre-
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tensão da Rct. ”não consubstancia um pedido de esclarecimento, mas
uma pretensão implícita de alteração do julgado, o que não é possível”.

Colhidos vistos suplementares, cumpre decidir.
Nos termos do artigo 669o, a), do CPC, subsidiariamente aplicável

”ex vi” artigo 102o da LPTA, ”pode qualquer das partes requerer
no tribunal que proferiu a sentença (ou o acórdão - cfr. artigos 716o

e 726o do CPC) o esclarecimento de alguma obscuridade ou am-
biguidade que ela contenha”.

No ensinamento do Professor Alberto dos Reis (CPC Anotado,
vol. V, pág. 151), ”a sentença é obscura quando contém algum passo
cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem
se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que
o juiz quis dizer; no outro, hesita-se entre dois sentidos diferentes
e porventura opostos. É evidente que, em última análise, a ambi-
guidade é uma forma especial de obscuridade. Se determinado passo
da sentença é susceptível de duas interpretações diversas, não se sabe,
ao certo, qual o pensamento do juiz”.

Neste contexto, para poder ser atendido, o requerimento de acla-
ração haverá de apontar, concretamente, a obscuridade ou ambigui-
dade cujo esclarecimento visa e que se trate realmente de vício que
prejudique a compreensão da sentença - cfr. op. cit. pág. 153.

Ora, o acórdão em causa é perfeitamente claro, como, aliás, a
própria Rqt. logo reconhece nos artigos 1o e 2o do seu requerimento
de aclaração.

Com efeito, no que tange à elisão da presunção de juros que sobre
a impugnante impendia, nele se expressou, sem margem para a mais
pequena dúvida, o entendimento de que «é o tribunal comum o com-
petente para declarar a inexistência de juros. O processo de impug-
nação não é idóneo para destruir aquela presunção ”juris tantum”».

Ora, o que se pretende no requerimento em apreço é, como bem
salienta o Exmo. Magistrado do Ministério Público, alterar esta pro-
clamação final desta formação, ensaiando demonstrar que, na sequên-
cia da entrada em vigor do arto 7o, no 5, do CIRS, se perfila ”a
abolição da exclusividade dos tribunais comuns para decretarem a
elisão da presunção ”juris tantum” de vencimento de juros em relação
aos mútuos e aberturas de crédito”.

Para além da indiscutível univocidade do sobredito julgamento,
há que consignar que no aresto em referência se decidiu que ”o di-
ploma aplicável é o Código de Imposto de Capitais e não o CIRS”.

Como assim, confrontados estamos, seguramente, com situação pre-
vista no no 1 do artigo 666o do CPC - esgotamento do poder ju-
risdicional, em absoluto.

Patentemente, a pretensão sobre que ora nos debruçamos não tem
fundamento legal, máxime, o do artigo 669o, a), citado, que, tampouco,
a Rqt. invoca.

Termos em que se acorda indeferir a aclaração requerida.
Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00

- artigos 6o, parágrafo 5o, da Tabela das Custas no STA e 120o da
LPTA.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição; recurso jurisdicional — seu objecto; taxas cobradas
pelos organismos de coordenação económica — sua natu-
reza; constitucionalidade dos artos 13o do DL 15/87 e 1o

do DL 235/88.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os recursos destinam-se a modificar decisões e não a
emiti-las sobre matéria nova.

2 — Ao tribunal de recurso só cumpre apreciar as decisões
tomadas pelo tribunal recorrido, exceptuando-se, porém,
as questões que foram de conhecimento oficioso.

3 — As taxas cobradas pelos organismos de coordenação eco-
nómica constituem verdadeiros impostos.

4 — Os artos 13o do DL 15/87, de 9/1 e 1o do DL 235/88,
de 5/7, não sofrem de inconstitucionalidade.

Recurso no .20.872, em que é Recorrente CASO - Centro de Abate
de Suínos do Oeste, Lda e Recorrida Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

Caso — Centro de Abate de Suínos do Oeste Lda, não se con-
formando com a sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de
Lisboa, que lhe julgou improcedente a oposição que havia deduzido,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1 — As taxas de comercialização do IROMA, por não envolverem
qualquer contrapartida desta entidade, como já não envolviam quando
constituíam receita da extinta I.N.P.P., são verdadeiros impostos.

2 — Não é tácito ao Estado Português cobrar impostos sobre o
volume de vendas, nos termos do arto 33o da 6a Directiva do Conselho
das Comunidades Europeias, para além do IVA, aplicável à ordem
jurídica portuguesa desde 1/1/86.

3 — Assim sendo as taxas são materialmente inconstitucionais, pois
violam o arto 8o da C.R.P..

4 — As taxas violam igualmente o arto 107o da C.R.P., por atentarem
contra os princípios da autorização anual e de inscrição orçamental,
consagrados naquele preceitos.

Teve por inconstitucionais o arto 13o do DL 15/87 e 1o do DL
235/88.

O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer:
a)Caso a extinção da execução não resulte de outro motivo, deve

ser submetida à apreciação do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias a questão relativa à violação do direito comunitário.

b)A cobrança de receitas parafiscais com carácter de imposto, sem
inscrição orçamental, constitui uma ilegalidade, por violação da Lei
de Enquadramento Orçamental, pelo que o recurso merece pro-
vimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
a)Foi pelo IROMA — Instituto Regulador e Orientador dos Mer-

cados Agrícolas instaurada contra Caso — Centro de Abate de Suínos
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do Oeste Lda, a execução fiscal no 1546.93/101192.8 da Repartição
de Finanças de Mafra, para cobrança da quantia de 16.529.180$00,
referente a taxas que lhe foram liquidadas ao abrigo do disposto
nos D.Leis nos 354/78, de 23/11 e 343/86, de 9/10 e a portes de correio,
respeitantes ao mês de Novembro de 1992 (cfr. fls. 22).

b)A executada foi citada para a execução em 26/Julho/1993 (fls.
23).

Como é sabido, os recursos destinam-se a modificar decisões e
não a emiti-las sobre matéria nova (v. arto 676o no 1 e 690o do C.P.
Civil.

Assim, ao tribunal de recurso só cumpre apreciar as decisões to-
madas pelo tribunal recorrido, exceptuando-se, porém, as questões
que forem do conhecimento oficioso.

A questão relativa à alegada ilicitude da cobrança de impostos
sobre o volume de negócios e da eventual violação do arto 33o da
6a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias, não é de co-
nhecimento oficioso e não foi suscitada na 1a Instância que, por isso,
dela não tratou.

De qualquer forma, a eventual violação do arto 33o da 6a Directiva,
nunca constituiria inconstitucionalidade, por violação do arto 8o da
C.R.P., pois que este preceito apenas visa ”regular a recepção do
direito internacional e do direito das organizações internacionais na
ordem jurídica interna” e não a cobrança de tributos (v. G. Canotilho
e Vital Moreira, C.R.P., anotada, 3a ed., pág. 82).

Não cumprindo apreciar esta questão, desnecessário se torna sub-
metê-la ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

Por outro lado, a questão suscitada pelo MoPo, relativa à eventual
violação da Lei de Enquadramento Orçamental, é também nova e
não é de conhecimento oficioso.

Daí que, pelas razões atrás apontadas, não careça de emissão de
pronúncia por banda deste S.T.A.

De qualquer modo, a propósito da questão trazida à 4a conclusão
do recurso — violação do arto 107o da C.R.P., por as taxas impugnadas
violarem os princípios da autorização anual e de inscrição orçamental
- sempre se dirá que, quer na petição inicial quer nas alegações de
recurso, a recorrente não indica as razões que a levaram a concluir
pela violação de tais princípios, o que nos impede de aferir da justeza
da referida conclusão.

Refira-se, no entanto, que o arto 107o da C.R.P. não encerra tais
princípios e que as receitas geradas por tais tributos, no tocante a
1992, ano a que se reportam os tributos exequendos, como se vê
de fls. 22, se encontram previstos na Lei 2/92, de 9/Março.

Posto isto, vejamos agora se os tributos exequendos assumem a
natureza de impostos e se são inconstitucionais os artos 13o do DL
15/87 e 1o do DL 235/88.

Encurtando razões, dado que a questão não vem controvertida nos
autos e tem sido objecto de tratamento, quer pela doutrina quer pela
jurisprudência, consideramos que as taxas cobradas pelos organismos
de coordenação económica, nomeadamente o IROMA, constituem
verdadeiros impostos pois que, como acentua o MoPo, ”são prestações
coactivas, sem carácter de sanção, exigidas por um ente público com
vista à realização de fins públicos e não a contrapartida de uma ac-
tividade do Estado ou outro ente público especialmente dirigidas ao
respectivo obrigado” (v. entre muitos, o Ac. STA de 29/1/92, rec.
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13.593, Ap. D.R. de 30/12/93 e Teixeira Ribeiro, R.L.J., ano 126,
pág. 170 e Alberto Xavier, Men. Dir. Fiscal, pág. 73).

Apreciemos, agora, a alegada inconstitucionalidade dos artos 13o

do DL 15/87, de 9/1 e 1o do DL 235/88, de 5/7.
Dispõe aquela disposição legal:
A cobrança coerciva das dívidas ao IROMA provenientes da falta

de pagamento de taxas e multas decorrentes da sua actividade, quando
não pagas dentro do prazo fixado, far-se-á pelo processo de execução
fiscal, através dos serviços de justiça fiscal.

Esta norma foi editada pelo Governo que, para tanto, invocou
o arto 201o no 1 al. a) da C.R.P.

Na petição alegou a recorrente que o Governo, ao legislar sobre
a cobrança coerciva das taxas do IROMA, violou os artos 106o no 2
e 168o al. i) da C.R.P.

Uma vez mais não indicou as razões que a levaram a assim concluir,
o que, de novo, nos impede de aquilatar da justeza de tal afirmação.

Todavia, sempre se dirá que as matérias relativas à cobrança de
impostos se situam fora da reserva parlamentar, muito embora dentro
da reserva de lei (v. Gomes Canotilho e Vital Moreira, C.R.P., 3a

ed., pp. 459 e Brás Teixeira, Direito Fiscal I, pág. 148).
De qualquer modo, os tributos impugnados, assumindo a natureza

de impostos, sempre podiam ser cobrados através do processo de
execução fiscal, como fluía do arto 144o do C.P.C.I. e hoje se prevê
no arto 233o no 1 al. a) do C.P. Tributário.

Apreciemos, por fim, a alegada inconstitucionalidade do arto 1o

do DL 235/88, de 5/7, que assim dispõe:
As taxas de comercialização e outras imposições parafiscais a favor

dos organismos extintos e que não contrariem o disposto no Acto
de Adesão de Portugal à CEE passarão a ser cobradas e a constituir
receita do IROMA.

Por seu turno, o arto 12o no 2 do DL 15/87, diz-nos que ... os
direitos emergentes ... de lei constituídos na esfera jurídica dos or-
ganismos extintos são assumidos pelo IROMA.

A I.N.P.P., organismo extinto, era a beneficiária das receitas im-
pugnadas, sucedendo-lhe o IROMA, que assim assumiu os direitos
por aquela adquiridos, nomeadamente, o de arrecadar tais quantias.

Na petição de impugnação, alega a recorrente que ao ”mudar uni-
lateralmente a entidade colectora beneficiária do imposto, o Governo
está a colidir nas bases do sistema fiscal e para fazê-lo deveria pelo
menos ter solicitado autorização à A.R., o que claramente não ocorreu,
como resulta do próprio preâmbulo do DL 15/87”.

Conclui, assim, pela violação dos artos 106o no 2 e 168o al. i) da
C.R.P..

Acontece, porém, que nenhuma destas disposições legais impõe
a reserva da competência legislativa da A.R. em matéria de entidades
colectoras e beneficiárias de impostos.

Na verdade, tal só se verifica quanto à criação de impostos e à
determinação da incidência, da taxa, dos benefícios fiscais e das ga-
rantias dos contribuintes.

Deste modo, o Governo, ao afectar as receitas até então cobradas
pela I.N.P.P. ao IROMA, não necessitava de credencial parlamentar,
pois que, para tanto, lhe bastava a competência que lhe era conferida
pelo arto 201o no 1 al. a) da C.R.P., ou seja a de ”fazer decretos-leis
em matéria não reservada à Assembleia da República”.
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Termos em que, mantendo a sentença recorrida, se acorda em
negar provimento ao recurso.

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

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodrigues. —
Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação. Violação de lei. Questão prévia. Recurso juris-
dicional. Questão nova. Questão prejudicada. Caso resol-
vido. Âmbito do recurso. Poderes de cognição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os recursos jurisdicionais destinam-se a reapreciar as
questões sobre que se debruçou a decisão recorrida e não
a apreciar questões novas, salvo caso de conhecimento
oficioso.

2 — Se um acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
não conheceu da alegação de que a liquidação impug-
nada enfermava de determinado vício de violação de lei
por considerar tal matéria excluída dos seus poderes de
cognição por a sentença de 1a instância se ter abstido
de a apreciar porque prejudicada pela procedência de
uma questão prévia, o recurso desse acórdão estará votado
ao insucesso se o recorrente, na respectiva alegação pe-
rante o STA, nada diz contra aquela pronúncia da 2a

Instância, limitando-se a repetir a tese da ocorrência do
referido vício de violação de lei.

Recurso n.o 20 930, em que é Recorrente Rocha, Rodrigues & Al-
meida, Lda, e Recorrida Fazenda Pública, e de que foi relator o
Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ROCHA, RODRIGUES & ALMEIDA, LDA., com sede em Souto,
Silvalde, Espinho, deduziu perante o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Aveiro impugnação, que aí foi registada com o no 55/87,
contra uma liquidação de imposto de transações e juros compen-
satórios que lhe fizera a Repartição de Finanças de Espinho rela-
tivamente aos anos de 1982 a 1985.

Com vista à sua anulação, a impugnante assacou àquele acto tri-
butário dois vícios de violação de lei, a saber:

a) A repartição liquidadora, para definir a matéria colectável, ba-
seou-se na alínea b) do arto 11o do Código do Imposto de Transacções
(CIT), na redacção do DL no 374-B/79, quando se devia ter regulado
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pela alínea a) desse artigo, visto não ter havido omissão no registo
de vendas; e

b) A referida alínea b) do arto 11o do CIT, na redacção do DL
no 374-B/79, que alterou as regras definidoras da matéria colectável
do imposto de transacções, padece de inconstitucionalidade orgânica
por à data da aprovação deste último diploma já ter caducado, devido
a mudança de Governo, a autorização legislativa nele invocada, ne-
cessária por esse preceito ter introduzido modificações substanciais
na área da incidência real do imposto, ou seja, nas normas que definiam
a respectiva matéria colectável.

Da sentença de 21-4-92 (fls. 100 a 102) daquele tribunal tributário,
que julgou a impugnação improcedente, foi interposto recurso pela
dita sociedade para esta Secção do STA, que por Acórdão de 20-4-94
(fls. 132 e segs.) se declarou incompetente em razão da hierarquia — e
competente o Tribunal Tributário de 2o Instância — para dele
conhecer.

Após o trânsito em julgado deste aresto foram os autos, a pedido
da recorrente, nos termos do no 2 do arto 47o do CPT, remetidos,
para apreciação desse recurso, ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
que lhe negou provimento por Acórdão de 6-6-96 (fls. 154 a 163),
do qual sobe o presente recurso, de novo interposto pela impugnante,
que como remate da sua minuta de recurso oferece as seguintes
conclusões:

a) A Administração Fiscal pratica, na fixação da matéria colectável,
uma preterição das formalidades legais, pois não atende aos elementos
que recolheu directamente da contribuinte, os quais permitiam que
fosse efectuada uma simples correcção nos termos do arto 11o, alí-
nea a), do CIT, utilizando abusivamente a alínea b) do mesmo artigo.

b) A administração Fiscal não pode fixar a matéria colectável nos
termos da alínea b) do arto 11o do CIT, “por falta de preenchimento
dos pressupostos do mesmo”.

A Fazenda Pública contra-alegou, sustentando não merecer o Acór-
dão recorrido qualquer censura e dever julgar-se improcedente o
recurso.

Neste STA o magistrado do Ministério Público emitiu parecer de
que quer no corpo das alegações quer nas suas conclusões a recorrente
ignora de todo o aresto recorrido, não lhe assacando vício algum,
pelo que deve negar-se provimento ao recurso.

2. A 2a Instância deu como provado o seguinte:
“a) — Nos anos de 1982, 1983, 1984 e 1985, a recorrente encon-

trava-se registada, na repartição de finanças do concelho de Espinho,
para efeitos de imposto de transacções, exercendo a actividade de
fabricação e comércio por grosso de alcatifas, tapetes, carpetes e ou-
tros, encontrando-se colectada em contribuição industrial, gru-
po A — cf. informação oficial de fls. 91.

b) — Face aos elementos fornecidos pelos Serviços Distritais de
Fiscalização Tributária, em resultado de exame à escrita efectuado
à firma recorrente, e que constam do relatório de que se encontra
fotocópia de fls. 59 a 73 que, pela sua extensão, aqui se dá por in-
tegralmente reproduzido, foram fixados à recorrente, em 02-12-86,
nos termos da alínea b) do arto 11o do CIT, os seguintes valores
tributáveis:

1982 — 18.301.000$00
1983 — 26.948.000$00
1984 — 7.958.000$00
1985 — 7.122.000$00 (cf. citada informação oficial)”.
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c) — A recorrente foi notificada, da fixação referida em b), por
carta registada com A/R, nos termos do § 2o do arto 11o do CIT
e para efeitos do arto 12o, pelo ofício no 5965 de 09-12-86 — cf. in-
formação oficial de fls. 91.

d) — A recorrente não reclamou — cf. informação oficial de
fls. 91 vo.

e) — Por isso, em 19-2-87, foi a recorrente notificada, nos termos
da al. c) do arto 41o do CIT, para efectuar o pagamento do imposto
liquidado e respectivos juros compensatórios, dos seguintes montantes:

IMPOSTO JUROS

1982 — 2.745.150$00 2.692.506$00
1983 — 4.459.459$00 3.321.711$00
1984 — 1.352.860$00 685.770$00
1985 — 1.210.740$00 323.084$00

f) Como a recorrente não efectuou o pagamento, foi a receita con-
vertida em virtual e debitada ao Tesoureiro da Fa Pa, conforme débito
no 21/87, tendo a abertura do cofre ocorrido em 23-02-87 (cf. citada
informação).

g) A recorrente deduziu a presente impugnação em 20-05-87.”
Por outro lado, a 2a Instância julgou não estar provado ”que não

houve omissão de registo de vendas, pela impugnante, nos exercícios
em causa”.

3. Para negar provimento ao recurso a 2a Instância ponderou ainda:
-Os recursos são o meio processual próprio de impugnação das

decisões judiciais, destinando-se a provocar a reapreciação dessas de-
cisões, visando, assim, a sua alteração ou revogação (arto 676o do
CPC).

-Cabe, porém, ao recorrente o ónus de alegar e concluir, nos termos
do arto 690o do mesmo diploma legal.

-Como é jurisprudência constante, o objecto do recurso jurisdicional
não é o acto impugnado, mas a própria decisão jurisdicional recorrida,
e só esta, e os limites em que julgou, podem ser censuradas pelo
tribunal adm quem ressalvadas sempre, obviamente, as questões de
conhecimento oficioso (cf. Acs. STA de 14-02-89, rec. 26 365, de
16-01-89, rec. 26.660, do Pleno de 24-11-88, rec. 21.930, de 06-05-92,
rec. 10.558, e de 12-05-93, rec. 15.478, entre outros).

-No sentido de que os recursos visam, em princípio, modificar as
decisões recorridas e não criar decisões sobre matéria nova, não po-
dendo neles tratar-se de questões que não tenham sido objecto de
pronúncia na decisão recorrida, opinaram também o Prof. Castro
Mendes, Recursos, p. 25 e nota (2) e o Cons. Jacinto Bastos, Notas
ao CPC, arto 676.

-Apreciando a alegação da indevida utilização da alínea b) do
arto 11o do CIT para determinação da matéria colectável que serviu
de base à liquidação impugnada, a sentença decidiu não tomar co-
nhecimento dessa questão por entender que a mesma integrava vício
próprio do acto de fixação da matéria colectável, acto destacável e
autonomamente impugnável, e que, não tendo sido impugnado atem-
padamente, se tornou ”caso resolvido”, com efeitos semelhantes aos
do caso julgado em processo civil, que abrange os respectivos pres-
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supostos e, portanto, no caso, as transacções presumidas, o que obstava
à sua apreciação em sede da presente impugnação do acto de
liquidação.

-Ora as alegações e conclusões do recurso dirigem-se a matéria
estranha ao decidido: a recorrente limitou-se a reafirmar a sua tese
de petição concernente à indevida aplicação, pela Administração Fis-
cal, da alínea b) do arto 11o do CIT, questão que não foi sequer
apreciada na sentença recorrida, porque se entendeu prejudicada pela
solução dada a outra questão, prévia, que se suscitou e em relação
à qual a recorrente não aponta qualquer erro ou vício.

4. Concorda-se com a tese da 2a Instância, não contestada, aliás,
pela recorrente, de que os recursos se destinam a reapreciar as ques-
tões sobre que se debruçou a decisão recorrida e não a apreciar ques-
tões novas (salvo caso de conhecimento oficioso, que não se verifica).

Vimos que a impugnante, para fundamentar o seu pedido de anu-
lação da referida liquidação, atribuiu a este acto tributário dois vícios
de violação de lei, a saber:

a) A repartição liquidadora, para definir a matéria colectável, ba-
seou-se na al. b) do arto 11o do CIT, na redacção do DL 374-B/79,
quando se devia ter regulado pela al. a) desse artigo, visto não ter
havido omissão no registo de vendas; e

b) Essa alínea b), que alterou as regras definidoras da matéria
colectável do imposto de transacções, enferma de inconstituciona-
lidade orgânica.

No presente recurso a recorrente, deixando cair esta segunda causa
de pedir, manteve apenas a primeira, como se vê das transcritas con-
clusões da sua minuta.

Todavia, a sentença da 1a Instância não conheceu dessa primeira
causa de pedir, porque prejudicada pela procedência de questão prévia
que oficiosamente suscitou, conforme a pronúncia emitida pela 2a Ins-
tância nos termos acima expostos e que assim se podem resumir: a
sentença decidiu não conhecer da alegação da indevida utilização,
pela Administração Fiscal, da alínea b) do arto 11o do CIT para fixação
da matéria colectável, por entender que a mesma integrava vício pró-
prio deste acto de fixação, autonomamente impugnável, porque des-
tacável, o qual, não tendo sido tempestivamente impugnado, se tornou
“caso resolvido”, com efeitos semelhantes aos do caso julgado em
processo civil, que abrange os respectivos pressupostos e, portanto,
no caso, as transacções presumidas, o que obstava à sua apreciação
em sede da presente impugnação do acto de liquidação.

Por estas razões entendeu o tribunal a quo dever conhecer do re-
ferido vício de violação de lei imputado à liquidação e consistente
em a repartição liquidadora ter definido a matéria colectável pelo
processo previsto na alínea b) do arto 11o do CIT, na redacção do
DL no 374-B/79, em vez de o fazer com recurso ao procedimento
regulado na alínea a) desse artigo, visto não ter havido omissão no
registo de vendas.

Era, pois, contra esta pronúncia da 2a Instância de não conhecer
de tal fundamento ou causa de pedir da impugnação que deviam
incidir as alegações e conclusões da minuta de recurso apresentada
pela recorrente perante a Secção do STA; mas sobre isso nada disse
a recorrente, que se limitou na alegação deste recurso a repetir a
tese que já desenvolvera na petição e a condensar nas suas duas
referidas conclusões a referida causa de pedir.
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Por isso não pode este STA conhecer do assim alegado pela
recorrente.

5. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 40 %.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Castro Martins (relator) — Santos
Serra — Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades — Reenvio prejudi-
cial — Taxas dos ruminantes e de comercialização.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitadas no processo questões atinentes à interpretação dos
arts. 9, 12 e 95 do Tratado de Roma e 33 da Sexta Directiva
e reportada à incidência das taxas dos ruminantes e de
comercialização justifica-o a interpelação do TJCE sobre
o ponto, nos termos do reenvio prejudicial a que se refere
o arto 177 do mesmo Tratado.

Recurso no .21.018, em que é Recorrente Fricarnes, SA e Recorrida
Fazenda Pública, 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 por Fricarnes, SA,
da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, proferida em 15-01-96,
que julgou improcedente a oposição, pela mesma deduzida, à execução
fiscal número 107292.7/93, instaurada para cobrança de dívida ao IRO-
MA, de 1993, na quantia de 8.255.071$00.

Fundamentou-se a decisão, em que «não se verifica a inconsti-
tucionalidade da taxa de peste suína criada pelo D.L. 44.158, de
17/01/1962 e prevista também no DL no 354/78, de 23/11 e actualizada
pelos D.Ls. nos 547/77 e 19/79, respectivamente de 30/11 e 10/02,
sendo que igualmente não se verifica a inconstitucionalidade das taxas
de ruminantes e de comercialização criadas respectivamente pelos
Decretos-Lei nos 240/82, de 22/06 e 343/86 de 09/10, mostrando-se
ainda constitucional o D.L. 15/87 de 09/01 que criou o IROMA».

A recorrente concluiu, em síntese, pela verificação das aludidas
inconstitucionalidades e violação do direito comunitário, não existindo
consequentemente «título que fundamente a execução».

E contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o acerto da decisão
recorrida.

O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do pro-
vimento parcial do recurso, apenas «quanto às actualizações consu-
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madas pelos Decretos-Lei nos 547/77 e 19/79, dada a sua inconsti-
tucionalidade orgânica, improcedendo quanto ao restante».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«1) Contra Fricarnes, SA, com sede em Km/14, Estada Nacional

249, Mem Martins, foi instaurado o processo de execução fiscal
no 107292.7/93, proveniente de dívida ao IROMA, do ano de 1993,
na quantia de 8.255.071$00.

2) A dívida dita em 1) relaciona-se com a factura no 04045/FTD/93,
emitida pelo IROMA, em 30/04/1993, cuja cópia consta de fls. 9 dos
autos e cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido e refere-se
a taxas cobradas pelo abate de gado bovino e suíno, que efectuou,
no mês de Abril de 1993.

3) A certidão de dívida que serve de título executivo foi extraída
em 21/10/1993, pela comissão de reestruturação do IROMA, ao abrigo
do arto 1o no 1 do DL 235/88, de 05/07.

4) Em 11/11/93, foi a opoente citada para pagamento da importância
dita em 1) e reagiu, tendo apresentado a petição que deu origem
aos presentes autos em 30/11/93».

Vejamos, pois:
Segundo jurisprudência numerosa, tanto deste Tribunal, como do

Tribunal Constitucional, as «taxas» dos extintos organismos de coor-
denação económica, nomeadamente da J.N.P.P., a que «sucedeu» o
IROMA, não configuram, mau grado a sua designação, verdadeiras
taxas mas, antes, impostos, pois que constituem «prestações pecu-
niárias, sempre coactivas, sem carácter de sanção, exigidas pelo Estado
ou por outro ente público, com vista à realização de fins públicos»,
inexistindo o vínculo sinalagmático característico das mesmas.

Cfr. o Ac. deste Tribunal, de 29-1-92 in Acs. Douts. 379-370, aliás
já confirmado pelo Pleno, de 23-11-94, e os arestos aí citados, e os
de 12-2-92 Rec. 13.743, 14.Out.92 Rec. 14.452, de 4.Nov.92 in Acs.
Douts. 382-1011 e do TC de 8.Out.92 in D. Rep., 2a, de 22-2-93,
de 20-5-92, ibidem, de 15-92 e de 10-3-93, de 6-5-93.

Trata-se de quantias coactivamente impostas, a título unilateral,
para a satisfação de fins do Estado, ainda que através da chamada
administração indirecta, em suma, de verdadeiros impostos.

Que - considera, além do mais, a recorrente - «correspondem a
encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros e, como tal, in-
compatível a sua existência com o Direito Comunitário», sendo que,
«pela adesão de Portugal à CE e com a entrada em vigor do IVA,
deixou de ser possível a aplicação de outro imposto (ainda que com
nome diferente) às transacções comerciais», invocando, em conse-
quência, a violação, pela sentença recorrida, dos arts. 33 da 6a Di-
rectiva, 9 e 12 do Tratado de Roma e 193 do Acto de Adesão.

Pelo que se põe naturalmente a questão de saber se tais imposições
tributárias poderão constituir um «encargo de efeito equivalente»,
no sentido daqueles normativos, obstativo dos princípios da livre cir-
culação das mercadorias e da eliminação dos direitos aduaneiros entre
os Estados membros; ou, de qualquer modo, de imposição proibida
pelo arto 95, com atinência ainda àquele princípio de livre circulação,
por porventura discriminatória em relação aos produtos originários
de algum daqueles países. É que este último normativo visa garantir
a neutralidade das imposições internas em relação à concorrência
existente entre produtos nacionais (portugueses) e importados, enun-
ciando pois uma proibição de discriminação, directa ou indirecta, fun-
cionando de modo complementar em relação àqueles arts. 9 e segts..
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Por outro lado, o arto 33 da Sexta Directiva, do Conselho das
Comunidades Europeias, de 17-5-77, proíbe qualquer Estado membro
de manter impostos - como, aliás, outros direitos ou «taxas» - que
tenham a natureza de impostos sobre o volume de negócios.

Pelo que tais tributos não podem, em geral, ser cobrados, entre
nós, a partir de 1.Jan.86, data da entrada em vigor do CIVA, havendo,
todavia, que equacionar, nomeadamente, a ressalva do arto 378 do
Acto Anexo ao Tratado de Adesão de Portugal à dita Comunidade.

No sentido, aliás, de as «taxas» em causa, constituírem verdadeiros
impostos sobre o volume de negócios, não podendo portanto ser co-
brados em Portugal, cfr. Teixeira Ribeiro, in RLJ no 126 págs 132/3.

Pelo que se tem por pertinente a pronúncia sobre o ponto, do
Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos do arto 177 do
Tratado, como instrumento de cooperação entre aquele Tribunal e
os tribunais nacionais (portugueses, no caso), contribuindo assim para
a administração da justiça nestes.

Acontece, todavia, que, em processo idêntico e, aliás, da mesma
requerente - rec. 18913 - já aquele tribunal foi interpelado, sobre
as mesmas questões, ora postas nestes autos, a saber:

«1) Se as referidas «taxas», com as características acima indicadas,
contrariam o arto 95, 1o e 2o parágrafos do Tratado de Roma.

2) Se as mesmas imposições tributárias podem ser consideradas
um encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro sobre a
importação, proibido pelos arts. 9 e 12 do mesmo Tratado.

3) Se se devem considerar como impostos sobre o volume de ne-
gócios, nos termos do dito arto 33, com eventual ressalva do referido
arto 378 ou qualquer outra disposição legal comunitária».

Pelo que se justifica, ora e por isso, a suspensão da instância arts.
276 no 1 al. c) e 279 do CP Civil - até que o mesmo tribunal se
pronuncie sobre os aludidos itens.

Termos em que se decide suspender a instância, até à predita
pronúncia.

Custas a final.

Lisboa, 9 de Abril 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 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Prestação de garantia por terceiro.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 282o do CPT permite que a garantia seja prestada
por qualquer meio susceptível de assegurar os créditos
do exequente.

II — Não restringindo esse artigo as formas que a garantia
pode revestir, nada obsta a que o executado possa indicar
como garantia a hipoteca de um imóvel de terceiro com
a concordância deste.
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III — Se o terceiro pode pagar a quantia exequenda (arto 343o)
não se vê motivo para que não possa prestar garantia
só porque é terceiro.

Recurso n.o 21021; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: LISON-
DA - Sociedade de Construção, SA; Relator: Exmo. Conso Dr.
Vítor Meira.

“Lisonda - Sociedade de Construções, Lda.”, inconformada com
o despacho do chefe da Repartição de Finanças de Cascais que lhe
indeferiu a admissão da garantia oferecida para suspensão da execução
até à decisão da impugnação judicial deduzida, dele interpôs o com-
petente recurso para o Tribunal Tributário de 1.a Instância.

Por sentença do Mo Juiz daquele tribunal foi dada razão a re-
corrente, considerada idónea a garantia oferecida e revogado o des-
pacho recorrido.

Não se conformando com o decidido, interpôs o representante da
Fazenda Pública recurso para este Supremo Tribunal Administrativo
pedindo que se substituísse a sentença recorrida por outra que julgue
improcedente o recurso contra a decisão do Chefe de Repartição.
Formulou as seguintes conclusões:

a) o despacho do sr. Chefe da Repartição não interpretou erra-
damente a lei ;

b) o no 1 do arto 282o do CPT determina que deve ser o executado
a oferecer garantia idónea e não um terceiro ;

c) ou, então, quem possa vir a ser chamado à execução em termos
de responsabilidade pela dívida, isto é, os responsáveis subsidiários
ou solidários e, ainda, os substitutos tributários;

d) pois, só estes terão legitimidade e interesse em agir;
e) ao decidir como decidiu, o Mo Juiz “a quo” desrespeitou o

preceituado no no 1 do arto 282o do C.P.T.
Contra-alegou a recorrida, pugnando pela improcedência do re-

curso, formulando as seguintes conclusões:
1a - A douta sentença recorrida não violou qualquer norma, muito

menos o arto 2 82o do CPT, pelas razões expostas nas alegações apre-
sentadas a fls. , que aqui se dão por reproduzidas ;

2a - A posição perfilhada pelo Digno Representante da Fazenda
Pública junto do T.T. 1a Instância confunde possibilidade de prestação
de garantia e verificação da sua idoneidade ;

3a - Em face do disposto nos artos 255o e 282.o do CPT, não existe
hoje um elenco taxativo dos modos de prestação de garantia, ao con-
trário do que sucedia no âmbito do CPCI (arto 160o §1o), sendo
em abstracto admissíveis todas as formas de garantia que se mostrem
idóneas a assegurar os interesses do exequente, quer sejam prestadas
pelo exequente, quer sejam prestadas por terceiros, uma vez que se
estes podem pagar a quantia em dívida (arto 343o do CPT), têm
de ser admitidos a caucionar o seu pagamento ;

4a - A interpretação proposta nas alegações da recorrente de recusa
da possibilidade de prestação de garantia por terceiro (in casu a hi-
poteca/penhora), com o expresso assentimento deste, com fundamento
único na impossibilidade de prestação de garantia por aquele, efectua
uma interpretação inadmissível e ilegal do disposto nos artos 255o

e 282o do CPT, pois:
a) a hipoteca é uma garantia especial das obrigações, sendo uma

das formas de prestação de caução nos termos dos artos 623o e 683o

e segts. do Código Civil e 282o/1 do CPT;
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b) a hipoteca de bem imóvel constitui, em abstracto, uma forma
idónea de prestação de garantia no contencioso (fiscal artos 255o e
282o/1 do CPT e arto 32o/1/d do DL 492/88, de 30/12), permitindo
à Fazenda Pública pagar-se com o produto da venda dos imóveis
dados em garantia, assegurando assim de forma idónea os interesses
da Fazenda Pública;

C) o CPT admite de forma expressa quer o pagamento da dívida
exequenda por terceiro, ainda que com a oposição do executado (cfr.
artos 111o e segts. e 343o do CPT), quer a prestação de garantia
por terceiros, v.g. garantia bancária e seguro-caução (cfr. arto 282o/1
do CPT).

Neste Supremo Tribunal o Ministério Público pronunciou-se pelo
não provimento do recurso e confirmação da decisão recorrida por
esta ter feito correcta interpretação e aplicação da lei, considerando
que o executado ofereceu “garantia idónea”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou os seguintes factos
1) A recorrente ofereceu em 12/09/94 seguro-caução no montante

de 5.000.000$00, como garantia, através da apólice no 93/580523 emi-
tida pela Companhia Europeia de Seguros S.A., tendo como bene-
ficiário a Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (1a Repartição
de Finanças de Cascais) e como objecto da caução “Pedido de im-
pugnação judicial e recurso judicial do processo de execução fiscal
no 102816.2/93 Aps”.

2) A apólice dita em 1) foi emitida em 10 de Maio de 1994 e
para vigorar pelo prazo de um ano com início em 11/05/1995.

3) Ainda em 12/05/1994 a ora recorrente ofereceu como garantia
de 26.576.777$00 a hipoteca de um prédio urbano que descreveu do
seguinte modo: “com a área de 193 m2, onde se encontra implantado
edifício de um só piso, com a área de 160 m2 e utilizado como es-
critórios. Localização: Avenida 5 de Outubro, 8135 Almancil (gaveto
do cruzamento para Quinta do Lago, Vale de Lobo, em Almancil);
Prédio no 34.340, inscrito na matriz sob o no 2098 da Conservatória
do Registo Predial de Loulé. Este bem é propriedade da sociedade
Lisonda do Algarve, Sociedade de Construções, SA, cujos adminis-
tradores assinam o presente requerimento. . .”

4) Em 16/05/1994 o Sr. Chefe da Repartição de Finanças de Cascais
(1a) despachou nos seguintes termos: “Dado que o bem oferecido
à penhora não pertence à executada, mas a uma entidade estranha
aos autos, determino que se proceda à penhora de bens que garantam
a dívida e os encargos, acrescendo ainda o facto que o seguro-caução
cobre apenas 1 ano. Notifique-se”.

5) Em 06/09/94 a ora recorrente fez a junção aos autos da apólice
no 8805468 do ramo “cauções” emitida pela Companhia de Seguros
Mundial Confiança, SA, constante de fls. 56 dos presentes autos, cujo
teor aqui se dá por inteiramente reproduzido e de onde se destaca
o seu valor de 5.000.000$00 tendo como beneficiário a 1a Repartição
de Finanças de Cascais para garantia do pedido de impugnação judicial
e recurso judicial do processo de execução fiscal no 102816.2/93 Aps.
e com a cláusula seguinte: “O presente contrato não poderá ser can-
celado ou alterado sem o consentimento prévio do segurado bene-
ficiário .

6) A apólice dita em 5) tinha como data do seu início, inscrita,
24/08/94.

7) Em 12/10/1995 a Companhia de Seguros Mundial Confiança,
SA, remeteu à 1a Repartição de Finanças de Cascais a carta cuja
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cópia consta de fls. 68 dos presentes autos e que aqui se dá por
inteiramente reproduzida, de onde se destaca que a apólice dita em
5) por falta de pagamento do respectivo prémio seria anulada em
23/10/95 .

8) A apólice dita em 7) em 08/11/1995 encontrava-se em vigor.
9) A ora recorrente não juntou ao processo executivo fiscal qualquer

certidão de teor relativo às inscrições em vigor sobre o prédio dito
em 3) e não indicou o seu valor.

A questão fulcral que se coloca no presente recurso é a de saber
se a garantia a que se refere o arto 282o do CPT apenas pode ser
prestada pelo executado ou se poderá sê-lo por um terceiro.

No caso vertente, para conseguir a suspensão da execução face
à pendência de impugnação judicial da dívida, a executada ofereceu
como garantia um seguro-caução no montante de 5.000.000$00 e uma
hipoteca sobre um imóvel pertencente à sociedade “Lisonda do Al-
garve - Sociedade de Construções, S.A.”, para garantia dos restantes
26.576.777$00, sendo o requerimento assinado pelos administradores
de cada uma das sociedades, que são os mesmos, nas respectivas
qualidades. O chefe da repartição de finanças não aceitou tal garantia
por entender que a mesma não pode ser oferecida por entidade es-
tranha aos autos, sendo também essa a posição defendida pela Fazenda
Pública, recorrente no presente recurso da decisão do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância que revogou o despacho do chefe da repartição
de finanças.

Estipula o artigo 282o do CPT que “com o pedido deverá o exe-
cutado oferecer garantia idónea, a qual consistirá em garantia ban-
cária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de asse-
gurar os créditos do exequente” (no 1). As garantias devem cobrir
o valor da dívida exequenda, juros de mora e custas até à data do
pedido acrescido de 25% (no 3) e é competente para apreciar as
garantias quem o for para autorizar o pagamento em prestações (no 6).

Como se refere no transcrito no 1 do artigo 282o do CPT a garantia
pode ser prestada por qualquer meio susceptível de assegurar os cré-
ditos do exequente. A hipoteca sobre um imóvel, ainda que perten-
cente a terceiro que aceite dá-lo como garantia, é um meio perfei-
tamente válido para garantir os créditos do exequente. Com efeito,
como refere o Ministério Público, a ampla formulação do no 1 do
artigo 282o remete necessariamente para o regime geral das obri-
gações, prescrevendo o artigo 686o do Código Civil: “1- 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. 2 - A obrigação garantida pela
hipoteca pode ser futura ou condicional”. Sendo este o regime geral
de garantia das obrigações e não havendo qualquer disposição es-
pecífica em contrário no CPT não se vê razão para que tal regime
não possa ser aqui aplicado. Mas o próprio CPT, no seu artigo 343o,
permite o pagamento da dívida e acrescido pelo executado ou por
terceiro. Se o terceiro pode pagar a dívida não se lobriga qualquer
motivo válido que possa impedi-lo de garantir o pagamento por meio
de hipoteca de um imóvel de sua propriedade. Refira-se a propósito
que a recorrente Fazenda Pública invoca em abono da sua posição
Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão a fls. 478/479 do seu
Código Anotado. Todavia, o que os referidos autores escrevem na
referida página 479, na nota 8 ao artigo 255o, é precisamente o con-
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trário daquilo que a recorrente refere. Escreve-se aí: “Nada obsta
a que a caução, quando por meio de valores, seja prestada por terceiro,
proprietário dos mesmos. Se o terceiro pode pagar a quantia exe-
quenda e acrescido (arto 343o), também há-de poder caucionar o
seu pagamento. Aliás, se o terceiro - o fiador - pode prestar garantia
pessoal, poderá prestar, de igual modo, garantia real.” Constata-se
por conseguinte que, contrariamente ao referido, a posição dos men-
cionados autores é a oposta da que lhes foi atribuída e está de acordo
com o decidido na sentença sob recurso.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo. Impugnação judicial. Anulação da sentença. Jul-
gamento em substituição. Informações oficiais. Notificação.
Nulidade. Arguição. Prazo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Tribunal Tributário de 2.a Instância deve, em caso
de anulação da sentença recorrida, conhecer da impug-
nação em substituição da 1.a instância nos mesmos ter-
mos em que, relativamente ao foro comum, o tribunal
da relação o faz ao abrigo do art.o 715o do CPC.

II — A falta de notificação ao impugnante das informações
oficiais constitui nulidade processual.

III — A susceptibilidade de influir no exame e decisão da causa
deverá ser aferida pela possibilidade desse efeito acontecer
em relação ao concreto acto ou omissão segundo o critério
abstracto de dependência entre os actos estabelecidos na
lei, sem entrar em linha de conta com o facto de o re-
corrente tomar ou não posição relativamente aos docu-
mentos cuja junção lhe foi omitida.

IV — Desde que a nulidade esteja sancionada por um despacho
ou sentença, ainda que de modo implícito, a respectiva
ilegalidade deverá ser atacada por meio de recurso de
tal despacho ou sentença de que aquela constituirá
fundamento.

V — Neste caso, o prazo de arguição é o do recurso.

Recurso n.o 21 070. Recorrente: Compave — Sociedade de Compra,
Administração e Venda de Propriedades, S. A.; Recorrida: Fazenda
Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

A - O relatório.
1. Compave - Sociedade de Compra, Administração e Venda de

Propriedades, S. A., pessoa colectiva n.o 500 069 700, com os demais
sinais dos autos, dizendo-se inconformada com o acórdão, de 96.02.27,
do Tribunal Tributário de 2.a Instância, dele recorre para esta for-
mação judicial, pedindo a sua anulação ou a sua revogação.

2. Tal acórdão concedeu provimento ao recurso e anulou a sentença,
de 94.11.24, do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (3.o Juí-
zo-2.a Secção) mas, conhecendo por substituição sob invocação do
disposto no art.o 715o do CPC, julgou a impugnação improcedente.

3. A ora recorrente impugnou judicialmente a correcção do lucro
tributável e a liquidação da contribuição industrial, imposto extraor-
dinário e juros compensatórios de Esc. 1 639 183$00, referentes ao
exercício de 1986, assacando-lhe diversas ilegalidades como, entre
outras, as de preterição de formalidades legais e inexistência dos factos
tributários por erro nos pressupostos de facto e de direito.

4. Nas suas longas alegações de recurso, a recorrente censura o
acórdão recorrido, acusando-o de estar inquinado de nulidade e de
padecer de vários erros de julgamento de cujos vícios são exemplo
os a seguir indicados, dispensando-se a enunciação dos demais por
a solução reclamada por um destes estar prejudicada pela dada aos
outros cuja ordem de conhecimento lhes precede lógico-juridicamente
(art.os 660o n.o 2, 713o n.o 2, 726o, 749o e 762o do CPC):

- de nulidade por excesso de pronúncia ou de erro de julgamento
por, não obstante ter declarado a nulidade da sentença recorrida
a pretexto desta padecer de omissão de pronúncia, como para ele
se alegara, ter julgado a causa em substituição da primeira instância
sob invocação do disposto no art.o 715.o do CPC, em vez de lhe
remeter novamente o processo, pois esta disposição não é aplicável
aos recursos contenciosos de anulação, categoria a que pertence o
processo de impugnação judicial;

- de erro de julgamento por haver decidido não anular todo o
processado a partir da juntada aos autos das informações oficiais
de fls. 13 a 19 dos autos que não foram notificadas à recorrente
sob fundamento de que esta falta de notificação não constituía nu-
lidade processual, mas mera irregularidade que «não tinha influído
no exame ou na decisão da causa» até porque «a recorrente não
articulara a falsidade das ditas informações ou que os factos que
delas constam não correspondem à verdade», quando, ao contrário,
a referida falta constitui nulidade processual implicante da anulação
de todos os termos subsequentes do processo que dela dependem
absolutamente, pois «impediu a recorrente de apresentar a sua defesa
relativamente às informações em causa», que «contêm ou deviam
conter a posição da administração fiscal relativamente aos actos im-
pugnados, bem como os cálculos que a teriam levado a liquidar os
montantes em causa e a não atender à declaração modelo 2 apre-
sentada pela recorrente», influindo assim no exame e decisão da causa.

5. A Fazenda Pública contra-alegou, defendendo ser aplicável neste
contencioso a regra do conhecimento da causa em substituição da
1.a instância constante do art.o 715o do CPC e concedendo o seu
apoio ao acórdão recorrido no tocante às demais questões.

6. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se, no seu pa-
recer, pela improcedência do fundamento da nulidade do acórdão
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(1) Cf., entre outros, Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
págs. 202; Francesco Ferrara, Interpretação e Aplicação das Leis, apud Ensaio sobre a Teoria
da Interpretação das Leis, de Manuel A. Domingues de Andrade, págs. 160.

recorrido por excesso de pronúncia imputada ao conhecimento da
causa nele feita em substituição da 1 .a instância e pelo provimento
do recurso pela procedência do outro fundamento da nulidade pela
falta de notificação à recorrente das informações oficiais que foram
prestadas nos autos.

B - A fundamentação.
1. A questão do conhecimento em substituição do tribunal de

1.a instância.
Como flui do relatado, o acórdão sob censura declarou procedente

o fundamento de recurso da nulidade por omissão de pronúncia da
primeira instância sobre a causa de pedir alegada da impugnação
da falta de fundamentação dos actos impugnados e, em consequência
de tal reconhecimento, anulou a sentença recorrida.

Todavia, fazendo apelo ao disposto no art.o 715o do CPC, o tribunal
a quo conheceu da matéria da causa, tendo acabado por julgar im-
procedentes todos os seus fundamentos, incluindo, portanto, aquele.

Defende a recorrente que essa substituição do tribunal é ilegal
por aquele preceito do CPC não ser aplicável aos recursos contenciosos
de anulação em cuja categoria se inclui o processo de impugnação
judicial, pois o conhecimento dos diversos vícios imputados ao acto
administrativo e a ordem pela qual eles devem ser apreciados (art.o 57o

da LPTA) está fortemente influenciada pelo prudente arbítrio do
julgador e isto forçará a que o primeiro exame seja feito sempre
em primeira instância e se garanta sempre um duplo grau de jurisdição,
até porque a apreciação das questões de facto estão reservadas às
instâncias, dado o Supremo Tribunal Administrativo só conhecer das
questões de direito.

Mesmo sem discutir a bondade do entendimento defendido pela
recorrente na própria sede do contencioso administrativo onde o foi
colher, ele não poderá ser aqui sufragado.

É que lhe falta o pressuposto jurídico autorizante de qualquer re-
curso à analogia: a identidade ou semelhança de situações de facto
reclamantes de igual normação jurídica (1).

Na verdade, tal tese arranca do pressuposto da inexistência de uma
segunda instância no contencioso administrativo (por enquanto, ou
seja, até não entrar em vigor a recente reforma dos tribunais ad-
ministrativos e fiscais levada a cabo pela Lei n.o 49/96, de 4 de Se-
tembro, e pelo DL n.o 229/96, de 29 de Novembro), intermédia entre
os tribunais administrativos de círculo e o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, que tenha competência para conhecer de matéria de
facto.

Ora, não é igual a situação de facto no contencioso tributário,
pois aqui existe essa segunda instância com poderes iguais, em sede
de recurso jurisdicional, aos da Relação nos tribunais da ordem comum
para conhecer da matéria de facto, como se vê dos art.os 41.o n.o 1
al. a) e 42o n.o 1 al. a) do ETAF.

Não se verifica, assim, razão alguma para restringir o âmbito da
remissão efectuada para o CPC pelos art.os 1o e 102o da LPTA, até
porque, neste contencioso, não é possível arranjar apoio na cláusula
de reserva da remissão neles estabelecida da legislação remetida só
ser aplicável com «as devidas adaptações», sendo certo que tais pre-
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(2) Cf. Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art.o 6o).
(3) Neste sentido, Código de Processo das Contribuições e Impostos, Anotado, 1991,

de Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, págs. 310.

ceitos são também aplicáveis ao contencioso tributário no campo con-
sentido pelo art.o 131.o da mesma lei adjectiva administrativa.

Assim sendo, nada impedia, e antes, pelo contrário, a tanto estava
obrigado, que o Tribunal Tributário de 2.a Instância conhecesse do
objecto da causa depois de ter declarado nula a sentença de 1.a ins-
tância por si sindicada.

Improcede, pois, este fundamento de recurso do acórdão recorrido.
2. A questão da falta de notificação das informações oficiais.
Resposta diversa, porém, deve ter esta questão.
Na verdade, não se pode louvar o tratamento que lhe deu o tribunal

da instância.
A observância rigorosa do princípio do contraditório é um postulado

do direito de acesso aos tribunais e à justiça que as declarações in-
ternacionais relativas a tal objecto não se cansam de proclamar e
que não pode deixar de ver-se incluído no conteúdo semântico de
tal direito reconhecido pela nossa lei fundamental (art.o 20o da
CRP) (2).

Para que tal não fosse esquecido ou desvalorizado o seu sentido,
aproveitou até o legislador da recente reforma do processo civil (ope-
rada pelos DLs. n.os 329o-A/95, de 12/12 e 180/96, de 25/09) a ocasião
para o consagrar como princípio geral positivamente legislado na lei
de processo civil através do aditamento do n.o 3 ao seu art.o 3.o

Esta natureza de direito fundamental do princípio do contraditório
implica que se devam interpretar as normas que o regulam pelo dia-
pasão estabelecido pelo art.o 18o n.os 2 e 3 da CRP, ou seja, lendo
a legitimidade das suas restrições segundo os princípios da necessidade
e da proporcionalidade e sempre com respeito pela extensão e alcance
do conteúdo essencial de tal direito fundamental.

Portanto, desde que a lei conceda a qualquer das partes o direito
(dever) de praticar qualquer acto no processo não poderá deixar de
entender-se que ela obriga também a que a prática desse acto seja
notificada à contraparte, a fim de sair respeitado o princípio do con-
traditório, e que a violação desse dever é, no mínimo, uma nulidade
processual.

Era, pois, já segundo esta axiologia normativa que devia interpre-
tar-se o art.o 93.o do CPCI, a cuja sombra foi praticado o acto, no
tocante às informações oficiais sobre a colecta impugnada cuja pres-
tação se cometia ao chefe de repartição de finanças.

De resto, a obrigatoriedade dessa notificação já poderia ser colhida,
ao tempo, nos art.os 526o e 539o do CPC, aplicáveis ex vi do art.o 1o

§ único al. c) do C PCI (3).
A omissão da notificação ao impugnante da junção e respectivo

teor das informações oficiais constitui, pois, iniludivelmente uma nu-
lidade processual que havia de rotular-se como não absoluta, por-
quanto não constava do elenco do art.o 76o do CPCI que a esta
espécie se referia, mas relativa e subsumível à categoria das previstas
no art.o 201o do CPC, quando susceptível de influir no exame e decisão
da causa (ex vi do citado art.o 1o § único al. c) do CPCI).

Só quando não se verificar a susceptibilidade do acto praticado
a descoberto ou de forma irregular à face da lei ou do acto ilegalmente
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omitido poder influir no exame ou decisão da causa é que será legítimo
defender-se a degradação da nulidade em mera irregularidade.

É fácil encontrar no princípio da utilidade e da conservação dos
actos as razões do diferente sancionamento jurídico.

Há, porém, que notar que, pelo menos - atenta a carga axiológica
que a informa -, sempre que a nulidade se traduza na violação de
uma qualquer regra imposta para salvaguarda do princípio do con-
traditório, a susceptibilidade de ela influir no exame ou decisão da
causa deverá ser aferida apenas pela possibilidade de esse efeito acon-
tecer segundo o critério (abstracto) de dependência entre os actos
estabelecido na lei (ou seja entendido apenas em função das normas
processuais) relativamente ao concreto acto ou omissão, dado que
a lei não exige que a parte antecipe a sua posição sobre o modo
como perante o cumprimento da formalidade omitida irá defender
os seus direitos.

Ao contrário do que se argumentou no acórdão recorrido, não
pode entrar-se, assim, na apreciação da existência da nulidade, em
via de conta com a circunstância de o requerente não contraditar,
no momento da arguição, os factos a que os documentos cuja no-
tificação foi omitida se referem ou com a de ele não arguir, no mesmo
momento, a sua falsidade.

Tal aspecto encontra-se bem evidenciado no facto de a lei esta-
belecer prazos diferentes para a arguição de nulidade (art.o 205o do
CPC) e para a impugnação da veracidade ou exactidão dos documentos
ou arguição da falsidade (art.os 360o e 544o do CPC).

Revertendo ao caso sub judicio constata-se que, efectivamente, a
recorrente não foi notificada da junção das informações oficiais e
de qual o seu teor.

Ocorreu, portanto, a omissão de um acto cuja prática estava imposta
por lei.

Mas ela deve ser sancionada como nulidade ou como mera
irregularidade?

O acórdão recorrido deu-lhe a segunda resposta. Mas mal.
Com efeito, constatando-se que as informações oficiais contêm a

posição da administração fiscal sobre quais os montantes da declaração
modelo 2, apresentada pela impugnante, que não foram não atendidos
como custos e os cálculos que a levaram a liquidar o impostos e
ainda que se poderia cogitar o seu completamento com a indicação
dos fundamentos de tais correcções e cálculos, a eventual requeri-
mento da impugnante, não poderá deixar de concluir-se, à luz da
doutrina que acima se expôs, que a omissão da sua notificação é
manifestamente susceptível de influir no exame ou na decisão da
causa, pois não será possível antever qual o valor probatório a con-
ferir-lhes depois do contraditório e perante as razões que a impugnante
lhes oponha e que só ela conhece por enquanto.

Estamos, portanto, perante uma nulidade processual e não perante
uma mera iregularidade.

Mas, independentemente da posição que tomou sobre a natureza
da omissão, considerou, ainda, o acórdão recorrido que a arguição
dessa nulidade, apenas quando da elaboração das alegações para esse
tribunal, apresentadas em 06.10,95, teria sido extemporânea, já que
se deveria presumir que a impugnante teria tido conhecimento da
prestação das informações oficiais por ocasião da notificação da apre-
sentação da resposta da Fazenda Pública, a que alude o art.o 94o

do CPCI, feita por carta registada de 14.01.92, pois nesta se inscrevera
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(4) Cf. Manuel A. Domingues de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Reim-
pressão, 1993, págs. 183, e Alberto dos Reis, Comentário, II, págs. 510.

«cf cópia de fls. 14 e 15 dos autos» como prova do alegado de que
ela «fora notificada, em 23.06.89, da correcção do lucro tributável
por carta registada com aviso de recepção»

Mas esta ilação ou inferência do tribunal a quo é, também, ma-
nifestamente insustentável e é contraditada pelos autos.

Primeiro, porque a mera remissão de qualquer das partes para
as folhas do processo não permite intuir, em face do dever geral
de boa fé processual a que as partes estão sujeitas, que constitui
um princípio geral de processo, hoje afirmado de forma explícita no
art.o 266o-A do CPC, que houvessem sido prestadas tais informações.

Depois, porque a mera remissão para cópias do processo, sem a
menção do seu conteúdo, não permite o conhecimento deste.

Finalmente, porque a remissão efectuada respeita apenas a parte
das informações oficiais prestadas.

Não pode, pois, avalizar-se a posição do tribunal a quo de imputar
a tal momento o conhecimento da citada infracção do ritualismo
processual.

Sendo assim, tem de concluir-se que a nulidade acabou por ficar
implicitamente coberta ou sancionada pela sentença, dado que a nu-
lidade cometida se situa a seu montante e o dever omitido se encontra
funcionalizado à sua prolação, e que, sendo o meio próprio de a
atacar o do seu recurso - de acordo com o princípio expresso no
velho brocardo ”das nulidades reclama-se e dos despachos recorre-
-se” -, a sua arguição se mostra feita atempadamente por situada
no prazo deste (4).

A nulidade processual não se encontra, pois, sanada, ao contrário
do decidido.

Aliás, mesmo que se defendesse a aplicação do prazo do art.o 205o

do CPC, não seria possível chegar a conclusão diversa sob o argumento
de que haveria de imputar-se o conhecimento da nulidade, pelo menos,
ao momento da notificação da sentença da primeira instância.

É que esta limitou-se a fazer constar do seu relatório, no tocante
à matéria em causa, o seguinte: «A RF informou os autos a fls. 13».

Ora, daqui não será possível distrair que, ao fim e ao cabo, essa
informação se distende de fls. 13 até a fls. 19 e qual o seu conteúdo.

E, se bem que no seu probatório se tenham dado como provados
os factos constantes das suas als. c) e d) com base em tais informações,
nem mesmo assim se poderia, quando da notificação da sentença,
descortinar logo a sua existência e o seu conteúdo, pois a decisão
limitou-se a indicar as fontes probatórias pelas siglas «cfr. fls. 14 e
15» e «cfr. fls. 16» e estas não permitem identificar as respectivas
folhas como respeitando a informações oficiais.

Por outro lado, nem sequer à luz do dever de «devida diligência»
com que o mandatário judicial tem de agir de que fala o n.o 1 do
art.o 205o do CPC se poderia relevar esse momento como sendo o
do conhecimento da omissão.

O dever de devida diligência apenas poderia implicar, neste caso,
que se pudesse pressupor como data do conhecimento das informações
uma que se situasse dentro do prazo do recurso, pois aquele apenas
postula que o mandatário se devesse aperceber da omissão, pelo menos
nessa altura, dado o bom exercício do direito de recurso de uma
decisão que ponha termo ao processo reclamar que se examinem
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os autos de modo a poder-se contraditá-la com base em todos os
elementos.

Temos, portanto, de concluir que, mesmo nesta óptica, a recorrente
estaria em tempo, de acordo com o disposto no n.o 1 do art.o 205o

do CPC.
De tudo resulta que o recurso merece provimento, devendo ser

anulados todos os actos processuais posteriores à resposta da Fazenda
Pública, cuja utilidade se salva por não estar absolutamente depen-
dente do acto omitido, e ordenar-se a notificação preterida.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso, revogar o acórdão recorrido
e anular todo o processo a partir da conclusão datada de 28.01.93,
nessa anulação se incluindo a sentença da primeira instância.

Sem custas por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Benjamim Rodrigues (relator) — Al-
meida Lopes — Castro Martins. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. STA. Insindicabilidade da matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos inicialmente julgados pelo Tribunal Tri-
butário de 1a Instância o Supremo Tribunal Adminis-
trativo apenas conhece de direito.

II — Fixada a matéria de facto pelo Tribunal Tributário de
2a Instância, 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 de-
terminado meio de prova.

Recurso n.o 21.074. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Maria
José Simões Pereira Martinho; Relator: Ex.mo Conselho Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. MARIA JOSÉ SIMÕES PEREIRA MARTINHO, executada
em processo executivo fiscal, interpôs recurso contencioso para o T.T.
de 1a Instância de Setúbal da decisão do Chefe da Repartição de
Finanças do Montijo que ordenou a reversão da execução contra
a recorrente.

O Mo Juiz daquele Tribunal concedeu provimento parcial ao recurso
interposto, considerando a execução revertida contra a recorrente
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apenas pelo período posterior a 6/7/92, condenando ainda a recorrente
como litigante de má-fé.

A recorrente interpôs recurso da sentença.
O T.T. de 2a Instância concedeu provimento ao recurso, revogando

a decisão recorrida, julgado “ilegal a reversão ordenada contra a re-
corrente a partir de 6/7/92”.

O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA não se con-
formou com tal decisão, trazendo dela recurso para este Supremo
Tribunal, e formulando as seguintes conclusões nas respectivas ale-
gações de recurso:

“1a. Foi instaurada execução fiscal contra a sociedade executa-
da — Oil Organização Informática, Lda, por dívidas à Segurança Social
no montante de 838.355$00.

2a. Por falta de bens penhoráveis, a execução reverteu contra a
sócia gerente ora recorrente Maria José Simões Pereira Martinho.

3a. A recorrente é sócia gerente da executada, por força do pacto
social, desde 6.7.92. (ver fls. 18 e 19).

4a. Ainda, e de acordo com o pacto social, para obrigar a sociedade
executada, em juízo e fora dele, eram necessárias as assinaturas de
2 sócios gerentes.

5a. Em face do exposto, a recorrente é responsável solidária pelo
pagamento da dívida à Segurança Social a partir de 6.7.92.

6a. Assim, o douto acórdão violou o artigo 13o do Decreto-
-Lei 103/80, de 9 de Maio, bem como os artigos 13o, 239o a 245o

e 246 todos do C.P.T.
Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente,

revogando-se o acórdão recorrido, como é, aliás, de inteira justiça.
Contra-alegou a recorrida, pugnando pela 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. Está assente a seguinte matéria de facto:
«1o) Foi instaurada execução fiscal contra OIL — Organização In-

formática, Lda, para a cobrança de contribuições em dívida ao Centro
Regional de Segurança Social de Setúbal no período de Dezembro
de 1991 a Novembro de 1992, bem como os juros de mora, no total
de 838.355$00.

2o) Por despacho de 22.12.1993 o Chefe da Repartição de Finanças
reverteu a execução, contra, entre outros, Maria José Simões Pereira
Martinho.

3o) Maria José Simões Pereira Martinho é sócia da sociedade
OIL — Organização de Informática, Lda, desde 06.07.1992 (doc. de
fls. 17 dos autos e fls. 18).

4o) A Sociedade OIL — Organização de Informática, Lda, foi cons-
tituída e registada em 29.10.1990 na Conservatória do Registo Co-
mercial do Barreiro, sendo seus sócios Luís Manuel Coelho Florêncio,
Maria Emília dos Santos Branco Marques Dias e Luís Mário dos
Santos Cunha, cabendo a gerência aos sócios (doc. de fls. 18).

5o) A quota da sócia Maria Emília dos Santos Branco Marques
Dias de 150.000$00 foi dividida em duas quotas de 75.000$00 cada
uma e cedida cada uma das quotas divididas, em 06.07.1992, a Luís
Mário dos Santos Cunha e a Maria José Simões Pereira Martinho
(doc. de fls. 18).
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6o) Em 06.07.1992 a Maria Emília dos Santos Branco Marques
Dias renunciou à gerência (doc. de fls. 19 dos autos).

7o) Em 06.07.1992, o capital da sociedade foi aumentado para
2.550.000$00, passando os sócios a ser Luís Mário dos Santos Cunha,
com o capital de 1.500.000$00, Maria José Simões Pereira Martinho,
2.3350.000$00, e Luís Manuel Coelho Florêncio, 150.000$00 (doc. de
fls. 19 dos autos).

8o) Em 15.03.1993 foi feita a cessão da quota de 1.500.000$00 de
Luís Mário dos Santos Cunha a favor de Maria José Simões Pereira
Martinho, tendo o Luís Mário dos Santos Cunha, na mesma data,
renunciado à gerência (doc. fls. 19).

9o) A sociedade OIL — Organização de Informática, Lda., obri-
gava-se com a intervenção necessária de dois gerentes (doc. de fls. 18
dos autos)».

3. Do probatório resulta que a recorrida era sócia da sociedade
originária devedora.

Mas dele não resulta que a recorrida tivesse sido nomeada ou eleita
gerente da mesma sociedade. Nem tal resulta da lei.

Ora, como decorre do arto 13o do C.P.T. a responsabilidade sub-
sidiária pelas contribuições e impostos recai sobre os administradores,
gerentes e outras pessoas que exerçam funções de administração nas
empresas e sociedades de responsabilidade limitada.

Assim, não sendo a recorrida gerente é óbvio que não é responsável
pelas contribuições em dívida.

Não é essa a perspectiva do recorrente que sustenta que a recorrida
é sócio-gerente da executada (arto 3o das conclusões das alegações).

É outra e diversa, como vimos, a posição fixada no acórdão re-
corrido, que não deu como provado que a recorrida tivesse sido gerente
de facto ou de direito da sociedade originária devedora.

Assim, o que poderá ter havido é um eventual erro na apreciação
da prova, por parte do T.T. de 2a Instância. Mas tal hipotético erro
escapa à censura deste Tribunal.

É que a apreciação da matéria de facto está, no caso concreto,
vedada a este Supremo Tribunal, face ao disposto no arto 21o, no 4,
do ETAF, que dispõe:

“A Secção de Contencioso Tributário apenas conhece de matéria
de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tribu-
tários 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 da lei que exija certa espécie
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova”.

Não estando em causa esta previsão legal, que aliás não vem alegada,
é evidente que o aresto recorrido não merece censura.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pelo representante da Fazenda Pública, confirmando-se
assim o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 9 de Abril 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 instancia se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, o S.T.A. é incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Recurso n.o 21 086. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos. Recorrido:
Laerte Pereira Valente. Relator: Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Laerte Pereira Valente deduziu oposição à execução fiscal contra
si instaurada para pagamento de uma dívida proveniente de um con-
trato de mútuo celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a So-
ciedade de Construções Corilar, Lda., na qual foram penhoradas frac-
ções autónomas de um prédio urbano que a opoente adquirira à
referida Corilar, invocando ser parte ilegítima para a execução.

No Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa foi a oposição
julgada procedente e a execução extinta.

Inconformada com o decidido, recorreu a exequente CGD para
este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a revogação da sen-
tença, formulando as seguintes conclusões:

a) A Caixa Geral de Depósitos, S.A., efectuou financiamentos à
Sociedade de Construções Corilar, Lda., para construção do prédio
urbano, para venda por fracções, designado por lote 4, sito na Rua
Projectada à Alameda das Linhas de Torres, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa, descrito na 7a Conservatória do Registo Predial
de Lisboa sob o no 0082/16.05.85, da referida freguesia do Lumiar.

b) Para garantia desses financiamentos foram constituídas hipo-
tecas, registadas através das inscrições C1 - ap. 11/25.10.83 e C2 ap.
02/16.05.85 da referida Conservatória.

c) Entre as fracções que fazem parte do referido lote e garantia
encontram-se as fracções ”P”, ”G” e ”F” que, por contrato de compra
e venda, celebrado em 15.7.86, foram vendidas a Laerte Pereira Va-
lente, cuja transmissão, a seu favor, foi efectuada através da inscri-
ção G1 - ap. 15/10.09.86, da dita Conservatória.

d) Sobre essas fracções incidem as hipotecas referidas em b), que
por elas respondem, nos termos dos artigos 686o, no 1, e 696o do
C. Civil.

e) Por incumprimento dos contratos de financiamento requereu-se
a referida execução contra a titular inscrita das referidas fracções,
nos termos do no 2 do artigo 56o do C. Processo Civil ”ex vi” al. f),
do art. 2o, do Código Processo Tributário e artigos 61o do Decreto-Lei
no 48.953, de 5.04.1969, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 17o

do Decreto-Lei no 693/70, de 31.12, 62o, no 1, al. c) do Dec-Lei no

129/84, de 27.4, 9o no 6 do Dec-Lei no 154/91, de 23.4 e artigos 233o,
no 2, al. b) e 237o do Código Processo Tributário.

f) Nos termos da apontada disposição - no 2 do artigo 56o do Código
Processo Civil - a execução por dívida provida de garantia real pode
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seguir directamente contra o possuidor dos bens onerados, como foi
o caso.

g) Possuidora é a falada titular inscrita Laerte Pereira Valente.
h) A mesma foi demandada na referida execução fiscal no

92/160.248.9 na qual é, pela apontada inscrição G1 - ap. 15/10.09.86,
parte legítima.

A oponente contra-alegou, pugnando pela manutenção do decidido
por inexistência de erro de julgamento.

Pelo Ministério Público foi emitido parecer no sentido da incom-
petência em razão da hierarquia deste STA para conhecer do recurso
por nas conclusões das alegações se indicarem factos não considerados
provados na decisão recorrida, pelo que esta não teria por fundamento
exclusivo matéria de direito.

A recorrente entende que apenas existe questão de direito.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos
a) A execução fiscal no 92/1602489 foi instaurada em 14/05/92 na

Repartição de Finanças de Algés pela Caixa Geral de Depósitos contra
Laerte Pereira Valente para cobrança da quantia total de
219.637.984$00.

b) respeitante a empréstimos efectuados pela exequente o favor
de Sociedade de Construções Corilar, Lda.: 1o - empréstimo no

9051/025918/688/0019 contrato de mútuo da quantia de 137.500.000$00
formalizado em 11/11/83 por instrumento notarial avulso - taxa de
juro 31,5%; 2o -empréstimo no 9051/027378/288/0019 contrato de mú-
tuo da quantia de 45.000.000$00 formalizado em 06/08/85, por ins-
trumento notarial avulso - taxa de juro 31,5% (cfr. fls. 8 a 17 da
certidão apensa).

c) Dão-se aqui por integralmente reproduzidas as ”Notas de Débito”
que constituem fls. 26 e 27 do apenso e respeitantes aos empréstimos
referidos na alínea anterior.

d) Nos termos dos referidos contratos de mútuo clausulou-se que
as taxas de juro estipuladas seriam alteradas em função dos limites
legais em vigor na data de alteração, acrescendo, em caso de mora,
a sobretaxa legal.

e) Os referidos empréstimos destinavam-se à construção do prédio
urbano sito na Rua Projectada à Alameda das Linhas de Torres,
lote 4, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, descrito na 7a Con-
servatória do Registo Predial de Lisboa sob o no 0082/160585, da
referida freguesia do Lumiar.

f) Para garantia do capital mutuado, respectivos juros e despesas
foram constituídas hipotecas sobre o prédio urbano identificado supra,
registadas na 7a Conservatória do Registo Predial de Lisboa, através
das inscrições nos C1 Ap. 11/251083 e C2 Ap. 02/160585 (cfr. fls.
25 do apenso).

g) O prédio urbano indicado na alínea e) supra foi constituído
em propriedade horizontal por escritura pública lavrada em 22/03/85
(cfr. fls. 20/24).

h) Por escritura pública celebrada no 16o Cartório Notarial de Lis-
boa em 15/07/86 a Sociedade de Construções Corilar, Lda., vendeu
ao aqui oponente, pelo preço global de 21.500.000$00, as fracções
autónomas designadas pelas letras ”P”, ”G” e ”F” do prédio urbano
acima indicado, conforme documento de fls. 15 a 19, cujo teor aqui
dou por integralmente reproduzido.
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i) As fracções indicadas na al. h) foram penhoradas na presente
execução fiscal por ”Autos de Penhora” de 22/03/95 (cfr. fls. 29 a
31 do apenso).

Antes de apreciarmos as questões colocadas pela recorrente há
que conhecer da questão da competência suscitada pelo Ministério
Público.

Nos termos dos artigos 167o do CPT e 32o 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. Como este STA tem vindo constantemente
a decidir, não importa 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. Será
o tribunal que for competente para a apreciação do recurso que terá
de apreciar se tal matéria de facto é ou não relevante. Como referia
o Prof Manuel de Andrade, a competência afere-se pelo ”quid dis-
putatum” e não pelo ”quid decisum”.

No caso vertente, como refere o Ministério Público, a recorrente
sustenta nas suas alegações de recurso que a transmissão das fracções
”P”, ”G” e ”F” foi registada a favor de Laerte Pereira Valente através
da inscrição G1 - ap. 15/10.09.86, da 7a Conservatória do Registo
Predial de Lisboa, facto que não foi dado como provado na sentença
recorrida. Assim sendo, o recurso não versa exclusivamente 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-se em 30.000$00 a taxa de justiça
e em 50% a procuradoria.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni Fi-
gueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Recurso ”per saltum”. Matéria de facto.
Incompetência do STA em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Inseridos nas conclusões da alegação de recurso de decisão
final do Tribunal Tributário de 1a Instância factos que não
constam do probatório, a Secção de Contencioso Tributário
do STA é incompetente, em razão da hierarquia, para o
conhecimento do mesmo, cabendo a competência ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância - artigos 21o, 4, 32o, 1,
b), e 41o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

Recurso no .21.095, em que é Recorrente Control Data Portuguesa,
SA e Recorrida 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:

”Control Data Portuguesa, S.A.”, com sede na Ava Engo Duarte
Pacheco, Torre 2 - 14o, em Lisboa, inconformada com a decisão do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal que, na presente im-
pugnação judicial por si deduzida a liquidações adicionais de con-
tribuição industrial do ano de 1982, julgou extinta a instância por
impossibilidade da lide, vem até nós, assim rematando a sua alegação
de recurso:

1. Encontram-se reunidos os diferentes pressupostos processuais
dos quais depende o conhecimento do presente recurso, posto que
a Rct. tem capacidade judiciária, o tribunal é competente e o recurso
está em tempo.

2. A decisão recorrida partiu do pressuposto de que tendo a Rct.
pago a contribuição industrial, o imposto extraordinário sobre os lu-
cros, os juros compensatórios e os de mora relativos ao exercício
de 1982, em quatro prestações, se deveria extinguir a instância por
inutilidade superveniente da lide.

3. Em todo este processo, nunca ficou provada qualquer aquies-
cência da ora Rct. em desistir do processo de impugnação ao pagar
as liquidações efectuadas em quatro prestações.

4. Ao invés, provou-se o seguinte:
- A ora Rct. foi notificada para pagar aquelas liquidações, sob

pena de se instaurar o processo executivo;
- Para evitar um novo processo executivo, o aparecimento de juros

de mora crescentes, o pagamento de comissões bancárias e custos
acrescidos, a contribuinte decidiu pagar a quantia notificada;

- Tendo solicitado tal pagamento na R.F. e na Tesouraria da F.P.
correspondente. Na sequência disso, foi-lhe comunicado que podia
pagar aquelas quantias em quatro prestações, ao abrigo do ofício-
-circulado da 3a Direcção de Serviços da D.G.C.I. no 1114;

- O que a ora Rct. fez, sem ter prescindido de manter a impugnação,
o que se salientou na R.F. e se deixou claro ao praticar actos sub-
sequentes nos autos de impugnação (designadamente, com a apre-
sentação da procuração forense e com a entrega de outros reque-
rimentos juntos aos autos (a fls. 38 e segs. e 125 e segs.);

5.Julga-se que nos termos da lei e da Constituição:
- a Rct. não pode renunciar ao direito de impugnar (o que se

considera uma impossibilidade jurídica perante a inadmissibilidade
de transaccionar os seus direitos e deveres em matéria fiscal), apenas
lhe assiste o direito de desistir da acção de impugnação;

- os contribuintes podem pagar primeiro e reclamar ou impugnar
depois e vice-versa. O pagamento só deve afectar o processo executivo,
mas não o processo em que se discute a legalidade da dívida tributária;

- a transacção do direito da ora Rct. à acção judicial contrariaria
várias disposições constitucionais, das quais se destacam os artigos
268o (4) e 106o;

- direitos semelhantes têm sido reconhecidos por corrente juris-
prudencial do STA e judiciosa doutrina (Professor Teixeira Ribeiro,
R.L.J. Ano 123/9 e 127/14).

6. Razões que justificam a revogação integral da sentença recorrida.
7. Mas, caso se reconheça que a matéria de facto provada pelo

Tribunal ”a quo” é suficiente para conhecer do mérito da causa, apesar
das imprecisões e da sua insuficiente explicação (pontos 7, 10 e 11
do probatório), o Tribunal, conhecendo exclusivamente da matéria
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de direito, deve substituir a decisão revogada por uma outra que
anule o acto de liquidação adicional por desrespeito formal da lei
e do princípio da especialização dos exercícios que obriga a que as
diferenças de câmbio existentes à data do fecho das contas sejam
contabilizadas como proveito ou custo, tendo como data de referência
o 31 de Dezo de cada exercício e não a data em que se efectua
o pagamento.

8. Não se podem deixar de deduzir as diferenças de câmbio des-
favoráveis, assim como não se podem deixar de fazer acrescer à matéria
colectável as diferenças de câmbio favoráveis no final de cada exercício
(no caso concreto, à data de 31 de Dezo de 1982), independentemente
dos pagamentos de clientes ou a fornecedores já ter sido efectuado.

9. O princípio da especialização de exercícios impõe que os encargos
economicamente imputáveis a um exercício, sejam considerados como
custo desse exercício, sendo irrelevante o momento em que se efectua
o pagamento. Esta regra afigurava-se a que melhor parecia corres-
ponder à interpretação do CCI e foi acolhida no POC, sendo já à
data (1982) aceite como princípio de uma sã contabilidade reconhecido
internacionalmente.

10. Os encargos resultantes de oscilações cambiais não têm que
ser imputados ao ano do pagamento da dívida contraída em moeda
estrangeira, antes devem ser contabilizados de acordo com o aludido
princípio da especialização e o da verdade dos resultados apurados
no encerramento das contas, exercício a exercício, nelas se reflectindo
as respectivas variações.

11. Dessa forma deve considerar-se como custo imputável ao exer-
cício de 1982 a diferença de câmbio desfavorável no valor de
116.153.613$00 e, em consequência, deve anular-se a liquidação
impugnada.

12. As operações que estiveram na base dos registos contabilísticos
verificaram-se em 1982 e estiveram na base da actividade normal
da Rct., pelo que os valores foram bem determinados, sendo o custo
- no caso concreto - certo.

13. A Rct. procedeu com consistência contabilizando tanto as di-
ferenças de câmbio desfavoráveis (a deduzir) como as favoráveis (a
acrescer), consistência que, aliás, nunca foi posta em crise pela Ad-
ministração Fiscal.

14. Também a jurisprudência do STA já veio sufragar, de forma
muito esclarecedora, a tese da Rct. (Ac. de 8.VII.1992 - rec. 14364).

15. Mesmo que assim não se entendesse, o acto de liquidação da
contribuição deveria ser parcialmente anulado, exigindo-se que a Ad-
ministração aplicasse coerentemente o mesmo critério às diferenças
de câmbio favoráveis ou desfavoráveis.

16. Finalmente, mesmo que não fossem totalmente anuladas as
liquidações efectuadas, sempre deveria ser anulada a consequente
liquidação dos juros compensatórios, atendendo a que não se ve-
rificaram os pressupostos de cuja conjugação resulta a cominação
prevista no artigo 93o do CCI. Concretamente, uma divergência de
critérios interpretativos sobre a qualificação de custos nunca poderia
ser considerada como uma falta imputável ao contribuinte.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui pela confirmação da
sentença recorrida.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
entende que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito,
por isso que incompetente esta formação em razão da hierarquia.
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Levada esta questão prévia ao conhecimento de ambas as partes,
nenhuma se pronunciou a respeito.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, mister é debruçarmo-nos sobre aquela questão, de

conhecimento prioritário (e oficioso) em relação ao de qualquer outra
matéria - artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o e segs. do
C.P.C..

A instância considerou provados os seguintes factos:
I — A ora impugnante encontrava-se tributada em contribuição in-

dustrial - Grupo A, pela R.F. de Palmela;
II — Apresentou a declaração modelo 2 e doc. anexos em

29.IV.1983, com a matéria colectável de 9.962.019$00 e procedido
à autoliquidação correspondente, incluindo o imposto extraordinário
sobre lucros;

III — Pelo mapa de apuramento modelo 27-G, elaborado pela Di-
recção de Serviços de Fiscalização de Empresas, foi a matéria co-
lectável corrigida para 20.939.278$00 e quanto ao imposto extraor-
dinário sobre lucros para 20.939.278$00;

IV — Em função de exame à escrita da impugnante, voltou a ma-
téria colectável a ser corrigida para 119.916.818$00, donde resultou
a contribuição industrial de 36.409.093$00+10.887.529$00+
+10.887.529$00+10.887.529$00 e o imposto extraordinário sobre lu-
cros de 4.676.757$00+1.237.219$00+1.237.219$00+1.237.219$00, cu-
jos pagamentos foram efectuados em 29.II.1988, 28.IV.1988,
27.VII.1983 e 27.X.1988, respectivamente, em quatro prestações;

V — Em tais pagamentos, foram englobados os juros compensa-
tórios respectivos;

VI — A divisão das contribuições e juros em quatro prestações
foi efectuada ao abrigo do ofício-circular no 1114 da 3a Direcção
de Serviços da DGCI, de 9.IV.1987;

VII — A última correcção da matéria colectável para
119.916.818$00 resultou de diferenças cambiais desfavoráveis apuradas
no exercício de 116.153.613$00–20.652.223$00 = 95.501.390$00, de
diferenças cambiais efectivas;

VIII — As diferenças cambiais supra reportam-se a valores de ac-
tualização respeitantes a diferenças de câmbio de operações registadas
(escrituradas) mas apenas suportadas (pagas) em exercícios seguintes
e que a Administração Fiscal não aceitou como custos ou proveitos
do exercício de 1982;

IX — A impugnante procedia ao registo da operação (exportação
ou importação) quando a transacção era efectuada;

X — E actualizava os saldos de terceiros em moeda estrangeira
(clientes e fornecedores) por indicação de uma taxa de câmbio interna
da responsabilidade da empresa-mãe, o que ocorria sempre que existia
alteração da referida taxa;

XI — A correcção referida em VII reporta-se à diferença de mon-
tante de câmbio efectivo, ou seja, o valor das facturas ao câmbio
na data dos pagamentos e o valor das mesmas com que foram res-
peitadas, igualmente convertidas em escudos.

Este o quadro factual desenhado pelo tribunal ”a quo”.
Como bem realça o distinto PGA, dele não consta o teor das con-

clusões 3a e 4a, de onde emerge a afirmação de que a ora recorrente,
ao pagar as impugnadas liquidações em quatro prestações, não desistiu
(tacitamente) do processo de impugnação.
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Acresce que a Rct. não aceita a matéria de facto elencada pela
instância, na qual vê ”imprecisões e insuficiente explicação” - con-
clusão 7a.

Destarte, o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.
Ora, cingindo-se a competência deste Tribunal, para apreciação

de recursos interpostos de decisões dos Tribunais Tributários de 1a

Instância, apenas a matéria de direito (v. artigos 21o, 4, e 32o, 1,
b), do ETAF e 167o, última parte, do CPT) ela não lhe assiste no
presente recurso, em que, conforme demonstrado, a matéria de facto
não se mostra consolidada. Situação que reclama a intervenção do
Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos do artigo 41o, 1, a),
do sobredito estatuto e da 1a parte do invocado artigo 167o.

Termos em que, julgando procedente a questão prévia em apreço,
se acorda em declarar este Supremo Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso directo, competência
que cabe aqueloutro Tribunal Superior.

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

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto de Assunção Barbosa — Hernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Objecto. Alegações. Conclusões. Impro-
cedência do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As conclusões da alegação do recurso jurisdicional é que
delimitam o seu âmbito e objecto, consistindo em se enun-
ciar, ainda que abreviadamente, os fundamentos através
dos quais se pretende obter o provimento do mesmo re-
curso, com a revogação da decisão recorrida.

2 — Assim, tais conclusões visam reunir para o tribunal ad
quem o âmbito do recurso e os seus fundamentos, pela
elaboração de um quadro sinóptico das questões a decidir
e das razões por que devem ser resolvidas em determinado
sentido.

3 — Pelo que, num recurso interposto do aresto do TT de
2a Inst., para o STA, não pode o recorrente limitar-se
a dar por reproduzidas as conclusões das alegações apre-
sentadas naquele tribunal, em recurso da sentença, assim
se alheando totalmente dos fundamentos do aresto
recorrido.

4 — Tais conclusões são inidóneas para se obter a censura
do tribunal superior, com a consequente improcedência
do recurso.
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Recurso no. 21 109, em que é Recorrente Oswaldo Gerardo Coelho
e Recorrida 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 Oswaldo Ge-
rardo Coelho, com os demais sinais dos autos, do acórdão do TT
de 2a Instância, proferido em 16-1-96, que negou provimento ao re-
curso que o mesmo interpusera da sentença que, por sua vez, julgou
improcedente o «recurso», por aquele deduzido contra a «deliberação
da comissão distrital de revisão, a que alude a parte final do corpo
do arto 15 do referido CIP, que desatendeu «em parte» o pedido
de revisão, por si oportunamente apresentado, contra a fixação da
matéria colectável relativa ao ano de 1988».

Fundamentou-se aquele aresto em que, da decisão da comissão
distrital de revisão, cabe impugnação judicial e não recurso conten-
cioso; estar aquela devidamente fundamentada e não a afectar «a
falta de notificação ou a notificação irregular», «por tal irregularidade
condicionar unicamente a sua eficácia e não a sua legalidade»; não
sendo «verdade que o recorrente estivesse impedido de provar os
factos alegados e de mostrar que a CDR errou quando procedeu
à fixação ora sindicada».

E contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o aresto recorrido.
A recorrente concluiu do jeito que segue:
«Termos em que se dão aqui por reproduzidas as conclusões da

alegação de recurso apresentada no tribunal de 2a instância, com
base nas quais se pede e espera a revogação do douto acórdão re-
corrido e a anulação da deliberação impugnada».

O Ex.mo Magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«As alegações, não contêm conclusões.
Estas e aquelas devem reportar-se à decisão recorrida e não a

qualquer outra anterior.
Por isso, não me parece cumprido o arto 690, 1, do CPC pela

remissão para as conclusões das alegações do recurso da sentença
da 1a Instância.

Por isso, P. se notifique a recorrente para suprir a falta, nos termos
do no 3 do citado arto 690».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«1 - O impugnante, em 10-2-89, apresentou na Rep. de Finanças

de Lagos, a declaração mod. 5 do IP, relativa ao exercício de 1988,
onde declarou a importância de 3.100.938$00 de proveitos e de
1.711.616$00 de custos, daí resultando o rendimento colectável de
1.389.322$00, tendo feito autoliquidação e pago o respectivo imposto
no montante de 166.719$00, calculado à taxa de 12 %, eventualmente,
no referido dia 10-2-89.

2 - Em 29-3-89, o chefe da Rep. de Finanças de Lagos, nos termos
do arto 11 do CIP, fixou o rendimento colectável do impugnante
relativo ao ano de 1988, no montante de 2.892.543$00.

3 - A fixação do rendimento colectável referido no ponto 2 teve
por base a informação da fiscalização, constante de fls. 23 e 24, que
aqui se dá por integrada.

4 - Inconformado com a fixação referida no ponto 2, o impugnante
dela reclamou, ao abrigo do disposto nos arts. 15 e 16 do CIP, re-
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clamação essa apresentada em 12-4-89, cujo teor se encontra junto
aos autos, de fls. 25 a 27 e que aqui se dá por reproduzido.

5 - Essa reclamação foi apresentada pelo chefe da Rep. de Finanças,
com base nas informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização Tri-
butária, constante de fls. 14 a 21 - que se dão como integradas -,
tendo sido atendida parcialmente e fixado o rendimento colectável
no montante de 2.294.907$00.

6 - Notificado dessa nova fixação, o impugnante veio declarar, em
17-7-89, ao abrigo do parágrafo 4o do arto 15 do CIP, que não aceitava
essa decisão.

7 - Face a essa não aceitação, o processo foi enviado à C.D.R.,
tendo esta deliberado, em 7-8-89, manter o rendimento colectável
em 2.294.907$00 - vd. fls 37 que aqui se dá como reproduzida.

8 - Em 6-2-90, o impugnante foi notificado para, no prazo de 15 dias,
efectuar o pagamento do IP, no montante de 246.365$00, face à fixação
do seu rendimento colectável em 2.294.907$00.

9 - Não tendo sido paga essa importância, procedeu-se ao débito
ao tesoureiro para cobrança virtual, em 29-3-90.

10 - Em 14-2-90, o impugnante requereu, na Rep. de Finanças
de Lagos, passagem de certidão, que lhe veio a ser passada sem data
- vd. fls. 12 e 12 vo.

11 - Em 11-7-89, o impugnante requereu nova passagem de certidão,
a qual lhe foi passada em 14-7-89 - vd. fls. 13 e 13 vo que se dão
como reproduzidas.

12 - A presente impugnação deu entrada em 21-8-90».
Vejamos, pois:
Como é sabido e jurisprudência constante, as conclusões do recurso

jurisdicional é que delimitam o seu objecto.
Cfr., por todos, o Ac. do STJ de 2.Dez.88 in BMJ 382-497 e res-

pectiva anotação.
Na verdade, as conclusões da alegação consistem em se enunciar,

ainda que abreviadamente, os fundamentos através dos quais se pre-
tende obter o provimento do recurso jurisdicional, com a revogação
da decisão recorrida.

As conclusões visam, pois, resumir para o tribunal ad quem o âmbito
do recurso e os seus fundamentos, pela elaboração de um quadro
sinóptico das questões a decidir e das razões por que devem ser re-
solvidas em determinado sentido.

Cfr. Alberto dos Reis, CP Civil Anotado, vol. IV pág. 309; Rodrigues
Bastos, Notas ao CP Civil, vol. III, 2a edição, pág. 216 e o Ac. deste
tribunal de 29-4-87 in Acs. Douts. 327-321 e BMJ 366-418.

Ora, nos autos, o recorrente limita-se a dar por «reproduzidas as
conclusões da alegação de recurso apresentada no tribunal de 2a Ins-
tância, com base nas quais se pede e espera a revogação do douto
acórdão recorrido e a anulação da deliberação impugnada».

Todavia, não é a sentença que está, ora, sob recurso mas, antes,
o ac. do TT de 2a Instância referido.

Assim, tendo o recorrente questionado, nas conclusões - que, nos
preditos termos, fixam o objecto do recurso - apenas a sentença pro-
ferida em 1a Instância, o recurso interposto daquele acórdão está
necessariamente votado ao insucesso.

Pois se limita meramente a reproduzir as conclusões já apresentadas
no tribunal recorrido, alheando-se, em consequência e totalmente,
dos fundamentos do aresto referido que, à data, nem sequer tinha
sido proferido nem, naturalmente, se limita a reproduzir a sentença;
pelo contrário.
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Cfr., aliás, no sentido exposto, os Acs. do STA de 16-10-96
rec. 19.849, de 29.Out.96 rec. 20.589, de 18.Dez.96 rec. 11.896 e so-
bretudo de 22-5-96 rec. 20.160, em hipótese de todo idêntica à dos
autos, assim sumariado: «II ... ao recorrer dum Acórdão do TT de
2a Instância para o STA, não pode o recorrente limitar-se a reproduzir
as conclusões apresentadas no recurso para aquele tribunal, alhean-
do-se, totalmente, dos fundamentos do aresto recorrido».

Pelo que não tem razão de ser o convite propugnado pelo Ex.mo
Magistrado do MP para apresentação de novas conclusões, ao abrigo
do arto 690 no 3 do CP Civil.

Na verdade, a correcção da deficiência das conclusões só se com-
preende adentro do objecto do recurso.

E, nelas, como se disse, o recorrente erigiu, como tal, a decisão
da 1a Instância que não o aresto recorrido.

Pelo que tais conclusões são completamente inidóneas - mesmo
formalmente (cfr. nos 4 e 13 a 16) para obter a censura jurisdicional
do tribunal superior, com a consequente improcedência do recurso.

Termos em que se acorda negar-lhe provimento.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Meira.
Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Recurso n.o 21.179, em que é Recorrente David Manuel de Abreu
e Recorrida Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. VÍTOR MEIRA.

Inconformado com a decisão do Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente a oposição por
si deduzida, interpôs o opoente David Manuel de Abreu recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância protestando juntar as suas ale-
gações no Tribunal de recurso.

O Mo Juiz recorrido admitiu o recurso mas julgou-o deserto por
falta de alegações.

Desta decisão recorreu o opoente para este Supremo Tribunal
Administrativo.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal,
constatando que o primeiro despacho (de deserção) não fora no-
tificado ao Ministério Público nem ao representante da Fazenda Pú-
blica e o segundo (admissão do recurso para o S.T.A.) não lhe fora
notificado, promoveu que se anulasse o processado posterior à nu-
lidade e que os autos baixassem ao tribunal recorrido para regu-
larização processual.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Constata-se dos autos, como refere o Ministério Público, que o

despacho de fls. 68 não lhe foi notificado a si nem ao representante
da Fazenda Pública e que o de fls. 73 não foi notificado ao Ministério
Público.
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Nos termos do arto 171 no 2 do CPT, aplicável no processo executivo
por força do arto 357, ”o despacho que admitir o recurso será notificado
ao recorrente, ao recorrido, não sendo revel, e ao Ministério Público”.
A falta de notificação aos interessados, se estes não alegarem, constitui
nulidade insanável nos termos do arto 119 no 1 al. c) do CPT.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em anular o processado posterior
à notificação de fls. 69, sem prejuízo do disposto no no 3 do mesmo
arto 119, devendo os autos baixar ao tribunal recorrido para cum-
primento das notificações legalmente exigidas, seguindo depois aí as
tramitações subsequentes.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Hernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Fundamento. Incompetência ter-
ritorial. Erro na forma do processo. Incidente. Petição ini-
cial. Conversão. Convolação. Título executivo. Requisitos.
Domicílio do devedor. Juros de mora. Nulidade. Irregula-
ridade. Sanação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O meio próprio para suscitar, discutir e decidir a excepção
dilatória de incompetência territorial em execução fiscal
não é o de oposição previsto e regulado nos artos 273o,
n.o 1, 274o, no 1, e 285o e segs. do CPT.

2 — Se tiver sido esse o meio usado pelo arguente, haverá
erro na forma de processo (rectius: erro - semelhante
mas menos grave - na forma do incidente) que implica
não a improcedência do pedido mas, como dispõe o arto
199o do CPC, a adopção do processamento incidental
adequado, nos próprios autos e não por apenso, apro-
veitando quanto possível o processado.

3 — A exigência do arto 249o, no 1, c), do CPT de que o
título executivo mencione o nome e domicílio do devedor
justifica-se pela necessidade de identificar inequivoca-
mente o devedor e definir a competência territorial para
a execução fiscal.

4 — Não se suscitando dúvida sobre a identidade do devedor,
a alegação de errada indicação, no título executivo, do
seu domicílio ou sede não tem, no caso, autonomia em
relação à de incompetência territorial.

5 — A falta de menção, no título executivo, do termo inicial
do cômputo dos juros de mora não é nulidade insanável
que possa servir de fundamento de oposição à execução,
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mas mera irregularidade, sanável através de indicação
do credor, solicitada oficiosamente ou mediante reque-
rimento (em que a petição de oposição, se assim deduzida,
deve ser convertida) do executado, a formular nos próprios
autos de execução fiscal.

Recurso n.o 21.188. Recorrente: Albertina Maria Fernandes Netas
Neves. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Cas-
tro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ALBERTINA MARIA FERNANDES NETAS NEVES, residente
no Cacém, deduziu em 3-12-92 oposição a uma execução fiscal para
cobrança de contribuições para o Fundo de Desemprego dos meses
de Abril de 1985 a Setembro de 1986, bem como de juros de mora,
execução essa que, inicialmente instaurada contra JONENE TRANS-
PORTES TRANSITÁRIOS, LDA., contra ela veio a reverter.

Por sentença de 22-5-96 (fls. 60-61) o Tribunal Tributário de 1.a
Instância de Lisboa (2.o Juízo, 1a Secção, processo no 44/94) julgou
a oposição improcedente.

Desta sentença sobe o presente recurso, interposto per saltum pela
oponente, que, a rematar a sua minuta, oferece as seguintes con-
clusões:

a) A incompetência para a tramitação do processo e a falta de
requisitos essenciais no título executivo constituem nulidades insa-
náveis, que podem ser fundamentos de oposição incluídos no arto

286o do CPT, tendo a sua arguição sido tempestiva.
b) É possível convolar a oposição em requerimento de arguição

de nulidades, ao abrigo do no 3 do arto 474o do CPC.
Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de

que:
a) A incompetência territorial não está prevista no no 1 do arto

286o do CPT como fundamento de oposição, o que é lógico, pois
a sua arguição não visa o objectivo próprio da oposição, que é a
extinção, mesmo que só parcial, da execução.

b) É fundamento de oposição a nulidade insuprível do título exe-
cutivo, o qual carecerá, assim, de força executiva (arto 249o do CPT).

c) As nulidades do título executivo alegadas pela recorrente, con-
sistentes na errada indicação do domicílio do devedor e da falta de
menção da data do início dos juros de mora, constituem meras ir-
regularidades, susceptíveis de sanação no processo de execução fiscal.

d) O erro na forma de processo implica unicamente a anulação
dos actos que não possam ser aproveitados, pelo que tem razão a
recorrente ao concluir pela possibilidade de convolação da oposição
em requerimento de arguição do que, impropriamente, designa de
nulidades (incompetência territorial e irregularidades do título).

2. A sentença julgou provado:
A - A execução fiscal, contra a qual foi deduzida esta oposição,

destina-se à cobrança de um crédito de 96.620$00, dos quais 75.484$00
de contribuições para o Fundo de Desemprego dos meses de Abril
de 1985 a Setembro de 1986 e 21.136$00 de juros de mora.

B - Inicialmente instaurada contra a sociedade comercial JONENE
TRANSPORTES TRANSITÁRIOS, LDA., e por uma quantia su-

911

perior (503.720$00, sendo 213.439$00 de contribuições, 76.824$00 de
juros de mora e 213.439$00 de multa), a execução reverteu contra
a ora recorrente na qualidade de gerente daquela sociedade.

3. A incompetência territorial para a execução fiscal não está pre-
vista no no 1 do arto 286o do CPT, nem sequer na sua alínea h),
como fundamento de oposição.

E é razoável esta posição do legislador e do intérprete, porquanto,
como bem argumenta o Mo Po, o objectivo que nuclearmente se visa
com a oposição é extinguir a execução: ou no seu todo ou quanto
a algum dos executados ou ao menos quanto a uma parcela da dívida
exequenda.

Ora o objectivo da arguição da incompetência territorial é subs-
tancialmente diferente: é o de que o processo, mantendo-se no mais
intocado, passe a ser dirigido e decidido por outra autoridade do
mesmo nível e categoria mas com jurisdição noutra área do território
nacional.

Sendo este o objectivo - e se procedente o efeito -, da arguição
da excepção dílatória da incompetência territorial, segue-se, numa
interpretação lógica dos pertinentes textos legais, que o meio próprio
para a suscitar e dirimir não seja o de oposição à execução fiscal
previsto e regulado nos artos 273o, no 1, 274o, no 1, e 285o e segs.
do CPT.

Portanto, como decidiu a instância, errou a ora recorrente ao utilizar
esse meio processual para arguir tal excepção dilatória.

Simplesmente a conclusão que daí extraiu a instância também está
errada: o que se verifica é apenas erro na forma de processo, ou,
mais rigorosamente, erro - menos grave que aquele - na forma do
incidente.

Por isso, tem neste ponto razão a recorrente: em vez de julgar
improcedente tal excepção ou tal pedido de declaração de incom-
petência, devia a instância, até por maioria de razão, observar o dis-
posto no arto 199o do CPC, que, em caso de erro na forma de processo,
manda aproveitar quanto possível o processado.

Como tal incidente de incompetência relativa teria de se processar
nos próprios autos de execução (cfr. artos 46o, 47o e 237o do CPT,
e 109o do CPC, este na redacção do DL no 242/85-07-09), era essa
a alteração processual que a instância devia ter determinado, com
o aproveitamento da petição inicial e da instrução útil entretanto
feita.

4. A ora recorrente também invocou como fundamento de oposição
a incorrecta menção, no título executivo, do domicílio da referida
sociedade comercial JONENE, originária devedora e executada: se-
gundo ela, a sede desta sociedade sempre foi o no 72, 4.o D, da
R. da Bombarda, em Lisboa, e nunca o no 152, 3.o D, da R. da
Madalena, em Lisboa, que vem indicada naquele título.

Mas, como bem sustenta o Mo Po, trata-se de mera irregularidade
do título executivo e não de uma sua nulidade insanável (ou insuprível)
que possa servir de fundamento para se deduzir o meio de oposição
à execução fiscal previsto e regulado nos artos 273o, no 1, 274o, no 1,
e 285o e segs. do CPT.

A exigência feita na alínea c) do no 1 do arto 249o do CPT de
que o título executivo mencione o nome e domicílio do devedor (sem
o que carece de força executiva e deve ser devolvido à entidade que
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o tiver extraído ou remetido, conforme dispõe o corpo desse no 1)
justifica-se por duas razões:

a) Necessidade de identificação inequívoca do devedor-executando;
b) Necessidade de definição da competência territorial para a exe-

cução fiscal (cfr. arto 237o do CPT).
Ora no caso não está suscitada a mínima dúvida sobre a identidade

da dita sociedade JONENE (ou da ora recorrente).
Por isso, a alegação, ora em apreço, de erro quanto à indicação,

no título executivo, da sede dessa sociedade não tem autonomia em
relação à de incompetência territorial de que acima se tratou: só
para esse efeito e para a decisão de tal incidente é que interessará
saber se a sua sede é numa ou noutra das mencionadas ruas de Lisboa,
que efectivamente pertencem a diferentes bairros fiscais da capital.

Assim, a instância decidiu bem ao não aceitar essa alegação como
fundamento de oposição mas errou ao julgá-la improcedente em vez
de, como devia, a relegar à mera função de fundamento da arguida
excepção de incompetência territorial para a execução, em cujo âmbito
teria e terá, pois, de ser apreciada.

5. Alegou ainda a ora recorrente nulidade do título executivo por
lhe faltar a menção do termo inicial do cômputo dos juros de mora.

Determina o no 2 do arto 249o do CPT que no título se indique
a data a partir da qual são devidos juros de mora e a importância
sobre que incidem, devendo, na sua falta, esta indicação ser solicitada
à entidade competente.

Comecemos por anotar que entre os factos provados se conta o
de que a execução fiscal em apreço se destina à cobrança de um
crédito de 96.620$00, dos quais 75.484$00 de contribuições para o
Fundo de Desemprego dos meses de Abril de 1985 a Setembro de
1986 e 21.136$00 de juros de mora.

A verdade, porém, é que não há qualquer explicação complementar
sobre como (desde quando, até quando, a que taxa e sobre que capital
ou parcelas de capital) foi feita essa contagem de juros vencidos e
se há - e a partir de quando - juros vincendos.

Contudo, mais uma vez, não se trata de uma nulidade insanável
(ou insuprível) do título executivo que possa servir de fundamento
à oposição à execução fiscal prevista e regulada nos artos 273o, no 1,
274o, no 1, e 285o e segs. do CPT.

Como vimos, o citado arto 249o, no 2, do CPT trata essa falta
como mera irregularidade, sanável através de indicação do credor,
oficiosamente solicitada (o que, obviamente, não impede que seja
feita espontaneamente ou a pedido do executado).

Assim, a instância decidiu bem ao não aceitar essa alegação como
fundamento de oposição mas errou ao julgá-la improcedente em vez
de, como devia, a converter em mero requerimento, a apreciar nos
próprios autos de execução fiscal.

6. Pelo exposto, concedendo-se provimento ao recurso, revoga-se
a decisão recorrida, que deve ser substituída por outra que respeite
este julgado, conforme o que ficou definido nos antecedentes capítulos
3 a 5.

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

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo
Sentença prematura. Conhecimento imediato do pedido.

Condições.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O artigo 132, no 1, do CPT permite que o juiz conheça
logo o pedido se o processo fornecer os elementos ne-
cessários quer de facto quer de direito.

2 — O juiz deve apreciar se o estado do processo permite,
sem necessidade de mais provas, decidir o pedido com
a necessária segurança, pois contém todos os elementos
para uma decisão conscienciosa.

3 — Se a sentença não obedecer a esses ditames, é manifesto
ser uma decisão prematura, por isso, errada ou defeituosa.

4 — Tal sentença pode ser sindicada em recurso com qualquer
dos fundamentos: errada ou deficiente apreciação da ma-
téria de facto ou de direito; omissão de pronúncia (arto
668, no 1, alínea d), do CPC); nulidade de não se ter
produzido a prova oferecida por qualquer das partes (arts.
201 e 205 do CPC).

Recurso no. 21.190, em que é Recorrente Maria Manuela Sarzedas
Palma Leal Marques de Almeida e Recorrida 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:

Maria Manuela Sarzedas Palma Leal Marques de Almeida, casada,
empregada de escritório, residente na Rua Pinheiro Borges, 22, 9o

A, 2725 Alfragide, Amadora, veio deduzir embargos de terceiro contra
a penhora efectuada na fracção autónoma designada pela Letra AG,
descrita na Conservatória do Registo Predial da Amadora, sob o
no 00001, efectuada na execução fiscal no 700392.7/94 [ou
3611-95/800004.2 - Repartição de Finanças da Amadora (3a)] ins-
taurada contra a Cooperativa Lamiré - Sociedade Cooperativa de
Música e Som, CRL, por dívida ao Centro Regional de Segurança
Social de Lisboa e Vale do Tejo (CRSSLVT) do montante de
14.036.907$, respeitante aos períodos de 9/89 a 12/89, 1/90 a 12/90,
1/91 a 12/91, 1/92 a 10/92, nos termos e com os fundamentos seguintes:

Por falta de bens da cooperativa executada, a execução reverteu
contra António Augusto Marques de Almeida e Maria Fernanda Brito
Albuquerque Aguiar, na qualidade de sócios-gerentes.

António Augusto Marques de Almeida é marido da embargante,
em regime de comunhão de adquiridos.

Esta não foi citada nos termos do arto 321, do CPT; tal constitui
nulidade insanável (arto 251, alínea a), do CPT).

A embargante tem a posse da fracção penhorada, onde habita todo
o ano e tem a qualidade de terceiro, por não ter intervindo no processo
ou acto jurídico de que emana a diligência.
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A digna representante da Fazenda Pública, na sua contestação,
manifesta-se pela improcedência parcial dos embargos, por a dívida
não ser comunicável.

O digno Agente do Ministério Público é de parecer pela procedência
parcial dos embargos.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa - 2o

Juízo - julgou os embargos de terceiro improcedentes por não se
comprovar o requisito da comunicabilidade do bem penhorado.

A embargante, não se conformando com o decidido, interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões se-
guintes:

1. O Mo Juiz a quo deveria ter-se pronunciado, até à subida do
recurso para este STA, sobre as nulidades que foram cometidas no
decorrer do presente processo de embargos de terceiro e que foram
arguidas pelo ora recorrente (R), no seu requerimento, apresentado
em 5.06.96;

2. A certidão de encargos da Conservatória do Registo Predial
referente ao bem penhorado, aqui em causa, deveria constar dos autos
de embargos de terceiro;

3. Desta certidão consta expressamente o registo da aquisição do
bem penhorado aqui em causa a favor do executado, casado no regime
da comunhão de adquiridos com a ora R; ou seja, consta a aquisição
do bem penhorado pelo executado já na constância do seu casamento
com a R;

4. A referida certidão era absolutamente necessária para o Mo

Juiz a quo poder julgar os presentes embargos de terceiro;
5. Uma das nulidades que foi cometida no decorrer do presente

processo de embargos de terceiro e que a ora R arguiu no reque-
rimento que apresentou em 5.6.96, foi o facto de lhe ter sido vedada
a possibilidade de produzir prova que ofereceu com a petição de
embargos de terceiro (nos termos do arto 1040 do CPC); tal facto
constitui uma nulidade nos termos do arto 201 do CPC a qual influi
seguramente no exame e decisão da causa;

6. Ao não serem ouvidas as testemunhas pelo Mo Juiz a quo, a
ora R deixou de poder provar todos os factos que alegou na sua
petição, nomeadamente, o facto de o bem penhorado ser um bem
comum (arto 6);

7. Também pelo facto de não ter havido produção de prova, foi
vedada a possibilidade à ora R de, nessa altura, juntar aos autos
a certidão de encargos da Conservatória do Registo Predial referente
ao bem penhorado aqui em causa, bem como ainda o título de aqui-
sição do bem penhorado a favor do executado e da ora R;

8. O Mo Juiz a quo nunca deveria ter proferido sentença sem ter
havido produção de prova;

9. Cabia ao Mo Juiz a quo, atendendo ao disposto nos arts. 132
e 133, no 1, do CPT, ordenar a realização de todas as diligências
de prova necessárias para poder julgar como sejam a inquirição das
testemunhas indicadas pela ora R na sua petição de embargos de
terceiro e a junção de documentos, nomeadamente, da certidão de
encargo da Conservatória do Registo Predial referente ao bem pe-
nhorado aqui em causa e do título de aquisição do mesmo bem por
parte do executado e da ora R;

10. A ora R suscitou na sua petição de embargos de terceiro a
questão de não ter sido citada na qualidade de cônjuge do executado,
nos termos do arto 321 do CPT (a falta de citação constitui uma
nulidade insanável nos termos do arto 251, alínea a), do CPT);
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11. Uma vez que o Mo Juiz a quo não apreciou esta questão na
sentença recorrida, quando na verdade deveria ter apreciado, a mesma
sentença está afectada de uma nulidade, atendendo ao disposto nos
arts. 144 do CPT e 668, no 1, alínea d), do CPC;

12. Conclui-se, assim, que a sentença está afectada de diversas nu-
lidades processuais, nos termos do arto 201 do CPC e da nulidade
prevista nos arts. 144 do CPT e 668, no 1, alínea d), do CPC.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que há
nulidades arguidas pela R que deviam ser conhecidas autonomamente
daquelas que afectam a sentença e que esta padece da nulidade do
arto 668, no 1, alínea d), do CPC, pois não conheceu da falta de
citação da embargante estabelecida no arto 321 do CPT, expressamente
alegada na petição e quanto ao mérito o que está em causa é a
posse e não a propriedade.

A digna representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Em 25.10.93, foi instaurada na repartição de finanças do 6o

Bairro Fiscal de Lisboa a execução fiscal no 3123-93/102768.9, contra
Lamiré - Sociedade Cooperativa - a Música e Som, CRL, com sede
na Rua Presidente Arriaga, no 6, 1, Lisboa, por dívida ao Centro
Regional da Segurança Social - informação de fls. 25;

b) Por despacho de 7.10.94, foi tal execução feita reverter contra
António Augusto Marques de Almeida na qualidade de director da
referida cooperativa - informação de fls. 25;

c) Em 19.10.95, no âmbito da execução fiscal referida em a), foi
penhorada a fracção autónoma designada pelas letras ”AG” corres-
pondente ao 9o andar A, do prédio urbano em regime de propriedade
horizontal, sito na Rua Pinheiro Borges, no 22, Alfragide, inscrito
na respectiva matriz sob o arto 328 - doc. de fls. 26;

d) Tal fracção autónoma pertence ao referido António Augusto
Marques Almeida, que é casado em comunhão de adquiridos com
a ora embargante - doc. de fls. 26;

e) A embargante, desde o momento anterior à data referida em
c), vem morando na dita fracção autónoma, durante todo o ano, aí
fazendo toda a sua vida familiar - não impugnação;

f) Na execução referida em a), nenhuma intervenção teve a ora
embargante - informação de fls. 25, a contrario;

g) Na sua petição, ou posteriormente, não fez a embargante qual-
quer referência ao momento e título de aquisição do bem em causa
- arto 1 e segs. da petição e fls. 12 e seguintes dos presentes autos.

2. A recorrente (R) invoca várias nulidades, avultando entre elas
a violação dos arts. 132 e 133 do CPT por o Tribunal a quo nunca
dever ter proferido sentença sem ter havido produção da prova.

Sobre esta matéria estipula o arto 132, no 1, do CPT (redacção
do DL 47/95, de 10.3):

«Junta a posição do representante da Fazenda Pública ou decorrido
o respectivo prazo, o juiz, após a vista ao Ministério Público, conhecerá
logo do pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo também
de facto, o processo fornecer os elementos necessários».

Conhecer logo o pedido não é, obviamente, o mesmo que condenar
logo no pedido o contribuinte - impugnante ou oponente - ou o em-
bargante, como acontece em processo civil onde a falta de contestação,
no processo sumário (arto 784 do CPC), envolve, cominatoriamente,
a confissão tácita do pedido.
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O arto 131, no 3, determina que ”ainda que não haja contestação
especificada dos factos (pela Fazenda Pública) não se terão estes
por confessados”, por se estar no domínio de direitos indisponíveis
(arto 299, no 1, do CPC) - cfr. arto 50 da LPTA.

O preceito leva sempre a uma indagação de fundo e a uma valoração
jurídica dos factos à luz das normas legais aplicáveis.

Assim, deve o Mo Juiz apreciar se pode conhecer, desde logo, do
mérito da causa e se o estado do processo permitir, sem necessidade
de mais provas, decidir o pedido (v. arto 510, no 1, alínea b), do
CPC) com a necessária segurança ou se o processo contiver todos
os elementos para uma decisão conscienciosa.

Se não obedecer a estes ditames, é manifesto que foi proferida
uma decisão prematura e, por isso, errada ou defeituosa e, por con-
sequência, fica sujeita a ser sindicada em recurso com qualquer dos
fundamentos: errada ou deficiente apreciação da matéria de facto
ou de direito; omissão de pronúncia (art. 668, no 1, alínea d), do
CPC), nulidade de não se ter produzido a prova oferecida por qualquer
das partes (arts. 201 e 205 do CPC).

Ora, no caso sub judice, os embargos de terceiro deduzidos pela
esposa do director responsável da cooperativa executada envolve vária
matéria de facto alegada contra quem reverteu a execução fiscal na
petição inicial: a embargante não foi citada, na qualidade de cônjuge
do executado, nos termos do art. 321 do CPT; a fracção autónoma
penhorada é um bem comum do casal; é casada em regime de co-
munhão com o executado; tem a posse da fracção penhorada onde
habita todo o ano; a penhora só devia abranger a meação do executado
por não ser responsável pela dívida exequenda; a lei permite defender
a sua posse por meio de embargos de terceiro quanto aos bens comuns
do casal (cfr. arts. 1038, no 1, do CPC de 1961 e 352 do CPC 1996).

A embargante indicou testemunhas e protestou juntar a certidão
de casamento.

Resulta daqui que havia matéria de facto a carrear para os autos
e que, por isso, havia necessidade da produção da prova apresentada
(arts. 133 a 138 do CPC) para caracterizar devidamente os embargos
de terceiro deduzidos.

Significa tudo isto que o Mo Juiz a quo não devia conhecer logo
do pedido, por o processo não fornecer ainda todos os elementos
de facto para se proferir uma sentença com base em todos os do-
cumentos juntos, das informações oficiais prestadas e dos depoimentos
das testemunhas indicadas.

Assim a sentença está ferida de nulidade - de não ter apreciado
a invocada falta de citação nos termos do art. 321 do CPT - omissão
de pronúncia nos termos do arto 668, no 1, alínea d), do CPC; de
não ter produzido a prova oferecida pela embargante - testemunhal
- (arts. 201 e 205 do CPC e 133 a 138 do CPT).

Daqui resulta que a sentença recorrida está ferida das nulidades
referidas, o que significa que não pode manter-se, pelo que tem de
ser revogada.

3. Acontece que a R havia, no requerimento apresentado em 5.6.96
(fls. 44), invocado algumas nulidades.

O Mo Juiz a quo não as apreciou antes do processo subir em recurso
a este Supremo Tribunal, porque algumas dessas nulidades podia tra-
duzir-se nalguma omissão de acto ou formalidade que a lei prescreve
e que podiam influir no exame ou apreciação da causa, pelo que
era curial que tivesse havido consideração de tal arguição de molde
a apurar se são ou não de proceder.
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4. Em seguimento do exposto, a sentença recorrida não pode man-
ter-se, por não ter interpretado e aplicado correctamente a lei, pelo
que tem de ser anulada, em face das nulidades referidas e verificadas
o que tem como efeito, além da nulidade da sentença, a produção
da prova indicada.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, anular a sentença recorrida, para ser produzida
a prova indicada.

Não são devidas custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Bordalo. Fui
presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal - Recurso judicial - Arto 355 do CPT - Acto
do SEAF - Juros compensatórios - Amnistia - Lei 23/91.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 355 do CPT admite «recurso judicial» das «decisões
proferidas pelo chefe da repartição de finanças e outras
autoridades da administração fiscal que afectem os di-
reitos e interesses legítimos do executado».

2 — E como tal é de considerar despacho do SEAF que de-
cidiu, no seguimento de exposição do contribuinte, serem
por este devidos juros compensatórios a cobrar na exe-
cução fiscal, no entendimento de não ser aplicável a am-
nistia da Lei 23/91, sendo que tal despacho foi notificado
ao executado no processo de execução fiscal, advertin-
do-se expressamente o mesmo de que podia recorrer ju-
dicialmente, nos termos do arto 355 do CPT.

Recurso no. 21.199, em que é Recorrente Manuel Joaquim Ferreira
Vieira e Recorrida Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Manuel Joa-
quim Ferreira Vieira, com os demais sinais dos autos, da sentença
do TT de 1a Instância do Porto, proferida em 03-07-96, que decidiu
não tomar conhecimento do recurso pelo mesmo apresentado contra
o despacho do SEAF, de 30-04-94, «exarado na informação no 868/94,
da D. de Serviços de Justiça Tributária, que não reconhece a aplicação
da Lei no 23/91 aos juros compensatórios respeitantes ao Imposto
Complementar, Secção A, de 1988».

Fundamentou-se a decisão recorrida, em que o recurso previsto
no arto 355 do CPT, o é «dos actos praticados no processo executivo,
muito embora eles o possam ser pelo chefe da repartição de finanças
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ou outras autoridades da administração fiscal, como o Director Dis-
trital ou o Ministro das Finanças, nos termos, respectivamente, dos
arts. 280 e 282 no 6 do mesmo diploma, sendo que, todavia, «na
hipótese vertente, não está em causa qualquer decisão proferida pelo
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do processo
executivo» mas, tão-só, um «despacho que se limitou a apreciar uma
exposição que aquele (executado) se lembrou de fazer no decurso
da execução mas nem a exposição nem o despacho que sobre ela
recaiu se inserem no normal processamento dos autos de execução».

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a-O acto recorrido foi praticado no âmbito de um processo exe-

cutivo instaurado contra o Recorrente;
2a-O Recorrente foi notificado, no decurso do processo executivo,

pela competente Repartição de Finanças de que poderia recorrer
judicialmente nos termos do artigo 355 do Código de Processo
Tributário;

3a-A decisão em causa, proferida no processo executivo, é passível
de recurso;

4a-A douta sentença, ao julgar procedente a excepção do não co-
nhecimento do objecto do recurso, violou o disposto no artigo 355
do Código de Processo Tributário;

5a-Devendo, assim, ser revogada a sentença recorrida e ordenado
que o Tribunal Tributário de 1a Instância tome conhecimento do
objecto do recurso».

O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da im-
procedência do recurso, por se estar «perante um incidente espúrio,
estranho ao processo, que não é legalmente admitido neste» e «por
isso, o documento de fls. 28 não devia ter sido junto ao processo
(de execução fiscal), pois não respeita a qualquer acto que tenha
ou devesse ter sido praticado nele, não lhe sendo portanto aplicável
o arto 355 do CPT».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«- O ora recorrente foi citado para a execução - processo

no 3468-94/100494.8 -, em 19-04-94 -, cfr. o teor de fls. 06, que aqui
se dá por reproduzido para todos os efeitos;

- No seguimento dessa citação, aquele apresentou requerimento
no processo em que informava que havia já dirigido, ao Senhor Mi-
nistro das Finanças, uma exposição no sentido de lhe ser reconhecido
o direito à aplicação da amnistia - cfr. o teor de fls. 07 e segts.,
que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos;

- Esta pretensão foi indeferida por despacho de Sua Ex.a o Secretário
de Estado para os Assuntos Fiscais proferido em 30-04-94, notificado
em 15-06-94;

- É deste despacho que vem interposto o recurso «sub judice»
- cfr. o teor de fls. 28 e segts., que aqui se dá por reproduzido para
todos os efeitos».

Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, o recorrente, em 20-01-94 - e, em con-

sequência, antes da instauração da presente execução, que teve lugar
em 06/04/94 -, dirigiu ao Ministro das Finanças, uma «exposição»
pretendendo a aplicação da amnistia da Lei 23/91, de 4.Jul., «quanto
aos juros compensatórios em questão - 6.670.310$00 -, daí resultando
apenas a obrigação de pagamento do respectivo imposto complemen-
tar adicional, no montante de 6.736.009$00».
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Tal pretensão foi indeferida, por despacho do SEAF, de 30-04-94,
já na pendência do presente processo de execução fiscal.

Ora, dispõe o no 1 do arto 355 do CPT, que «as decisões proferidas
pelo chefe da repartição de finanças e outras autoridades da admi-
nistração fiscal que afectem os direitos e interesses legítimos do exe-
cutado são susceptíveis de recurso judicial para o Tribunal Tributário
de 2a Instância. . .».

Tal dispositivo legal concretiza uma das «garantias dos contribuin-
tes» - o direito de «reclamação, impugnação, audição e oposição»
- arto 19 al. c) do mesmo diploma -, abrangente do «recurso dos
actos praticados pelo chefe de repartição de finanças no processo
de execução fiscal, que afectem os direitos e interesses legítimos dos
contribuintes» - seu arto 23 al. f).

E não só por aquela entidade, como pelo Director de Finanças
ou pelo Ministro das Finanças, designadamente, ou quaisquer outras
autoridades, por delegação legal daquelas - cfr. arts. 280 e 282 no 6.

Claro que tanto estes como o dito arto 355 se inserem no «processo
de execução fiscal» - cfr. o Título V do Código.

Ora, aquele despacho do SEAF, como aliás se sublinha na decisão
recorrida, com o apoio do MP, não se insere rigorosamente «no normal
processamento dos autos de execução», «no âmbito do processo
executivo».

Todavia, tem com ele afinidade essencial, tanto no aspecto subs-
tancial como formal.

Pois que, por ali, contende com a obrigação de juros compensatórios
cobrados no processo de execução.

E - por aqui - e o que é mais relevante - foi, pela própria Ad-
ministração Fiscal, nele inserido ou integrado.

Pois de tal despacho foi dado conhecimento, ao contribuinte «exe-
cutado», na própria execução fiscal, por despacho do chefe da Re-
partição de Finanças - cfr. fls. 24 e 26.

E mais: foi o mesmo «igualmente notificado de que poderia recorrer
judicialmente, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da assinatura
do aviso de recepção, do referido despacho e nos termos do arto

355 do Código de Processo Tributário», com expressa referência tanto
ao presente processo de execução, como à «exposição - lei de amnistia
- juros compensatórios» cfr. a respectiva epígrafe.

Quer dizer: considerou-se estar em causa uma decisão - do SEAF
- atinente ao próprio processo de execução fiscal, certamente por
estarem em causa os preditos juros compensatórios nela a cobrar.

Pelo que, para o efeito, se deve considerar compreendida no âmbito
do arto 355, em plena paridade com os demais actos aí praticados
por entidade ministerial, a sindicar pelos Tribunais Tributários de
1a Instância.

A posição aqui adoptada impõe-se, aliás, desde logo, por um prin-
cípio de boa fé.

Se a Administração Fiscal tratou o aludido despacho no âmbito
do processo executivo, daí se hão-de extrair as pertinentes conse-
quências, facultando-se ao executado meio de defesa adequado e
oportuno.

Basta atentar-se em que, a não caber daquele acto «recurso ju-
dicial», nos termos do dito arto 355, só dele poderia haver - ao que
parece - recurso contencioso, como acto administrativo respeitante
a questão fiscal - arto 32 no 1 al. c) do ETAF - mas, há muito, se
teria esgotado o respectivo prazo - cfr. arto 28 no 1 al. a) do LPTA.
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O contribuinte-executado operou nos termos em que a própria
Administração Fiscal o fez e adoptou o procedimento processual por
ela referido.

Nem se argumente, em contrário, com o facto de o acto em causa
se poder porventura considerar um acto materialmente administrativo
- cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 2a edição, págs.
761/2, notas 3 e 4 -, posição que, em jurisprudência firme, este STA
não tem adoptado.

É que, nos expressos termos do arto 355, a 1a Instância sindica
actos ministeriais, nos apontados termos, ainda que atinentes ou in-
tegrados no processo de execução fiscal, como se vê ter de pensar-se
relativamente ao acto em causa, nas concretas circunstâncias em que
vem inserido.

Saliente-se finalmente que o aludido princípio da boa fé encontra
eco, nomeadamente nos arts. 16 e segts. do CPT para não falar, já,
dos arts. 266 e 268 da Constituição.

Cfr., CPT, cit., págs. 58 e segts..
Em suma: a 1a Instância deverá, pois, conhecer do objecto do predito

recurso judicial, com atinência aos juros compensatórios em causa.
Termos em que se concede provimento ao presente recurso ju-

risdicional, assim se revogando a decisão recorrida para ser substituída
por outra que, nos ditos termos, conheça do objecto do referido recurso
judicial - arto 355 do CPT -, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril 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 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades. Reenvio prejudicial.
Taxa de comercialização, de peste suína e outras devidas
ao IROMA.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitadas dúvidas sobre a interpretação do arto 33o da Taxa
Directiva do Conselho das Comunidades Europeias de
17.5.77 (Directiva no 77/388/CE publicada no Jornal Oficial
no 2.145/I das Comunidades Europeias), atinente a lega-
lidade das taxas de comercialização, de peste suína e outras
devidas ao IROMA, justifica-se a interpelação do TJCE,
ao abrigo do arto 177o do Tratado de Roma, sobre os pontos
questionados, uma vez que este STA nesta jurisdição decide
definitivamente, sem haver lugar a recurso.

Recurso no. 21.213, em que é Recorrente Avelino Fonseca & Com-
panhia, Lda e Recorridos IROMA - Instituto Regulador e Orien-
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tador de Mercados Agrícolas e Fazenda Pública, e de que foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Avelino Fonseca e Companhia Lda, identificada nos autos, não
se conformando com a sentença proferida pelo M.mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo), de 1.7.96, que julgou
improcedente a oposição que deduzira a execução fiscal instaurada
na 1a Repartição de Finanças de Maia para cobrança coerciva de
dívida ao IROMA (Instituto Regulador e Orientador dos Mercados
Agrícolas) proveniente das denominadas «taxas de comercialização»
onde se inclui a «taxa» de 4$50 por cabeça de gado abatido, «taxa
de peste suína» no montante total de 6.425.297$00 reportada às fac-
turas nos 00026/FTP93 e 00770/FTD93, veio da mesma interpor re-
curso directamente para este STA em cujas alegações formulou as
seguintes conclusões:

«A)- Vem o presente recurso interposto da aliás douta sentença
final que julgou improcedente por não provada a oposição deduzida
pela ora recorrente contra a execução que tem por base as certidões
emitidas pelo Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrí-
colas (IROMA) referentes a uma pretensa dívida da ora recorrente
àquele Instituto do montante global de 6.425.297$00 conforme do-
cumentos juntos aos autos;

B)- Salvo o devido respeito, afigura-se que a douta sentença é
ilegal, devendo ser revogada e, em seu lugar, ser dado acolhimento
à pretensão da recorrente;

C)- A pretensa dívida ao IROMA respeita: à taxa de comercia-
lização, criada pelo DL no 343/86, de 9/10; à taxa de peste suína,
criada pelo DL no 44158, de 17/01; cujo montante foi actualizado
pelos Decs.-Leis nos 547/77 e outra taxa de 4$50 por cabeça de gado,
também criada pelo Dec.-Lei 343/86;

D)- Como é reconhecido na douta sentença recorrida, e pelos pró-
prios serviços jurídicos do IROMA, tais receitas constituem impostos
e não taxas, pois revestem os traços característicos destes, ou seja,
constituem prestações pecuniárias, coactivas, exigidas pelo Estado ou
por outro ente público, com vista à realização de fins públicos;

E)- O Dec.-Lei no 44.158, de 17/01/62, está ferido de inconstitu-
cionalidade formal e material por violação do princípio da legalidade
do imposto, quer face à Constituição de 1933 (cfr. parágrafo 2o e
parágrafo 7o do arto 70o) antes e depois da sua revisão pela Lei
3/71, de 16/8, quer face à actual Constituição (cfr. arto 290o, no 2,
106o no 2, e 168o, no 1 alínea i);

F)- O mesmo sucede relativamente aos Dec.-Leis nos 547/77 e 19/79,
de 31/12/77 e de 10/2/79, respectivamente, uma vez que o Governo
legislou 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 arto 13o do Dec.-Lei 15/87,
de 9 de Janeiro, ao atribuir ao IROMA a qualidade de sujeito activo
da relação jurídico-tributária, no que respeita aos impostos em causa
em substituição da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, uma vez
que, como já foi salientado, é da exclusiva competência da Assembleia
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da República legislar sobre matéria de criação de sujeitos activos
da relação jurídico-tributária, salvo autorização ao Governo (Cons-
tituição, arto 168o, no 1 alínea i) o que não aconteceu com a aprovação
e publicação do cit. D.L. 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 - como se disse - à Assembleia da Re-
pública, nem de transferir para ele - como transferiu - tais receitas
- também inconstitucionais - da Junta Nacional de Produtos Pecuários;

J)- Pelas mesmas razões o Dec.-Lei 343/86, de 9 de Outubro, está
ferido de inconstitucionalidade orgânica e formal, tendo em conta
que o Governo legislou no uso de competência própria, o que
- repete-se de novo - não o poderia ter feito sem autorização da
Assembleia da República (cit. artos 106o, no 2 e 168o, no 1, alínea
i) da CRP);

L)- Cumpre salientar, ainda quanto aos referidos impostos, que
igualmente está ferido de inconstitucionalidade orgânica e formal o
Dec.-Lei 235/88, de 5 de Julho, que estatui sobre cobrança coerciva
das dívidas ao IROMA, matéria de reserva relativa da Assembleia
da República, 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 arto 33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17 de Maio de 1977 (Directiva no 77/388/CE,
publicada no Jornal Oficial no 2.145/I das Comunidades Europeias
de 13 de Junho de 1977), preceito esse não ressalvado pelo arto 378o

do Acto Anexo (XXXII) 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 Código de Imposto
sobre o Valor Acrescentado, ficou afastada a possibilidade de apli-
cação de qualquer outro imposto sobre o volume dos negócios face
ao preceituado naquela Directiva (cfr. cit. Ac. STA de 29/01/92);

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 (cfr. Mota Campos, Direito Comunitário, volume 2o,
4a edição, p. 290; Ac. STA, de 14/3/95, in Acórdãos Doutrinais, ano
V, no 415, pág. 826 e ss., sendo certo que o primado do direito co-
munitário sobre o direito ordinário interno que se encontra consagrado
no arto 8o da CRP;

P)- A douta sentença recorrida violou os preceitos constitucionais
atrás citados e o preceituado no arto 33o da referida 6a Directiva
do Conselho das Comunidades Europeias;

Termina pedindo que seja dado provimento ao recurso e revogada
a decisão recorrida, sem prejuízo da seguinte questão prejudicial que
suscita nestes termos:

«1. A decisão a ser proferida por esse Alto Tribunal de recurso
judicial o que torna obrigatório a submissão ao Tribunal de Justiça
das Comunidades a questão da ilegalidade e, por consequência, da
inexigibilidade da dívida exequenda face à mencionada 6a Directiva
do Conselho das Comunidades Europeias, de 7 de Maio de 1977
(Directiva no 77/388/CE), nos termos da alínea c), parte final, do
arto 177o do Tratado de Roma.
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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 para o Supremo
Tribunal Administrativo 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 arto 185o do cit. Tratado
de Roma.

Nestas circunstâncias,
a) Requer a V.Ex.as que a questão referida no no 1 antecedente

seja submetida, como acto prejudicial ao julgamento do presente re-
curso, à apreciação e decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades,
nos termos do cit. arto 177o alínea c) do Tratado de Roma;

b) Requer, desde já, ao Tribunal de Justiça das Comunidades que,
ponderadas as circunstâncias do presente caso e ao abrigo do disposto
no arto 185o do cit. Tratado de Roma, se digne suspender o acto
impugnado, ou seja a execução fiscal, acima referida, movida contra
a ora requerente».

Contra-alegou o recorrido defendendo que deve ser negado pro-
vimento ao recurso.

O Ex.mo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto pa-
recer no sentido de que seja deferido o «requerido reenvio, suspen-
dendo-se, entretanto, a instância deste recurso já que a recorrente
sustenta que a liquidação das taxas chamadas «de comercialização»
e de «peste suína» feita pelo IROMA viola, além do mais, o arto

33o da 6a Directiva do Conselho (Directiva no 77/388/CEE, de
17.5.77)».

Sustenta ainda que, «em princípio tal reenvio seria desnecessário,
uma vez que, por um lado, o Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre a questão e, por outro, pendem ainda outros pedidos de reenvio
prejudiciais sobre o mesmo tema».

Refere ainda o mesmo magistrado: «Sucede, porém que a Re-
corrente do mesmo passo em que pede o reenvio, requer, também,
ao próprio Tribunal de Justiça que mande suspender durante a sua
pendência, a execução fiscal - pedido este que, por razões óbvias
este STA não pode conhecer».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Considerou-se na sentença recorrida que as taxas aqui postas em

causa pela oponente tem a natureza de impostos, citando o Ac. STA
de 29.1.92 in Ap. DL de 30.12.93.

Na verdade, «constitui jurisprudência assente neste Tribunal e no
Tribunal Constitucional que as taxas cobradas pelos extintos orga-
nismos de coordenação económica, nomeadamente a JNPP, a que
o IROMA sucedeu, não configuram, mau grado a sua designação
verdadeiras taxas, mas antes impostos por constituírem prestações,
em regra pecuniárias, mas sempre coactivas sem carácter de sanção,
exigidas pelo Estado ou por outro ente público, com vista à realização
de fins públicos e não a contrapartida de uma actividade do Estado
ou de outro ente público especialmente dirigido ao respectivo obri-
gado» (cfr. neste sentido o recente Acórdão deste STA de 19.10.95
- Rec. 18863 no qual são citados o Ac. deste Tribunal de 29.1.92
em AD 379/770, confirmado pelo Pleno em 23.11.94 arestos aí citados
e do T.C. de 8.10.92 em DR II Série, de 22.2.93, de 20.5.92, de 18.9.92
e de 10.3.93).
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«Trata-se de quantias coactivamente cobradas a título unilateral,
para satisfação de fins do Estado, ainda que através de chamada
administração indirecta, em suma, de verdadeiros impostos e não de
taxas» (Ac. cit. em primeiro lugar).

Para além das invocadas inconstitucionalidades dos diferentes di-
plomas mencionados pela recorrente, a decidir a final, o que importa,
sobretudo, determinar, face ao pedido de reenvio prejudicial, é a
questão de saber se as imposições em causa, reconhecidas já como
impostos, devem ou não considerar-se como impostos sobre o volume
de negócios em ordem à aplicação eventual do arto 33o da Sexta
Directiva do Conselho das Comunidades (Directiva no 77/388/CEE
de 17.5.77) preceito este não ressalvado pelo arto 378o do Acto Anexo
(XXXII) ao Tratado de Adesão de Portugal à CEE, como sustenta
a recorrente na conclusão M) das suas alegações. É que, em caso
afirmativo, com a entrada em vigor do Cód. Imposto sobre o valor
Acrescentado, afastada ficou a possibilidade de aplicação de qualquer
outro imposto sobre o volume de negócios, por força do preceituado
naquela Directiva 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.

Face ao disposto na alínea a) do arto 30o do ETAF com a redacção
que lhe foi dada pelo arto 1o da Lei 11/93, de 6/4, este Supremo
Tribunal decide, no caso vertente de modo definitivo, não cabendo
pois recurso da decisão a proferir.

Daí que, tendo em consideração o disposto no arto 177o do Tratado
de Roma, torna-se necessária a pronúncia do TJCE sobre o tema
em questão, o mesmo é dizer que o recurso é obrigatório nesta ju-
risdição cujas decisões são insusceptíveis de recurso, tudo isto a partir
de 1 de Janeiro de 1986, com a entrada de Portugal no quadro das
Comunidades Europeias.

Porém, tal como vem sendo referido e decidido em múltiplos pro-
cessos, com situações idênticas, onde sobressai o Proc. 21206 res-
peitante à mesma recorrente e recorrida, não se justifica renovar o
processo prejudicial perante o TCE pois as questões que a este pro-
cesso interessam foram já submetidas à apreciação daquele Tribunal
da Justiça das Comunidades no proco 18913 por Acórdão de 4.10.95
no qual foram colocadas três questões, em que a última é coincidente
com a temática respeitante aos presentes autos atinente à questão
de saber se as referidas ”taxas” devem ou não considerar-se como
impostos sobre o volume de negócios, nos termos do arto 33o (da
6a Directiva) com eventual ressalva do referido arto 378o do Acto
de Adesão mencionado ”ou qualquer outro diploma legal comu-
nitário”.

É pois este ponto do reenvio prejudicial solicitado que constitui
objecto do requerimento formulado neste processo pela recorrente.

Sobre a parte do requerimento em que a recorrente requer ao
TJCE, ao abrigo do arto 185o do Tratado de Roma, a suspensão
da execução fiscal, dir-se-á, tal como se sustentou no dito Proc. 21206
em que as partes são as mesmas, ”que com este procedimento eco-
nómico e célere (aproveita-se o processado já transitado no TJCE),
não se proporciona ao Tribunal Comunitário pronúncia sobre o re-
querimento 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 arto 255o no 5 do CPT.
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É nestes termos que se acorda em ordenar a suspensão da instância
até que o Tribunal de Justiça das Comunidades se pronuncie no reen-
vio prejudicial determinado no Processo 18913, o que a Secretaria
informará oportunamente, tudo nos termos dos artos 276o no 1 alínea
d) e 284o 1 alínea d) ambos do C.P.C.

Custas a final.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Impugnação judicial. Citação.
“Convolação” de processos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A citação em processo de execução fiscal não tem a
virtualidade de “legalizar” o uso do meio processual
usado para o ataque à quantia exequenda.

II — Deve ordenar-se a correcção da forma de processo de
oposição para a do processo de impugnação se a causa
de pedir e pedido alegados se ajustarem a esta forma
processual.

III — Tal correcção só não deverá ser determinada quando,
correspondendo o pedido e a causa de pedir alegados
à outra forma de processo, haja razões de conhecimento
oficioso pelas quais deva, dentro desta forma processual,
ser indeferida liminarmente a petição inicial.

Recurso n.o 21 279. Recorrente: Fornotécnica — Empr. de Pad.a e
Confeit.a, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conse-
lheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. Fornotécnica — Equipamentos de Padaria e Confeitaria L.da, com

os demais sinais dos autos, deduziu oposição contra a execução fiscal
movida contra si na Repartição de Finanças de Paço de Arcos para
cobrança de dívida de IRC do ano de 1991, pretextando, em síntese,
dever a liquidação adicional de que provém a quantia exequenda
ser anulada e não ter a oponente que pagá-la, pois aquela adveio
de um erro de lançamento, que foi devidamente corrigido sem que
se tivesse causado qualquer prejuízo à Fazenda ou violado o CIRC,
da quantia de 1 640 548$00 no exercício de 1990 quando devia ser
no de 1991.

2. A oposição foi julgada improcedente por sentença, de 96.06.20,
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (2.o Juízo) sob
consideração de que, em resumo, o recorrente pretendia discutir nela
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a ilegalidade em concreto do acto de liquidação adicional da dívida
exequenda, mas isso não constituía fundamento legal de oposição
em virtude de estar previsto no CIRC (art.o 111o) meio próprio de
impugnação desse acto.

3. Dizendo-se inconformada com o decidido, a oponente recorre
directamente para esta formação judicial.

Em fundamento alega, em resumo, que foi citada pela repartição
de finanças para deduzir oposição e que, tendo-se limitado a exercer
o direito assinalado, dado ter para tanto fundamentos, não poderá
sair prejudicada pelo eventual erro formal cometido por aquela
repartição.

4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso e, nesse sentido, argumenta que a
recorrente não imputa qualquer vício à sentença que fundamente
a sua anulação ou revogação; que, prevendo a lei meio de impugnação
do IRC, não pode a sua ilegalidade em concreto ser fundamento
de oposição e, finalmente, que não é caso de equacionar a convolação
do processo de oposição no de impugnação por resultar da petição
estar ultrapassado o prazo para a deduzir.

B — A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se a circunstância de a oponente ter sido citada para

os termos da execução fiscal com a indicação de que poderia deduzir
oposição lhe confere o direito de discutir em sede de oposição a
ilegalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda ou se
poderá o processo de oposição ser “convolado” em processo de im-
pugnação judicial.

2. A matéria de facto.
Vem provado do tribunal a quo que, na 2.a Repartição de Finanças

do concelho de Oeiras (Paço de Arcos), corre termos a execução
com o n.o 1002171/95, contra a oponente, destinada à cobrança da
dívida de 3 075 328$00, respeitante a IRC, proveniente de liquidação
adicional relativa ao exercício de 1991.

3. Do mérito do recurso.
Embora aparentemente a recorrente não pareça controverter os

fundamentos da sentença, tal não acontece.
Ao invocar em recurso que, atentos os termos em que foi efectuada

a sua citação para os termos da execução, tinha o direito de ver
conhecidos os fundamentos da oposição, sem discordar que a sua
sede pudesse ser a da impugnação judicial, como se considerou na
sentença, a recorrente está implicitamente a sustentar que esta errou
na aplicação do direito na medida em que aí não se conheceu deles
sob pretexto de que só poderiam ser fundamento de impugnação.

Vejamos se a recorrente tem razão.
São absolutamente irrelevantes para a questão de saber se se deve

conhecer, em sede de processo de oposição ou de outro processo,
dos fundamentos alegados pela recorrente em oposição ao processo
de execução, os termos em que ela foi citada para este processo.

Estes ajustam-se completamente aos que a lei determina.
Na verdade, o n.o 1 do art.o 273o do CPT prescreve que se «co-

munique ao devedor o prazo para a oposição à execução».
Deste modo, ao ser citada de que poderia, querendo, deduzir opo-

sição no prazo de 20 dias, como consta do respectivo documento
(de fls. 51), os serviços não fizeram mais do que a lei lhes ordenava.
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(1) Sobre a possibilidade de correcção da forma de processo, cf. acs. deste Tribunal
de 96.03.20 e 96.05.08, nos recursos 19 776 e 19 889.

(2) Cf., Antunes Varela, RLJ, 115.o (1982) págs. 245 e segs., em anotação ao ac. do
STJ de 03.01.81, e José Carlos Vieira de Andrade, Lições de Direito Administrativo e Fiscal
ao curso do 3.o ano de 1995/96, págs. 85 e segs.

A locução de «poder deduzir oposição, querendo» tem de ser en-
tendida apenas com o sentido correspondente ao de uma simples
informação de que a lei prevê um meio de o citado se opor ou reagir
contra a execução contra si movida, embora apenas com base nos
fundamentos também nela indicados.

A citação não tem a virtualidade de atribuir um direito de oposição
onde os fundamentos invocados não se ajustem aos previstos na lei.

Deste modo, a questão da cognoscibilidade judicial dos fundamen-
tos alegados pela recorrente em oposição à execução, mesmo que
dentro do processo de impugnação, como se considerou na decisão
recorrida e cujo entendimento a recorrente não contestou, nem se
vê razão para alterar, não está minimamente dependente dos termos
em que a citação foi efectuada, mas apenas da questão de saber
se os fundamentos alegados e a tutela demandada do tribunal se
ajustam a essa outra forma processual e se se deve ordenar a correcção
da forma de processo para essa outra forma, a “convolação” do pro-
cesso para a forma devida.

A questão restringe-se, pois, apenas à de saber se se deve usar,
no caso em apreço, do poder conferido pelo art.o 199o do CPC, apli-
cável ex vi do art.o 2o al. f) do CPT, consagrado em abono ao princípio
da conservação dos actos úteis (1).

A forma processual adequada é aferida, simpliciter, em função da
tutela jurisdicional demandada e da causa de pedir (2).

Ora, não há dúvida que, atentos os termos em que estes elementos
processuais foram enformados pela recorrente na petição inicial, a
forma de processo adequada é o processo de impugnação judicial.

Na verdade, a recorrente pede, aí, em primeira linha, a anulação
do acto de liquidação e só por decorrência dela pede, depois, a extinção
da execução fiscal.

Por outro lado, a recorrente alegou, aí, que esse acto padeceria
da concreta ilegalidade que, aí, também descreveu, e essa causa de
pedir integra-se na categoria daquelas que são fundamento jurídico
de impugnação (art.o 120o do CPT).

Tanto vale por dizer que a forma de processo adequada para co-
nhecer da pretensão e fundamentos alegados pela recorrente será
o processo de impugnação.

Nesta perspectiva, a sentença haveria de ter encarado a possibi-
lidade de convolação do processo para a forma adequada e decidi-la
em conformidade, recusando-a, apenas, no caso de ela se afigurar
inútil por proceder, à face da própria petição, qualquer razão de
conhecimento oficioso, mormente a caducidade do direito de impug-
nação, que justificasse o seu indeferimento liminar e cujo conheci-
mento, nesta sede, encontrará justificação nas mesmas razões que
subjazem à admissibilidade da “convolação” da forma de processo,
da utilidade dos actos.

Tal é, aliás, a posição do Ministério, a pretexto de estar ultrapassado,
à face da petição, o prazo legal de impugnação.

Mas não nos parece ser evidente essa asserção.
Se é verdade que, computando-se o prazo de impugnação por re-

ferência à data em que a recorrente afirma ter sido notificada do
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acto de liquidação adicional, que foi em 28 de Setembro de 1994,
se afigura estar ele esgotado, à data da apresentação em juízo da
petição da oposição, em 2 de Agosto de 1995, já essa conclusão não
se apresenta como sendo tão incontroversa quando se considere que
a recorrente deduziu reclamação graciosa dessa reclamação, em
28.10.94, e não se encontra ainda demonstrado nos autos haver sido
proferida decisão sobre ela e haver a mesma sido notificada à re-
corrente e quando.

É que a lei relevou este evento como elemento em função do qual
o prazo de impugnação se pode também computar (n.o 2 do art.o 123o

do CPT), bem podendo acontecer haver a impugnação sido deduzida
dentro dele.

Esta circunstância pode (deve) ser investigada em sede do processo
de impugnação e, sendo assim, ela não poderá obstaculizar a con-
volação da forma de processo.

C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
e ordenar que os autos sigam a forma do processo de impugnação
judicial.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Penhora. Registo predial. Oponibilidade.
Conceito de terceiro.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos de registo predial, terceiros são aqueles que
tenham adquirido de um autor comum direitos incom-
patíveis.

II — Tal não sucede quando no acto intervém apenas a lei
e a vontade e acção unilateral de credor, como no caso
de penhora em execução fiscal em que não intervenha
(como é de regra) o executado.

III — E assim, para aqueles efeitos, a Fazenda Pública não
é «terceiro».

Recurso no 21.298, em que são Recorrentes Augusto de Abreu Correia
e Mariana Rosa dos Reis Correia e Recorrida a Fazenda Pública,
e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel.

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

Augusto de Abreu Correia e mulher, Mariana Rosa dos Reis Cor-
reia, residentes na R. Dom Manuel I, 17-6Dto, Paivas - Amora Seixal,
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não se conformando com a sentença do Tribunal tributário de 1a

Instância de Setúbal que julgou os presentes embargos de terceiro
improcedentes, vêm até nós, assim rematando a sua alegação de
recurso:

1) A transmissão da propriedade e da posse a ela associada vale
independentemente do registo.

2) O registo não confere direitos nem eficácia constitutiva, mas
apenas os publicita.

3) Não sendo a Fazenda Nacional terceiro relativamente à compra
e venda dos embargantes, por não ter adquirido do mesmo trans-
mitente direito incompatível com o transmitido aos compradores em-
bargantes, ou recorrentes, não goza do benefício resultante do registo
de penhora e a posse invocada e comprovada dos embargantes, re-
sultante da sua compra e venda anterior, registada após o registo
da penhora, é-lhe oponível.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o distinto PGA no mesmo emitido douto parecer no sentido
do provimento do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostra-se assente a seguinte materialidade:
A) Foi instaurada execução fiscal contra Diamantino & Filipe, Lda,

para cobrança de 15992449$00, no âmbito da qual foi penhorada,
em 18.IV.94, a fracção letra ”V” do prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial da Amora sob o no 02509, inscrita na mesma
Conservatória em 27.V.94;

B) Por escritura pública de 21.VII.1993, os ora embargantes de-
clararam comprar e António Casimiro de Azevedo Costa Fortuna,
na qualidade de mandatário judicial nos autos de execução ordinária
no 11934, do 2o Juízo, 1a Secção do Tribunal Judicial do Seixal declarou
vender, como encarregado da venda por negociação particular, a frac-
ção autónoma letra ”V”, por três milhões de escudos;

C) A oposição supra foi inscrita na Conservatória em 09.VI.1994
apresentação 47;

D) A executada também na execução referida em B), por escrito
encimado de ”contrato-promessa de compra e venda”,prometeu ven-
der ao ora embargante a referida fracção ”V”, pelo preço de
2650000$00;

E) O ora embargante pagou à Câmara Municipal do Seixal a quantia
de 310$00, por aluguer de contador, depósito de garantia e taxa de
colocação.

Exposto o quadro factual desenhado pela instância, sem censura
dos recorrentes, diremos que a questão decidenda é a de saber se,
dado a falta de atinente registo, a compra, pelos embargantes, do
imóvel penhorado, antes da penhora, é oponível, ou não, à Fazenda
Pública.

De acordo com o artigo 2o, no 1 do Código do Registo Predial,
estão sujeitos a registo os actos de aquisição de direito de propriedade
de imóveis, pelo que esses actos só produzem efeitos contra terceiros
depois da data do respectivo registo (artigo 5o, 1, do mesmo diploma).

Assim, a compra do imóvel em causa pelos embargantes, por estar
sujeito a registo, só produzirá efeitos contra terceiros depois de
registado.

Dada a falta do atinente registo à data da penhora, há que apurar
se essa compra é, ou não, oponível à Fazenda Pública. E só o será
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se esta se não dever considerar «terceiro» em relação aos embargantes,
compradores da fracção urbana penhorada.

A doutrina e a jurisprudência largamente dominante entendem que,
«para efeitos de registo predial, terceiros são aqueles que tenham
adquirido de autor comum direitos incompatíveis.

Assim, só existe essa qualidade juridicamente relevante quando
há oposição de interesses entre duas pessoas relacionadas pelo sujeito
e pelo objecto comuns de dois factos jurídicos.

E esta noção restritiva de terceiros compreende-se e justifica-se,
pois só são merecedores da garantia daquele artigo 5o, 1, aqueles
que adquirem, com intervenção directa do autor comum criando-lhes
este a convicção da sua existência na sua esfera jurídica, direitos in-
compatíveis sobre o mesmo objecto. Há, assim, um sujeito comum
a criar, em relação a dois outros, separadamente, direitos ou interesses
opostos sobre a mesma coisa.

Nestes casos, porque este autor comum, com a sua actuação, criou
nesses outros sujeitos a ideia de certeza de que o direito transmitido
ou onerado era sua pertença e, portanto, o podia transmitir ou onerar,
são eles merecedores de protecção igual, preferindo a lei o que registou
primeiramente o facto, atenta a sua diligência e a natureza e função
de publicidade do registo.

Mas quando no acto ou facto não intervém directamente o autor
comum, mas apenas a lei e a vontade e acção unilateral de credor,
como no caso dos autos, sem cuidar de averiguar, junto do devedor
ou executado, qual o seu real e actual património, então já não merece
a protecção do dito artigo 5o, 1, pois não foi convencido ou induzido
em erro pelo autor comum da existência desse direito ou coisa na
esfera jurídica do seu património, agindo o credor à sua revelia e
por sua inteira responsabilidade» (Acórdão do STJ de 7/VI/1983, in
BMJ). no 328-504. No mesmo sentido, o acórdão do Pleno desta Secção
de 14/VII/1993, in Apêndice DR de 1996, págs. 170-173. Na doutrina,
vd. Professor Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica,
vol. II, Coimbra, 1972, pág. 17; Manuel Salvador, Terceiros e os efeitos
dos actos e contratos, pág. 209).

Ora, como a Fazenda Pública não celebrou com a executada qual-
quer contrato de compra e venda da fracção que esta vendeu aos
embargantes, sendo que, em execução fiscal, o executado não tem,
em regra, o direito de nomear bens à penhora, tão-só o de indicar
bens a penhorar (artigo 297o, 2, do CPT), não havendo o menor
indício de ressalva da parte final do no 2 do artigo 282o do mesmo
compêndio adjectivo, temos que a Fazenda Pública não é «terceiro»
relativamente ao contrato celebrado entre os embargantes e a exe-
cutada. Embargantes e Fazenda não adquiriram desta direitos in-
compatíveis, nem total, nem parcialmente.

Decidindo em contrário, a sentença recorrida não pode manter-se
na ordem jurídica.

Seguramente, a penhora em referência ofende a posse dos em-
bargantes, que naquela decisão se proclama, de modo expresso e
bem claro, existir à data de tal diligência judicial.

Em seguimento do exposto e tendo presente o disposto no artigo
319o, 1, do sobredito código, acorda-se conceder provimento ao re-
curso, por isso que se revoga a sentença recorrida, julgando-se os
embargos procedentes e, consequentemente, se declara nula a penhora
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efectuada na execução fiscal de que estes autos são apenso e se ordena
o cancelamento do respectivo registo.

Sem custas - artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição. Audição do Mo Po antes da sentença. Nulidade
processual.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se na vista aberta ao Mo Po para parecer final, em cum-
primento de claro despacho judicial em tal sentido, o
Exmo Procurador da República em vez de se «pronunciar
expressamente sobre as questões de legalidade discutidas
(discutíveis) no processo», promove a realização de di-
ligência, sendo desatendida, não pode invocar missão da
formalidade legal prevista nos artigos 41o, 2, 140o e 237o,
2, do CPT.

II — Adequado seria recorrer de tal despacho de indeferimento,
ou invocar a nulidade da falta de notificação do mesmo.

Recurso n.o 21.349, em que foi Recorrente Ministério Público e
Recorrido Centro de Formação Profissional do Penteado, Arte e
Beleza e Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Mendes Pimentel.

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

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto do 2o juízo –
1a Secção do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa recorre
da sentença aí proferida e que julgou a presente oposição impro-
cedente, rematando a sua alegação com as seguintes conclusões:

– Foi preterida pelo Mmo Juiz “a quo” a formalidade legal de au-
dição 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 (artos 201o do CPC e 2o, f), do CPT);

– Deve ser anulado o processado a partir do despacho de fl. 28,
inclusive.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como se vê de fls. 24 vo, antes de proferir sentença, o Mmo Juiz

“a quo” ordenou que os autos fossem com vista ao Ministério Público,
referindo o arto 237o, 2, do CPT.

Sucede que, em vez de ser emitido parecer sobre o objecto do
processo, foi promovida diligência que veio a ser indeferida, por re-
putada desprovida de interesse.
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Neste contexto, não pode, fundadamente, duvidar-se de que foi
observada a formalidade legal (prevista não só no sobredito preceito,
mas também no no 2 do arto 41o e no artigo 140o, este por remissão
do artigo 293o, todos do invocado compêndio adjectivo) de vista ao
Ministério Público para parecer final, onde se poderá «pronunciar
expressamente sobre as questões de legalidade discutidas (discutíveis)
no processo».

Se o Exmo Procurador da República entendeu, antes, promover
a realização de diligência, deveria, ante o seu desatendimento, recorrer
do atinente despacho – embora com o particular regime do artigo 172o

do CPT –, ou invocar a nulidade da falta de notificação de tal despacho
de indeferimento, ainda que no recurso interposto da sentença.

Não, porém, invocar a omissão do acto – vista para parecer final –
pois, que, como se viu, foi ordenada, claramente, no processo.

Neste sentido vide os acórdãos desta Secção de: 13.XII.1995 – rec.
no 19.751, 25.IX.96 – rec. no 20.896, 6.XI.1996 – rec. no 20.726 e
12.II.1997 – rec. no 21.217.

Em seguimento do exposto, não logram êxito as conclusões do
recurso.

Termos em que se acorda negar-lhe provimento.
Sem custas – artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. – Luís Filipe Mendes Pimentel (Rela-
tor) – Lúcio Alberto de Assunção Barbosa – Ernâni Marques da Silva
Figueiredo.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

IVA. Impugnação judicial. Prazo. Arto 7o do Decreto-Lei
no 154/91. Regime do Código de Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Referindo-se, no arto 7o do Decreto-Lei no 154/91, de
23 de Abril, tão-só «os impostos de cobrança virtual»,
e sabendo-se que a cobrança eventual se converte «em
virtual» nos termos do § 2o do arto 19o do CPCI, será
de reconhecer que, no campo de previsão e aplicação
do dito arto 7o, apenas cabem os casos em que a cobrança
é originariamente virtual, pois, doutro modo, ficaria sem
sentido e alcance prático a referida expressão legal, de
carácter nitidamente restritivo.

2 — Assim, reportado o caso em apreço a uma cobrança even-
tual que, por falta de pagamento, se converteu em virtual,
será de observar o regime do CPT, no que concerne ao
prazo de impugnação judicial.

3 — Prazo este de 90 dias contados a partir do termo do
prazo para «pagamento voluntário» - o efectuado no prazo
para pagamento sem juros de mora. [artos 123o, no 1,
alínea a), 107o e 109o, no 1, do CIVA, na redacção an-
terior à do DL no 100/95, de 10 de Maio].
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Recurso 21.414, em que é Recorrente Carlos Prata - Gabinete de
Arquitectura e Serviços, Lda., e Recorrida Fazenda Pública o Re-
lator, o Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

«Carlos Prata - Gabinete de Arquitectura, Lda», recorre do des-
pacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto, de 17 de Junho de 1996, que, por extemporaneidade, in-
deferiu liminarmente a impugnação judicial deduzida pela ora re-
corrente contra a liquidação de juros compensatórios de IVA relativo
ao período de 1/10/92 a 31/12/92, no montante de Esc. 159.783$00.

Na sua alegação, formula estas conclusões:
«A - Nada na lei permite sustentar que o IVA é um imposto de

cobrança virtual;
B - Pelo contrário, tudo demonstra que os procedimentos de co-

brança deste imposto divergem radicalmente do figurino estabelecido
pelo arto 19o do CPCI - concebido mais de duas décadas antes da
introdução daquele imposto;

C - Sendo assim, à presente impugnação não podia aplicar-se o
regime do arto 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo que o prazo
para a respectiva dedução era o previsto no arto 123o deste Código
e não do arto 89o do CPCI;

D - Mas ainda que fosse aplicável este arto 89o, não podia ignorar-se
que, no caso dos autos, estava em causa uma liquidação adicional,
que deu origem a cobrança eventual, durante 15 dias, só depois tendo
ocorrido a conversão da cobrança em virtual;

E - Ora, é só nesse segundo momento (da conversão em virtual)
que se dá a abertura do cofre, de que falava o arto 89o do CPCI,
pelo que só nessa data - 15 dias após a notificação junta aos autos - é
que podia iniciar-se o decurso de 90 dias, para dedução da impugnação
judicial, por aplicação da alínea a) dessa mesma disposição;

F - Isto demonstra que, mesmo incluindo erradamente o IVA nos
impostos de cobrança virtual, sempre haveria que considerar tem-
pestiva a impugnação deduzida pela Recorrente, atenta a data em
que o fez.

A douta decisão recorrida fez assim errada interpretação e aplicação
do disposto nos artigos 7o do Dec-Lei no 154/91, de 23 de Abril
(Decreto Preambular do CPT), 123o do CPT, 19o e 89o do CPCI,
26o e 27o do CIVA . . .».

Contra-alegou a Fazenda Pública, defendendo o acerto da decisão
recorrida e concluindo que esta «não merece qualquer censura, de-
vendo o recurso ser considerado improcedente».

O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Mi-
nistério Público nesta Secção, emitiu douto e desenvolvido parecer,
no sentido do provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
O despacho sob recurso, depois de registar que «a impugnante

foi notificada para efectuar o pagamento eventual do imposto no
prazo de quinze dias em 6/7/94» e que «a impugnação foi deduzida
em 17/10/94», considerou o seguinte:

«Uma vez que o IVA é um imposto de cobrança virtual, de acordo
com o disposto no arto 7o do Dec.-Lei no 154/91, de 23/4, a contagem
dos prazos para deduzir reclamação ou impugnação judicial continua
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a efectuar-se segundo as normas do CPCI, nomeadamente do seu
arto 89o».

E, arrancando daqui, alinhou as razões que teve por pertinentes
para «saber quando se dá a abertura do cofre», concluindo que esta,
no caso, se verifica «quando se inicia o pagamento eventual . . .» e
que, «sendo assim, tendo o contribuinte sido notificado para efectuar
o pagamento eventual em 8/7/94, é a partir desse dia que se conta
o prazo para deduzir impugnação - noventa dias -, o qual, quando
esta foi apresentada em 17/10/94, há muito que se encontrava esgotado,
pelo que é a impugnação extemporânea».

Com o que não concordou a impugnante, nos termos que ficaram
atrás expostos.

Conhecido, assim, o campo da divergência, avancemos para a so-
lução da questão que vem suscitada, respeitada à tempestividade da
deduzida impugnação judicial.

O que passa pela interpretação do referenciado arto 7o do De-
creto-Lei no 154/91, de 23 de Abril (diploma que aprovou o Código
de Processo Tributário).

Dispõe este artigo:
«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».

Ora, referindo-se aqui apenas «os impostos de cobrança virtual»
e sabendo-se que a cobrança eventual se converte «em virtual» nos
termos do § 2o do arto 19o do Código de Processo das Contribuições
e Impostos, afigura-se-nos que, no campo de previsão e aplicação
do dito arto 7o, apenas cabem os casos em que a cobrança é ori-
ginariamente virtual, pois, de outro modo, ficaria sem sentido e alcance
prático a referida expressão legal, de carácter nitidamente restritivo.

E daí que o caso em apreço - reportado a uma cobrança eventual
que só posteriormente, por falta de pagamento, foi convertida em
virtual - não se ajuste à hipótese normativa daquele artigo, devendo,
pois, ser apreciado à luz do Código de Processo Tributário.

Vejamos então.
Pertinentemente, o arto 123o, no 1, alínea a), deste Código, es-

tabelece que a «impugnação será apresentada . . . no prazo de 90
dias contado a partir . . . do termo do prazo para pagamento voluntário
dos impostos . . .».

Preceituando o arto 107o, do mesmo compêndio, que «constitui
pagamento voluntário de dívidas de impostos . . . o efectuado dentro
do prazo estabelecido nas leis tributárias», a que acrescenta o arto 109o,
no 1: «findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se
juros de mora nos termos das leis tributárias».

Portanto, no âmbito do Código de Processo Tributário, «pagamento
voluntário» será o efectuado dentro do prazo para pagamento sem
juros de mora (diferente era o regime do CPCI, em que o pagamento
voluntário, podendo «satisfazer-se à boca do cofre ou com juros de
mora» - cfr. arto 20o, seria todo aquele que fosse efectuado dentro
do prazo de pagamento, sem ou com juros de mora, até ao relaxe
- cfr. arto 28o).

Sendo assim, e de harmonia com o Código do Imposto sobre o
Valor Acrescentado («lei tributária» aplicável), o pagamento sem juros
de mora podia ser efectuado no prazo de quinze dias a contar da
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notificação para pagamento - arto 27o, no 1, do CIVA (redacção an-
terior à que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 100/95, de 10 de Maio).

De modo que, na hipótese dos autos, tendo a notificação ocorrido
«em 6/7/94», o prazo para pagamento voluntário terminou em 21-7-94,
data a partir da qual se contará o prazo de 90 dias para impugnação
judicial.

Por conseguinte, deduzida a impugnação «em 17/10/94», forçoso
será reconhecer a sua tempestividade, ao abrigo do arto 123o, no 1,
alínea a), do CPT.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando-se o despacho recorrido para ser subs-
tituído por outro que respeite o ora decidido.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Francisco Rodrigues Pardal
(voto apenas a conclusão por entender que se deve dar relevo à lei
tributária). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição; reversão; terceiro adquirente de bem onerado com
hipoteca; ilegalidade da dívida exequenda.

Doutrina que dimana da decisão:

Após a reversão da execução, o terceiro adquirente de bem
onerado por hipoteca subingressa no processo na posição
de executados podendo deduzir oposição à execução, in-
vocando a ilegalidade da dívida exequenda, nos termos do
arto 286o al. g) do C.P.T..

Recurso no. 21.423, em que são Recorrentes Urbano Rosa e José
Manuel Martins e Recorrida Fazenda Pública, e de que foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. Fonseca Limão.

Urbano Rosa e José Manuel Martins, não se conformando com
o despacho do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, que lhes
rejeitou liminarmente a oposição que haviam deduzido, dele inter-
puseram recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1 -Em primeiro lugar o fundamento invocado pelos Recorrentes
na sua oposição integra claramente o previsto na al. g) do arto 286o

do C.P.T..
Todavia, se assim não foi entendido.
2 -O direito de defesa dos oponentes como devedores à Caixa

Geral de Depósitos não pode estar limitado aos fundamentos do arto

286o do C.P.T. apesar de as dívidas serem exigidas em processo de
execução fiscal.

3 -Podendo, sim, valer-se os oponentes de todos os fundamentos
previstos no arto 815o do C.P.T..
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4 -Sob pena de se considerar que o arto 61o do DL 48.953, que
atribui a competência aos Tribunais Fiscais para a cobrança das dívidas
da Caixa Geral de Depósitos, viola os artos 20o e 205o da Constituição
da República Portuguesa.

5 -A sentença recorrida violou, assim, o disposto nos mencionados
artos 286o al. g) do C.P.T., 815o do C.P.C. e 20o e 205o da Constituição
da República Portuguesa.

6 -Devendo, consequentemente, ser revogada para que seja pro-
ferida decisão que não julgue improcedente a oposição com base
na circunstância de os fundamentos invocados não estarem previstos
no arto 286o do C.P.T. e apreciando a matéria invocada pelos Re-
correntes na sua oposição à execução fiscal.

O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., opinou pelo
provimento do recurso; isto porque a sentença sob recurso é omissa
quanto à fixação dos factos absolutamente necessários à decisão da
causa, o que constitui fundamento da sua anulação.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A oposição deduzida pelos ora recorrentes foi liminarmente in-

deferida por, na respectiva petição, não ser invocado nenhum dos
fundamentos previstos no arto 286o do C.P.T..

Todavia, no recurso, sustentam aqueles que invocaram o previsto
na al. g) daquele normativo que, assim, dispõe:

A oposição poderá ter como fundamento a ilegalidade da dívida
exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação
ou recurso contencioso contra a liquidação.

No caso vertente a execução reverteu contra aqueles por serem
adquirentes de um prédio onerado por hipoteca a favor da exequente
Caixa Geral de Depósitos (v. fls. 31).

Após a reversão da execução o terceiro adquirente subingressa
no processo na posição de executado (v. Alf. José de Sousa e José
da Silva Paixão, C.P.T., anot. 13 ao arto 243o).

O único meio de que o revertido dispõe para impugnar a execução
fiscal é o processo de oposição.

Mas será que, as oposições, invocaram a ilegalidade da dívida exe-
quenda? Da simples inspecção da petição resulta que os oponentes
contestam parte da divida exequenda por abranger juros superiores
a três anos, bem como por não lhes poder ser exigido, a título de
despesas, mais do que 56.000$00, pedindo a final que a dívida exe-
quenda, capital, juros e despesas, seja deduzida para 1.776.000$00.

Donde se conclui que consideram ilegal a dívida exequenda na
parte que exceder esta quantia, nomeadamente, por ofender o arto

693o no 2 do C. Civil.
Forçoso é, pois, reconhecer, que invocando a ilegalidade da dívida

exequenda, ainda que parcialmente, e não dispondo de outro meio,
que não a oposição, para atacar a liquidação daquela, se mostra preen-
chida a previsão da al. g) do arto 286o do C.P.T..

Daí que a oposição não pudesse ter sido liminarmente indeferida
nos termos em que o foi.

Refira-se, por último, que o despacho liminar, de indeferimento,
não padece do vício que lhe vem assacado pelo MoPo, porquanto
o juízo dele constante - não vir invocado nenhum dos fundamentos
da oposição - é reflexo da simples inspecção da peça inicial e bastante
para a decisão.
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Termos em que, concedendo provimento ao recurso, se acorda
em revogar o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro,
que não seja de indeferimento liminar, pelo motivo ora desatendido.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodrigues. — Fui
presente, Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 9 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Dívida à Câmara Municipal de Lisboa por
ocupação de armazém integrado no seu domínio privado.
Competência dos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto praticado pelos serviços da Câmara Municipal
de Lisboa ao agasalho de um regulamento municipal
que prevê o pagamento de certa quantia pela ocupação
de imobiliários do domínio privado da autarquia, in-
dependentemente de acordo do obrigado, é um acto
administrativo (artigo 120o do CPA).

II — Competentes para a cobrança coerciva de prestações
pecuniárias que devam ser pagas a uma pessoa colectiva
pública por força de um acto administrativo ou por
ordem de tal pessoa são os tribunais tributários de 1a ins-
tância - artigos 155o, 1, do CPA e 62o, 1, o), do ETAF,
na redacção, respectivamente, do DL. no 6/96, de 31/I,
e do DL. no 229/96, de 29/XI.

Recurso no 21.433 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Luís Simões Marques, Lda. e de que foi 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 5o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que julgou este
“incompetente, em razão da matéria, para proceder à cobrança coer-
civa da importância objecto dos autos principais, sendo competente
o tribunal comum, nos termos do art. 66o do CP. Civil, deferindo-se,
pois, à presente oposição”, vem até nós, rematando a sua alegação
de recurso com as seguintes conclusões:

1. A sentença recorrida, ao decidir pela incompetência material
do 5o Juízo, não fez uma completa análise e subsunção dos factos
arrolados no elenco probatório ao direito e, por conseguinte, não
fez a adequada aplicação da lei.

2. Limitou-se a considerar que a prestação pecuniária unilateral-
mente fixada e exigida pelos serviços da CML a título de ocupação
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de imobiliários, devida pelo executado pela ocupação pecuniária de
parte de um prédio pertencente ao domínio privado municipal não
pode qualificar-se de taxa, ou qualquer outra receita tributária, antes
sendo de qualificar como receita patrimonial.

3. Reforça essa tese referenciando o facto de a dívida exequenda
ter sido calculada com base na tabela de taxas, licenças e outras receitas
municipais e a taxa aplicada não estar prevista no Capítulo I, epi-
grafado sob a denominação “Impostos directos-taxas”, mas, sim, no
Capitulo II, epigrafado sob a designação “rendimentos da proprie-
dade”.

4. Conclui-se, portanto, quer da matéria de facto fixada na sentença
recorrida, quer da respectiva fundamentação de facto e de direito,
que o valor da dívida exequenda foi unilateralmente definido pela
CML e com base naquela Tabela de Taxas independentemente da
vontade ou de acordo do executado, constituindo um acto adminis-
trativo, que visou produzir efeitos jurídicos numa situação individual
e concreta.

5. De facto, a quantia exequenda resultou da aplicação de um re-
gulamento administrativo, aprovado pela Assembleia Municipal de
Lisboa, e o seu montante decorre de um acto unilateral da autoridade
administrativa, independente de qualquer acordo do obrigado, ele-
mentos estes que integram o conceito de acto administrativo definido
no art. 120o do CPA, pois constitui uma “decisão de um órgão da
Administração que ao abrigo de normas de direito público visa pro-
duzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta”.

6. Assim sendo, deveria a sentença recorrida ter declarado o dito
5o Juízo materialmente competente para cobrar a dívida dos autos
principais e conhecer a presente oposição à luz do disposto nos nos 1.
e 2 do art. 155o do CPA (com a nova redacção do DL. no 6/96,
de 31/I), conjugado com o no 2 do art. 8o, no 3 do art. 59o e alínea a)
do no 1 do art. 62o, todos do ETAF, uma vez que a dívida que se
pretende executar é uma prestação pecuniária, cujo pagamento à CML
foi imposto por um acto administrativo por ela praticado a coberto
da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, que cons-
titui um Regulamento Municipal plenamente em vigor.

7. Por isso, ainda que a dívida exequenda não represente uma
“taxa”, sempre o Mmo. Juiz “a quo” deveria ter equacionado a cir-
cunstância de se estar ante um acto de natureza administrativa, pra-
ticado a coberto de normas regulamentares de direito público, que
fixou unilateralmente uma prestação pecuniária a pagar pelo exe-
cutado, o que indicia uma relação de direito público e afasta desde
logo a competência do tribunal comum apontada na decisão recorrida.

8. Ora, do disposto no art. 155o, 1 e 2, do CPA, com a redacção
que lhe foi dada pelo DL. no 6/96, de 31/I, que prevê a obrigatoriedade
de seguir o processo de execução fiscal previsto no CPT para a exe-
cução de quantias cujo pagamento tenha sido imposto por acto ad-
ministrativo, decorre indirectamente uma ampliação da competência
dos tribunais tributários relativa ao conhecimento das execuções por
dívidas às autarquias, que tenham na sua origem um acto ad-
ministrativo.

9. Porém, tal ampliação de competência tem aqui imediato aco-
lhimento, ao abrigo do no 2 do art. 8o do ETAF, e encontra suficiente
cobertura na lei de autorização legislativa conferida ao Governo pela
Lei no 32/91, de 20/VII, conforme fundamentação expendida no acór-
dão do STA de 3.VII.96 - rec. no 19674, que, em circunstâncias idên-
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ticas à situação dos autos, consagrou o entendimento de que o 5o Juízo
Tributário tem competência para a execução e, consequentemente
para conhecer da oposição.

10. Razões pelas quais a sentença recorrida violou o disposto nos
normativos acima citados: nos 1 e 2 do art. 155o do CPA e no 2
do art. 8o, no 3 do art. 59o e alínea c) do no 1 do artigo 62, todos
do ETAF, e deve ser revogado, declarando-se procedente este recurso
e reconhecendo-se a competência daquele Juízo para prosseguir a
execução e conhecer da oposição.

Não houve contra-alegação.
O Mmo. Juiz “a quo” sustentou desenvolvidamente a decisão

recorrida.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

é de parecer que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostra-se assente a seguinte factualidade:
a) A dívida dada à execução no processo principal respeita à ocu-

pação de um armazém destinado a comércio (loja), sito na Rua do
Açúcar, 43, em Lisboa, no período que decorreu entre Dezembro
de 1964 a Junho de 1965, Junho de 1966 a Agosto de 1968, Abril
de 1972 a Maio de 1973, inclusive, no valor de 81.161$00;

b) Tal prédio faz parte do património imobiliário privado da CML,
vindo para a sua propriedade privada por escritura datada de 4.II.1964;

c) A executada e aqui opoente era inquilina comercial do anterior
proprietário, ao qual pagava a renda de 3000$00, tendo o respectivo
contrato de arrendamento sido rescindido por escritura pública ou-
torgada na data acima indicada e a oponente recebido da CML a
indemnização de 400.000$00, no acto da escritura de compra e venda;

d) Todavia, a ocupação “abusiva” desse armazém pela oponente
manteve-se até Maio de 1973, contra a vontade da CML, permitindo
esta que ali passassem a residir quatro famílias;

e) Entretanto, a CML moveu uma acção de despejo que, todavia,
não se consumou por se encontrar no armazém uma pessoa doente;

f) Em 7/65, a CML consentiu que a oponente ocupasse apenas
o anexo “na esperança” de que a mesma deixasse livre o armazém,
o que não veio a acontecer;

g) O não “abandono” do armazém (loja) determinou a emissão
por parte da CML de um recibo de 21.000$00 para os meses de
12/64 a 6/65, à razão de 3.000$00 por mês, “importância esta igual
à renda que pagava antes da rescisão do contrato, tendo ainda sido
emitido um recibo de 27.000$00 para os meses de 6/66 a 8/68, à
razão de 1.000$00/mês, relativamente ao anexo;

h) Face às alterações introduzidas ao Edital no 298/71 no respeitante
ao preço da ocupação de zonas cobertas, passou a ser debitada à
executada a importância de 2.440$00, a partir de 4/72, pelo “barracão”
com 244m2, tendo lugar, por parte da exequente, as demais vicissitudes
procedimentais a que se referem os pontos 9 e 10 de fls. 44;

i) O preço unilateralmente estabelecido nunca chegou a ser pago
pela oponente, ocorrendo divergências entre ela e a CML sobre as
circunstâncias e as condições de ocupação do armazém e preço
estipulado;

j) No documento de dívida do processo principal consta, para além
do mais, “ocupação de imobiliários”;

l) O valor da dívida exequenda constante dos documentos referidos
em a) foi calculado de acordo com a Tabela de Taxas e Licenças
e Outras Receitas;
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m) Dessa Tabela consta o artigo 110o, epigrafado “taxas pela ocu-
pação de imóveis do domínio privado da Câmara”, que se encontra
inserido no Capítulo XV, “diversos”, e na Secção III, epigrafada “Ou-
tras receitas”, sendo que a Secção I é epigrafada “Taxas”;

n) Os autos principais foram autuados em 16 de Dezembro de
1974.

Expostos os factos disponíveis, cabe referir que a questão colocada
neste recurso é a de saber se os tribunais tributários de 1a instância
são materialmente competentes para o conhecimento de processos
de execução fiscal instaurados para cobrança coerciva de quantias
provenientes de ocupação por particulares de imóveis integrados no
domínio privado das autarquias locais.

Revela-nos o probatório que a dívida exequenda decorre da apli-
cação de um regulamento administrativo (Tabela de Taxas e Licenças
e Outras Receitas), havendo o seu montante sido unilateralmente
estabelecido pela Câmara Municipal de Lisboa - cfr. alíneas l), m)
e i).

Temos assim que o Município de Lisboa utilizou o poder público
de que dispõe, conferido pela Constituição e pelo artigo 2o do
DL. no 100/84, de 29/III, para fixar regularmente as contrapartidas
pela utilização dos seus bens próprios do domínio privado, publicando
a sobredita Tabela. Depois, os seus serviços definiram a quantia devida,
no caso concreto, pela ocupação pela ora oponente de um armazém
inserido em tal domínio, independentemente da vontade da ocupante.

Quer dizer, a quantia exequenda foi definida e imposta por força
de um acto administrativo, de um acto que, fazendo aplicação de
normas de direito administrativo, definiu efeitos jurídicos numa si-
tuação individual e concreta (cfr. artigo 120o do CPA).

E mesmo que a autarquia não pudesse utilizar a via regulamentar
ou poder de praticar actos administrativos de definição da prestação
pecuniária devida pela utilização de bens do seu domínio privado,
ou o haja feito com violação de lei (fundamental, ordinária ou re-
gulamentar) isso só releva em sede de legalidade do acto adminis-
trativo praticado, a conhecer, no tempo e nos processos que forem
próprios, pelo tribunal já julgado competente. Esse aspecto não se
repercute na questão prévia da competência, justamente porque de
decisão prioritária em relação a todas as demais questões, rectius,
à da legalidade do acto de liquidação da receita exequenda.

Ora, diz o no 1 do artigo 155o do CPA (na redacção introduzida
pelo art. 1o do DL. no 6/96, de 31 de Janeiro) que «quando por
força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa co-
lectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-
-se-á, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo
de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário».

E como se sublinha no acórdão desta Secção de 3 de Julho último,
rec. no 19674, (seguido de perto, em parte, e para cuja desenvolvida
fundamentação remetemos, “brevitatis causa”), “não obstante estar-se
perante um alargamento da competência material dos tribunais tri-
butários (...), nem por isso (tal preceito) sofre de inconstitucionalidade
por pretensa ofensa da alínea q) do no 1 do art. 1068o da Constituição
(...), pois o Governo, ao editar o CPA, agiu a coberto da autorização
legislativa conferida pela Lei no 32/91, de 20/VII» e, acrescentamos,
nós, pela Lei no 34/95, de 18/VIII.

Ora, “esta extensão de competência é relevante, mesmo em relação
ao caso concreto, de acordo com o disposto no artigo 8o, 2, do ETAF,
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dado que, tal como aí se prevê, se está perante um caso de atribuição
de competência material a um tribunal que inicialmente dela carecia”
(cfr. ainda, o artigo 63o, 2, do CPC e os artigos 62o, 10, do ETAF
e 22o, 5, da Lei no 1/87, de 6/I).

Em seguimento do exposto, o tribunal “a quo” é materialmente
competente para a execução e, consequentemente para conhecer da
oposição atinente.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, jul-
gando-se aquele tribunal de 1a instância materialmente competente,
por isso que se revoga a sentença recorrida que em contrário decidiu.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator). — Lúcio Assunção Barbosa (votei a decisão) — Ernâni Marques
da Silva Figueiredo. Fui presente, Duarte de Carvalho.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Imposto de Transacções. Declarações mod. 5 e mod. 6. Regime
vigente anteriormente ao Dec.Lei 374-B/79 que alterou o
Cód. Imposto de Transacções. Responsabilidade pelo im-
posto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A declaração mod. 5 prevista no arto 64 do Cód. Imposto
de Transacções destinava-se a vendas de produtores ou
grossistas registados a outros grossistas, efectuadas de
forma esporádica.

II — Já a declaração mod. 6 prevista no arto 65 do mesmo
Código respeitava a transacções frequentes, entre aqueles
mesmos intervenientes.

III — Já no domínio do arto 66o do CIT — primitiva redacção,
portanto, anterior ao Dec.Lei 374-B/79 de 10/9, cumpria
ao produtor ou grossista registado, na sua qualidade
de fornecedor, controlar a regularidade substancial, além
da formal, das declarações mod. 5 e mod. 6 para se
libertar da responsabilidade pelo imposto de transacções
efectuadas.

IV — O recorrente, embora detentor de declarações m/6 re-
lativas a aquisições de mercadorias, só poderia respon-
sabilizar-se pela liquidação do respectivo imposto se e
no momento em que efectuasse a venda de tais
mercadorias.

V — Não se dando como provado que ele, na qualidade de
adquirente, tenha depois transaccionado tais mercado-
rias, sobre ele não pode impender a responsabilidade
do imposto de transacções quando apenas se provaram
as aquisições por parte dele, recorrente.
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Recurso n.o 13 518, em que são recorrente António Carlos Fonseca
de Sousa e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

António Carlos Fonseca de Sousa, identificado nos autos, deduziu
impugnação contra a liquidação do imposto de transacções e res-
pectivos juros compensatórios no montante global de 7.456.194$00
efectuada pela Repartição de Finanças do 1o Bairro Fiscal do Porto,
pedindo a sua anulação, tendo o Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto julgado improcedente a mesma impugnação, por sentença
de 2.2.91.

Inconformado com a decisão, dela recorreu o impugnante direc-
tamente para este STA, defendendo a sua revogação nas alegações
que, oportunamente apresentou com o seguinte quadro conclusivo:

‘‘1. As vendas efectuadas pelo recorrente foram processadas, de
acordo com a alin. a) do arto 1o do CIT, a coberto de declarações
mod. 6 a que se refere o arto 65o do mesmo Código, contendo os
requisitos formais à data exigidos.

2. Nessa ocasião para a não sujeição do recorrente à tributação
em imposto de transacções, bastava-lhe a recepção de tais declarações,
não lhe sendo imposto qualquer dever especial de diligência quanto
à averiguação da identidade real do adquirente, que só veio a ser
exigível após a publicação do DL 374-B/79, de 10.9.

3. Apurado pela Administração Fiscal que, relativamente a outras
transacções, houve utilização indevida de declarações mod. 6, e que
era assim devido o respectivo imposto, o originário devedor, e único
sujeito passivo, obrigado ao imposto, era o respectivo produtor ou
grossista vendedor, por força das normas de incidência real e pessoal
dos artigos 1o, a) e 3o a) do CIT.

4. Assim a liquidação desse imposto havia de ter sido feita directa
e exclusivamente, sobre esse vendedor, e nunca, como foi sobre o
recorrente — adquirente.

5. Ao decidir em contrário, a douta sentença recorrida violou as
disposições legais supracitadas.

Contra-alegou a Fazenda Pública defendendo a improcedência do
recurso.

O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso merece parcial provimento, procedendo
os fundamentos vertidos nas 3a e 4a conclusões das alegações, im-
procedendo quanto ao ‘‘fundamento do recurso plasmado nas 1a e
2a conclusões’’, baseando-se, para tanto na jurisprudência deste STA
‘‘que já no domínio da primitiva redacção do arto 66o do CIT cumpria
ao produtor ou grossista registado, na sua qualidade de fornecedor,
controlar a regularidade substancial, além da formal, das declarações
m/5 e m/6 para se libertar da responsabilidade pelo imposto’’.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
‘‘ — O impugnante teve estabelecimento no lugar de Poeiro (Vila

da Lixa, concelho de Felgueiras, de armazém por grosso, que veio
a transferir em Julho de 1978, para a Rua do Cunha, desta cidade,
e estabelecimento de venda a retalho na freguesia de Leça da Palmeira,
concelho de Matosinhos, onde desenvolvia o comércio de bebidas.
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— Pelo armazém onde exercia a modalidade de grossista, na Rua
do Cunha, desta cidade, vendeu a coberto de declarações mod. 6
mercadorias a ‘‘João dos Santos Paulino’’ da Rua Silva Brinco, no 875,
S. Mamede Infesta, concelho de Matosinhos, no valor de 8.213.131$00,
a que correspondia o imposto de 4.274.899$00 no período que vai
de 18 de Maio a 22 de Novembro de 1978.

— E pelo mesmo armazém, e também a coberto de declarações
mod. 6 vendeu a ‘‘David Ferreira de Almeida’’ da Vila da Lixa, con-
celho de Felgueiras, no período que vai de 1 de Setembro a 22 de
Novembro de 1978, mercadorias no valor de 3.769.942$00 a que cor-
responde o imposto de 1.895.830$00.

— Nenhuma dessas pessoas tinha existência real e na Rua de Silva
Brinco em S. Mamede de Infesta não existia sequer o no 875.

— O impugnante com os nomes fictícios do ‘‘David Ferreira de
Almeida’’ e ‘‘João dos Santos Paulino’’ adquiriu a Sileno — Sociedade
Distribuidora de Bebidas, Lda a coberto de declarações mod. 6, mer-
cadorias no valor de 326.160$00 a que correspondia o imposto de
339.206$40.

— E do mesmo modo adquiriu a Macieira e Ca Lda, mercadorias
no valor de 519.000$00 a que correspondia o imposto de 539.760$00.

— Do armazém do Porto transferiu, por várias vezes, mercadorias
para o estabelecimento de retalho em Leça da Palmeira em que,
por aplicações de taxas a valores inferiores aos praticados nas vendas
das mesmas mercadorias aos retalhistas liquidou a menos a impor-
tância de 12.097$30.

— Vendeu, através do armazém, a 2 clientes mercadorias no valor
de 4.501$70 sem liquidar o imposto de 1.716$20 que era devido.

— Procedeu a facturação fictícia, usando os nomes de vários clientes
dos quais tinha em seu poder declarações mod.6 no montante de
585.470$60 a que corresponde o imposto de 125.074$00.

— Adquiriu directamente para o estabelecimento a retalho de Leça
da Palmeira, a coberto de declarações mod. 6, mercadorias no valor
de 782.683$50 a que corresponde o imposto de 184.936$00.

— Descrita a matéria de facto dada como provada sem esquecer
a alegação do recorrente, podem considerar-se três tipos de situações
algo diferenciadas, se bem que a todos eles seja comum a qualidade
de grossista, ora recorrente, em que teve intervenção sob ângulos
diferentes.

São eles:
1 — O primeiro, respeitante a transacções do ora recorrente que

têm a ver com a venda de mercadorias a coberto de declarações
mod. 6 a ‘‘João dos Santos Paulino’’, no valor de 8.216.131$10 a
que correspondia o imposto de transacções de 4.274.899$00 no período
de 18 de Março a 22 de Novembro de 1978; a venda de mercadorias
a ‘‘David Ferreira de Almeida’’ da vila da Lixa no valor de 3.769.942$00
a correspondia o imposto de 1.895.830$00 no período de 1 de Setembro
a 22 de Novembro de 1978.

Deu-se como provado que nenhum desses adquirentes tinha exis-
tência real e que tais nomes eram fictícios.

A considerar ainda que procedeu a facturação fictícia, usando os
nomes de vários clientes dos quais tinha em seu poder declarações
mod. 6 no montante de 585.470$60 a que corresponde o imposto
de 125.074$90.

2 — O segundo tipo de situações respeita a aquisições, por parte
do ora recorrente utilizando aqueles nomes fictícios, de mercadorias
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no valor de 326.160$00 a que correspondia o imposto de transacções
de 339.206$40, a Soleno — Sociedade Distribuidora de Bebidas Lda

a coberto de declarações mod. 6; aquisição de mercadorias a ‘‘Macieira
e Ca Lda’’, no valor de 519.000$00 a que correspondia o imposto
de 539.760$00; e aquisições, directamente para o estabelecimento a
retalho de Leça da Palmeira, a coberto de declarações mod. 6, de
mercadorias no valor de 782.683$50 a que correspondia o imposto
de 184.936$00.

3 — Finalmente, o terceiro grupo de situações respeita a trans-
ferência, por várias vezes, de mercadorias do armazém do recorrente
para o seu estabelecimento de retalho em Leça da Palmeira em que
por aplicação de taxas a valores inferiores aos praticados nas vendas
das mesmas mercadorias aos retalhistas liquidou a menos a impor-
tância de 12.097$00; venda através do armazém a 2 clientes mer-
cadorias no valor de 4.501$70 sem liquidar o imposto de 1.716$20
que era devido.

Agrupadas, assim, as diferentes situações de facto, a cada tipo de
situações há-de corresponder diferente solução jurídica, como se passa
a enunciar e pelas razões que a seguir se indicam.

Desde logo, começando pelo último e tendo em conta as alegações
e conclusões do recorrente, dir-se-á que nesta parte a sentença re-
corrida não suscita reparos, já que é o próprio recorrente que, no
contexto das alegações o exclui expressamente do âmbito do recurso
quando expressamente afirma a dado passo (fls. 100).

‘‘Relativamente às liquidações de impostos nos montantes de
12.097$30 e 1.712$20, correspondentes a transferências do armazém
por grosso para a secção de retalho, o recorrente admite que possam
ter ocorrido lapsos e que, nessa medida, a liquidação possa estar
correcta’’. Em reforço desta posição também não se descortina das
conclusões que tal matéria seja questionada. É pois, de manter o
julgado nesta parte.

Vejamos as demais situações, integradoras dos dois primeiros gru-
pos que, por assim dizer, esgotam a matéria do recurso e que o re-
corrente reconduz, por um lado, às vendas por si efectuadas e, por
outro, às transacções em que o recorrente assumiu a qualidade de
adquirente das mercadorias.

Tudo isto se situa num espaço temporal anterior à vigência do
Dec.Lei 374-B/79, de 10/9, cujas vendas efectuadas pelo recorrente
tiveram lugar a coberto de declarações mod. 6 a que se refere o
arto 65o do Cód. Imposto de Transacções.

Defende o recorrente que nesta ocasião, para a não sujeição dele
à tributação em imposto de transacções, ‘‘bastava a recepção de tais
declarações, não lhe sendo imposto qualquer dever especial de di-
ligência quanto à verificação da identidade real do adquirente, que
só veio a ser exigível após a publicação do DL 374-B/79, de 10/8’’

Recorde-se, aqui, que emerge do probatório que nenhum dos ad-
quirentes tinha existência real e que tais nomes eram fictícios.

É sabido que o imposto de transacções (arto 1o a) do C.I.T., hoje
revogado) incidia sobre a venda ou qualquer outra modalidade de
alienação onerosa de mercadorias realizada por produtores ou gros-
sistas registados ou sujeitos a registo ao abrigo do arto 48o do mesmo
diploma, salvo se o adquirente for um produtor ou grossista registado
que declare, nos termos do arto 64o ou do arto 65o destinar as mer-
cadorias à produção, como matéria-prima ou à venda por grosso.

Segundo o arto 64o do CIT, vigente ao tempo das transacções a
que se referem os autos, ‘‘os produtores ou grossistas registados que
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pretenderem efectuar a aquisição de mercadorias para as utilizarem
como matéria-prima ou com destino a venda por grosso, sem que
por aquela transacção seja devido imposto, deverão entregar aos for-
necedores, juntamente com a respectiva nota de encomenda uma de-
claração de responsabilidade conforme o mod. 5, em papel timbrado,
assinada e autenticada com carimbo ou selo branco’’.

O arto 65o do mesmo diploma, antes da redacção do DL. 374-B/79,
de 10/9 estabelecia idêntico regime com a diferença de que prescrevia
a emissão de declaração mod. 6 para os casos previstos na primeira
parte do artigo anterior e sempre que fossem ‘‘realizadas transacções
com alguma frequência entre os mesmos adquirentes e fornecedores’’,
declaração essa designada por declaração geral de responsabilidade.

Ou seja, enquanto a declaração prevista no arto 64o era utilizada
para vendas esporádicas, a do arto 65o para transacções frequentes.

Dispunha, por seu turno, o arto 66o vigente antes do citado
Dec.Lei 374-B/79:

‘‘As declarações de responsabilidade referidas nos artigos anteriores
em que não tiverem sido preenchidas as formalidades ali estabelecidas,
não produzirão quaisquer efeitos, devendo ser recusadas pelos seus
destinatários’’.

A diferença entre esta redacção e a que lhe foi dada pelo
DL. 374-B/79, reside essencialmente num maior reforço de fiscalização
da aquisição de mercadorias sem liquidação de IT, mediante a in-
tervenção da ‘‘Repartição de Finanças onde tenha sido efectuado
o registo, a fim de ser confirmada a inscrição e, bem assim, a identidade
dos signatários das declarações’’ na qual repartição, poderiam os pro-
dutores e grossistas fornecedores que tivessem dúvidas quanto à ins-
crição dos adquirentes das mercadorias no registo, exigir que as re-
feridas declarações modelos 5 e 6 fossem previamente apresentadas
(na dita repartição).

Dito isto, e transpondo o regime legal previsto ao tempo dos autos
para as situações que foram agrupadas no primeiro tipo referido,
já que não lhe pode ser aplicável o disposto na nova redacção do
mencionado arto 66o, considerou o Mmo Juiz do Tribunal ‘‘a quo’’
que a obrigação originária da liquidação do imposto impende sobre
o produtor ou grossista alienante e a obrigatoriedade de verificar
não só se formalmente a declaração mod.6 está correctamente preen-
chida mas também se a mesma vem assinada por pessoa que está
em condições legais para assumir essa responsabilidade.

E, na verdade, este é o entendimento jurisprudencial dominante
deste STA — cfr. — Ac. do Pleno da Secção de 10.7.84 — Rec. 2.410,
publicado in BMJ 339 pág. 324 e segs. no qual se expendeu a dado
passo : . . . ‘‘mesmo na redacção primitiva do arto 66o não bastava
ao fornecedor para afastar qualquer e toda a responsabilidade pelo
imposto não liquidado, estar na posse de uma declaração mod. 5
ou 6, correcta e totalmente preenchido. Quando as mesmas sejam
falsas, designadamente quanto à identidade do adquirente e declarado
registo como grossista, ainda o mesmo fornecedor responde pelo im-
posto que deixou de liquidar, se sabia dessa falsidade bem como quan-
do, no condicionalismo, havia razões para lhe pôr reservas ou não
havia razões para, sem qualquer controlo da sua veracidade, confiar
no seu emitente, que de todo se desconhecia por carência de anteriores
contactos, até comerciais, e de informações sobre a sua idoneidade!
‘‘ . . . para se dispensar da liquidação do imposto o fornecedor, para
lá do controlo da declaração sob o ângulo formal, tinha, em princípio
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de fazer o da sua veracidade ou correspondência à realidade em termos
de homem médio a actuar comercialmente. . . ’’

Entendimento jurisprudencial que, em nosso entender, é de su-
fragar, não se descortinando razões que o possam alterar pelo logismo
e justiça em que radica.

Atente-se que, na parte das situações a que nos vimos reportando,
deu-se como provado que ”nenhuma das pessoas adquirentes tinha
existência real, que os nomes eram fictícios e que o valor das tran-
sacções efectuadas ultrapassa a dezena de milhares de contos! Isto
em 1978.

Factos estes que o impugnante, ora recorrente não pôs minima-
mente em causa ou questionou, reconduzindo a uma alegação de
recurso apenas à interpretação a dar aos normativos já mencionados,
anteriormente à redacção que alterou alguns, mediante o
Dec.Lei 374-B/79, de 10/9.

Por tudo isto, e tal como sustenta o Exmo Magistrado do Ministério
Público improcede ‘‘o fundamento do recurso plasmado nas 1a e
2a conclusões das alegações porquanto é jurisprudência deste STA
que já no domínio do arto 66o do CIT (primitiva redacção) conferia
ao produtor ou grossista registado, na sua qualidade de fornecedor,
controlar a regularidade substancial, além de formal das ditas de-
clarações m/5 e m/6 para se libertar da responsabilidade pelo imposto’’.

Improcedem, pois, as duas primeiras conclusões.
Resta, no âmbito do recurso, apurar se procede o fundamento

que sustenta as 3a e 4a conclusões e que se prendem com as aquisições
de mercadorias efectuadas pelo recorrente à Sileno — Sociedade Dis-
tribuidora, Bebidas Lda e Macieira e Ca Lda.

Na sentença recorrida e no tocante a esta matéria escreveu-se que
”vale aquilo que se disse no ponto anterior, isto é, que é aos alienantes
que compete liquidar o imposto e que só quando se verificam os
requisitos formais e substanciais decorrentes dos artos 64o, 65o e 66o

é que essa obrigação se transfere para o adquirente. E concluiu que
a Administração Fiscal não está impedida legalmente de liquidar o
imposto ao impugnante, pois, sendo ele um grossista que adquiriu
as mercadorias a um outro grossista sem o pagamento de imposto
também ele é responsável por esse pagamento.

É verdade que sendo o impugnante um grossista que adquiriu as
mercadorias ao abrigo de declaração m/6 ele é, em princípio, res-
ponsável pela liquidação e pagamento desse imposto.

Só que não vem provado que o impugnante tenha procedido, ul-
teriormente à venda das mercadorias entretanto adquiridas, mesmo
que essas aquisições o tenham sido em nome de terceiro que não
existia.

E porque o imposto de transacções recai, em princípio sobre o
preço praticado nas transacções realizadas pelo grossista, ou pelo pró-
prio produtor das mercadorias, no caso dos autos não se vê que o
ora recorrente tenha procedido, em momento ulterior, à venda das
ditas mercadorias pressuposto indispensável para a liquidação do res-
pectivo imposto de transacções (arto 1o a), arto 3, arto 4o, arto 25o

a) do CIT).
Ora, o recorrente, embora detentor das declarações m/6 relativas

a ‘‘aquisições’’ de mercadorias, só poderia responsabilizar-se pela li-
quidação do respectivo imposto se e no momento em que efectuasse
a venda de tais mercadorias, o que, na verdade, não se deu como
provado.

947

Daí que não possa sobre ele impender a responsabilidade do im-
posto às ditas aquisições.

Termos em que se acorda em conceder parcial provimento ao re-
curso, limitado às liquidações atinentes às mencionadas aquisições
(2o grupo de situações), revogar nesta parte a sentença recorrida e
confirmando-a na parte restante.

Custas pelo recorrente, na proporção em que decaiu, quer neste
STA, quer na 1a Instância, fixando-se aqui a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997

Assunto:

IVA — Impugnação do acto de determinação da matéria co-
lectável — Inconstitucionalidade do artigo 86.o, n.o 2, do
Código do IVA na redacção anterior ao Decreto-Lei
n.o 198/90, de 19 de Junho.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Anteriormente à vigência do Decreto-Lei n.o 198/90, de
19 de Junho, era possível uma impugnação autónoma
da determinação da matéria colectável ao abrigo do
artigo 86.o do CIVA.

II — Tal impugnação podia ter como fundamento qualquer
ilegalidade nessa determinação, a deduzir no prazo de
oito dias.

III — A limitação constante do citado artigo (possibilidade
de impugnação apenas com fundamento em preterição
de formalidades legais) era inconstitucional.

Recurso n.o 16079; Recorrente: Maria de Lurdes Simões & Filhos,
L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exm.o Conselheiro Dr.
Lúcio Barbosa.

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

1. Maria de Lurdes Simões & Filhos, L.da, com sede na Estrada
de Santa Clara, Coimbra, impugnou judicialmente os actos tributários
de liquidação adicional de IVA e juros compensatórios dos anos de
1986 e 1987.

O M.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra
julgou a impugnação improcedente.

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

”1.o O artigo 86.o, n.os 1 e 2, do CIVA na redacção anterior ao
Decreto-Lei n.o 198/90, de 19 de Junho, é inconstitucional, por fla-
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grante desrespeito aos princípios consagrados nos artigos 268.o e 20.o
da CRP.

2.o A douta sentença recorrida, ao fazer a aplicação ao caso do
artigo 86.o do CIVA, violou o disposto nos artigos 268.o e 207.o da
CRP.

3.o Na verdade, a norma constante do artigo 86.o do Código do
IVA, na parte em que veda a impugnação judicial perante os tribunais
tributários das decisões da Direcção-Geral das Contribuições e Im-
postos, feridas de outros vícios de ilegalidade para além da preterição
de formalidades ”(interpretadas a contrario), é inconstitucional, por
consubstanciar um obstáculo grave e ilegítimo do direito de acesso
aos tribunais, artigo 20.o da CRP.

4.o A desaplicação por inconstitucionalidade do artigo 86.o tem
de ser realizada in totum.

5.o Da desaplicação do artigo 86.o do CIVA resulta que a liquidação
e os actos em que se funda poderiam ser impugnados nos termos
gerais.

6.o A admissão da impugnação (do recurso, na terminologia legal)
prevista no artigo 86.o do CIVA, com fundamento em qualquer ile-
galidade, e não apenas em preterição de formalidades legais, mas
dentro do prazo de oito dias (posição para que se inclina a douta
sentença recorrida) constituiria, para além do mais, uma violação do
princípio da igualdade, já que assim os contribuintes, em sede de
IVA, ficariam colocados em situação desvantajosa relativamente aos
restantes contribuintes.

7.o Deverá assim ser revogada a douta sentença recorrida e subs-
tituída por acórdão que julgue a impugnação procedente, anulando,
em consequência, a liquidação do acto tributário.”

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, pedindo a con-
firmação da sentença.

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 Tribunal ”a quo”

e que a impugnante não questiona:
”A) A impugnante exerce a actividade de ”fabrico de mobiliário

de vime e junco e comércio por grosso e a retalho”, estando registada,
para efeitos de IVA, em regime normal e periodicidade mensal.

B) Após fiscalização dos S.F.T., cujo relatório tem a data de 21
de Junho de 1988 e constitui fotocópias de fls. 50 a 57, foi fixado
à ora impugnante o imposto sobre o valor acrescentado, adicional,
relativo aos anos de 1986 e de 1987, de, respectivamente, 322 542$00
e 635 148$00, e juros compensatórios de 159 135$00 e 90 958$00.

C) A impugnante foi notificada de tal fixação no dia 16 de Dezembro
de 1988 (fls. 41 e 42).

D) A impugnante apresentou em 2 de Janeiro de 1989 a reclamação
a que alude o artigo 84.o do CIVA.

E) O Sr. Chefe da Repartição de Finanças indeferiu a reclamação,
tendo esta sido remetida à Comissão Distrital de Revisão.

F) Por decisão proferida em 20 de Setembro de 1989 tal comissão
manteve os valores reclamados, fixando o agravamento de 16 000$00,
nos termos do n.o 2 do artigo 85.o do CIVA.

G) A impugnante foi notificada de tal decisão em 17 de Outubro
de 1989 pela forma constante de fls. 39.

H) A impugnação deu entrada na Repartição de Finanças de Coim-
bra (1.a) em 2 de Março de 1990.”
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3. Considerou-se na sentença recorrida, no caso concreto em que
estava em causa a determinação da matéria colectável, que a im-
pugnante dispunha de um prazo de oito dias após a notificação da
fixação do imposto, sequente à deliberação da comissão distrital de
revisão, face ao disposto no artigo 86.o, n.o 2, do CIVA, na redacção
anterior ao Decreto-Lei n.o 198/90, de 19 de Junho, para deduzir
impugnação.

Dispunha o artigo 86.o do CIVA na redacção então vigente:
“1 - A fixação definitiva do imposto efectuada nos termos dos ar-

tigos 84.o e 85.o não é susceptível nem de impugnação judicial nos
termos do Código de Processo das Contribuições e Impostos, salvo
se tiver havido preterição de formalidades legais, caso em que o con-
tribuinte poderá recorrer para o Tribunal de 1.a Instância das Con-
tribuições e Impostos.

2 - O recurso não tem efeitos suspensivos e só poderá ser interposto
dentro do prazo de oito dias a contar da data da notificação referida
no artigo anterior.”

Defende a impugnante que este artigo é inconstitucional, pois res-
tringe a impugnabilidade do acto à preterição das formalidades legais
(arto 1o a 3o das conclusões das alegações de recurso).

E daqui parte para a consideração de que, sendo inconstitucional
tal artigo, a mesma inconstitucionalidade afecta o artigo no seu todo,
pelo que, sendo ele inconstitucional, há que concluir que no caso
é aplicável o prazo geral de impugnação dos actos tributários - 90 dias,
nos termos do arto 89o do C.P.C.I. (conclusões 4a e 5a).

Se aplicável o arto 86o do CIVA, na redacção em causa, com fun-
damento em qualquer ilegalidade (recurso no prazo de oito dias),
será violado o princípio da igualdade-conclusão 6a

Vejamos então.
Apreciemos o primeiro aspecto, ou seja, se o limite imposto à im-

pugnação (no caso concreto, à preterição de formalidades legais) é
ou não inconstitucional.

E a resposta aqui tem que ser positiva.
Na verdade, tal limitação ofende os artos 20o e 268o, no 4, da Cons-

tituição da República Portuguesa.
No sentido de que tal limitação do recurso à preterição de for-

malidades legais é inconstitucional já se pronunciaram os acórdãos
deste S.T.A. de 25/2/93 (A.D. no 380/381, pág. 900 e ss.), de 31/10/89
(rec. 10 476), de 30/1/91 (rec. 4934), de 4/12/91 (rec. 13 676) e de
13/6/92 (rec. 14 113).

Ou seja: a lei não pode estabelecer qualquer limite ao recurso
contencioso contra qualquer ilegalidade do acto administrativo.

A lei ordinária consagra hoje uma disposição que emana direc-
tamente daquele comando constitucional.

Estamos a referir-nos ao arto 120o do C.P.T., que estabelece cons-
tituir fundamento de impugnação qualquer ilegalidade.

Mas daí não se segue, como pretende o recorrente, que tal in-
constitucionalidade gera “a desaplicação. . . “in totum” do arto 86o

do CIVA.
Deve concluir-se isso sim que o recurso interposto pelo recorrente

não tem aquela limitação, podendo ter por fundamento qualquer ile-
galidade (relativa à determinação da matéria colectável).

A inconstitucionalidade da norma em causa gera apenas um outro
tipo de consequências, a saber: a impugnação abarca não só a pos-
sibilidade do acto ser atacado com base em eventual preterição de
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formalidades legais, bem como em qualquer outra eventual ile-
galidade.

É esta pois a interpretação que tem de ser dada à norma referida.
É que a inconstitucionalidade de tal norma tem a ver com a extensão

da garantia dada ao contribuinte.
Ora é essa extensão que está em causa.
A norma restringe a garantia constitucional do contribuinte.
Assim, a declaração de inconstitucionalidade da norma mais não

faz do que estender a sua aplicação a todos os casos de ilegalidade.
Assente que o recorrente poderia impugnar a liquidação com fun-

damento em qualquer ilegalidade e não apenas com fundamento na
preterição de formalidades legais importa avançar para o ponto se-
guinte, ou seja, determinar se o prazo concedido naquele artigo (oito
dias) para impugnar uma qualquer ilegalidade, que não apenas a
preterição de formalidades legais, viola o princípio constitucional da
igualdade, com assento no arto 13o da C.R.P. Isto porque, no entender
do recorrente, a ser assim, os contribuintes em sede de IVA “ficariam
colocados em situação desvantajosa relativamente aos restantes
contribuintes”.

Não tem qualquer razão.
Na verdade, e como bem refere o representante da Fazenda Pública,

nas suas contra-alegações, “a previsão de um prazo de impugnação
inferior ao prazo geral não é, em si, atentatório do princípio da igual-
dade dos contribuintes, podendo encontrar a sua legitimação . . . no
facto de o recurso em causa ter sido precedido de outra forma de
ataque ao acto da administração, como era o caso do processo gracioso
de reclamação de fixação de matéria colectável e como era e é, ainda
hoje, o caso da impugnação apresentada na sequência de indeferi-
mento de reclamação graciosa (arto 84o do C.P.C.I. e no 2 do arto 123o

do C.P.T.)”.
Assim é realmente.
Na verdade, quando houver reclamação graciosa e a mesma venha

a ser indeferida, o prazo de impugnação é de oito dias.
Ou seja: o prazo para deduzir impugnação é um prazo menor,

atendendo o legislador, por certo, à circunstância de a reclamação
constituir já ela um ataque à liquidação, com a possibilidade de o
contribuinte, já de posse dos respectivos elementos, ter a possibilidade
de preparar minuciosamente a sua defesa enquanto aguarda o des-
pacho da sua reclamação, tendo em conta igualmente que já teve
um prazo para reclamar (de três meses), sendo igualmente certo que
os fundamentos da reclamação podem ser os mesmos da impugnação
- vide arto 97o e 123o do C.P.T..

É certo que a reclamação do arto 84o do CIVA é inferior (quinze
dias), mas o certo é que se mantinha a possibilidade da impugnante,
preparar a defesa quanto a outras eventuais ilegalidades de que en-
fermasse o acto de liquidação reportado à determinação da matéria
colectável.

Em suma: não se vê que haja qualquer violação do princípio cons-
titucional de igualdade.

E a revogação do no 2 do arto 86o do IVA operada pelo Dec-Lei
no 196/90, de 19/6, eliminando o prazo de oito dias para dedução
de impugnação, não altera os dados do problema.

Tinha pois o recorrente que apresentar a sua impugnação no prazo
de oito dias, tendo em conta que o que pretendia atacar era a de-
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terminação da matéria colectável, objecto de deliberação da comissão
distrital de revisão. Tal não aconteceu.

Não logra pois êxito a pretensão da recorrente.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pela recorrente Maria de Lurdes Simões & Filhos, Lda.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

IVA. Arrematação do direito de ocupação de locais em mer-
cado municipal. Artigos 4o, 1, e 9o, 30, do CIVA. Ampliação
da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na previsão do artigo 7o do DL no 154/9 de 23/IV, apenas
cabem os casos em que a cobrança é originariamente
virtual.

II — Assim, reportado o caso em apreço - liquidação adicional
de IVA - a uma cobrança eventual que, por falta de
pagamento, se converteu em virtual, é de observar o regime
do CPT no que concerne ao prazo de impugnação
judicial.

III — Não revelando o probatório os indispensáveis marcos tem-
porais, impõe-se ordenar a ampliação da matéria de facto.

Recurso n.o 18.442, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrida
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, e do qual foi 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 Braga que julgou procedente a presente
impugnação judicial deduzida pela Câmara Municipal de Arcos de
Valdevez contra liquidação de IVA referente a Outubro, Novembro
e Dezembro de 1987, vem até nós, assim, rematando a sua alegação
de recurso:

1. O arto 4o, 1, do CIVA estabeleceu o conceito de prestações
de serviços para efeitos de sujeição a IVA.

2. Este conceito é residual, onde cabem todas as operações não
consideradas transmissões e importações de bens.

3. Reveste ele natureza económica, transcendendo o mero signi-
ficado jurídico, decorrente da noção de contrato de prestação de ser-
viço dada pelo arto 1154o do CC.
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4. As arrematações do direito de ocupação das lojas no mercado
municipal em causa são, pois, operações tributáveis como prestações
de serviços.

5. Pelo que, ao decidir como decidiu, a douta sentença recorrida
violou o arto 4o, 1, do CIVA, por errada interpretação e subsunção
da situação sub judice ao seu conteúdo normativo.

6. A sentença não está fundamentada, especificadamente, em ter-
mos de direito, pelo que, nesta perspectiva, deverá ser considerada
nula, nos termos da alínea a) do no 1 do arto 668o do CPC.

*
Contra-alegando, a Rcda. refere que não está em causa nestes autos

o âmbito da norma genérica e residual vertida no arto 4o, 1, do CIVA.
Para ela, a questão fulcral é, apenas, a de indagar se a cedência
de locais certos e determinados nos mercados municipais se traduz
num contrato de locação, embora não disciplinado pelo R.A.U. (apro-
vado pelo DL. no 321-B/90, de 15/X), ou se caem no âmbito da norma
de incidência do arto 1o do CIVA, por força do que dispõe o seu
arto 4o.

E conclui a Rcda. que, em face da definição constante do arto

1022o do Código Civil, não restarão dúvidas de que as cedências de
lojas nos mercados municipais não podem deixar de enquadrar-se
na mencionada isenção, porque não são mais que locação de bens
imóveis, embora submetida a legislação específica.

O senhor Juiz ”a quo” sustentou a decisão recorrida.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

entende que não ocorre a arguida nulidade e, quanto ao conceito
de prestação de serviços, para efeitos de IVA, não é o que corresponde
ao conceito de contrato de prestação de serviços previsto no artigo
1154o do Código Civil, mas, sim, o constante do arto 4o do CIVA.
A norma nele vertida é residual, abarcando qualquer operação eco-
nómica, a título oneroso, que não caiba nos outros conceitos referidos
- transmissão, importação de bens.

Sucede, porém, que a recorrida sustenta que a situação se enquadra
na isenção prevista no no 30 do arto 9o do CIVA, referente a locação
de imóveis.

Mas, não se incluindo na matéria fáctica fixada na sentença recorrida
os termos em que se estabeleceu a relação entre o município e os
arrematantes, por forma a permitir a sua caracterização, ou não, como
contrato de locação, conclui o distinto PGA que deverá ser ordenado
seja ampliada aquela matéria sobre tal facto, julgando-se novamente
o processo em consonância com o apontado regime jurídico.

*
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Começando, como é de lei, por apreciar a arguição de nulidade

da sentença recorrida por falta de fundamentação de direito, diremos
que, para efeitos dos artigos 668o, 1, b), do CPC e 144o, 1, do CPT,
só releva a falta absoluta de motivação. A motivação deficiente, me-
díocre ou mesmo errada não gera nulidade.

Ora, in casu, como bem se observa no parecer sintetizado supra,
”a sentença recorrida contém alguma fundamentação de direito, fa-
zendo-se mesmo referência a normas legais”, rectius, aos artigos 1o

e 3o do CIVA.
Seguramente, não se perfila a nulidade em apreço.
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*
Quanto a factos, o tribunal ”a quo” considerou provado que, ”no

terceiro trimestre de 1987, a impugnante arrematou o direito de ocu-
pação de locais no mercado municipal respectivo pelos valores cons-
tantes da relação de fls. 14 e 15, não tendo liquidado IVA sobre
tais valores, visando a liquidação impugnada corrigir essa pretensa
falta.”

*
A questão decidenda é a de saber se a arrematação do direito

de ocupação de locais em mercado municipal está sujeita a IVA.
Há-de ela ser resolvida à luz das normas de incidência dos artigos

1o, a) e 4o, 1, por um lado, e do arto 9o, no 30, todos do CIVA,
por outro.

Por força do artigo 1o, a), do CIVA, estão sujeitas a tal imposto
as prestações de serviço efectuadas no território nacional, a título
oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal.

E são sujeitos passivos de IVA as pessoas singulares ou colectivas
que, de modo independente e com carácter de habitualidade exercem
actividades de produção, comércio ou prestação de serviços - alínea
a) do no 1 do artigo 2o do invocado código.

E como prestações de serviços são havidas as operações efectuadas
a título oneroso que não constituam transmissões ou importação de
bens - no 1, do artigo 4o do diploma em referência.

Como bem sublinha o distinto PGA, esta norma ”é residual, abar-
cando qualquer operação económica, a título oneroso, que não caiba
nos outros conceitos referidos - transmissor, importação de bens”.
Neste sentido, inter alia, o Acórdão do PLENO desta Secção de
20/X/1993, rec. no 12.759, in A.D. no 394, págs. 1150/1154.

Sendo incontestável que no caso dos autos não se trata de trans-
missão ou de importação de bens, de concluir é, seguramente, que
se perfila, para efeitos de IVA, uma prestação de serviços.

Descabida, pois, a invocação do artigo 1154o do Código Civil, sendo
que, como alega a Rct., a noção de prestação de serviços contida
no CIVA transcende o seu mero conceito jurídico definido naquele
preceito, assumindo natureza económica.

Prestação de serviços, portanto, a arrematação do direito de ocu-
pação de lojas em mercado municipal, como tal passível, em princípio,
de IVA.

Sucede, porém, que a Rcda. sustenta que a situação se enquadra
na isenção contemplada pelo no 30 do artigo 9o do CIVA - locação
de imóveis.

Ora, o quadro factual desenhado pela instância não revela, como
evidenciado no douto parecer do Ministério Público, ”os termos em
que se estabeleceu a relação entre o município e os arrematantes,
por forma a permitir a sua caracterização, ou não, como contrato
de locação”.

Sabido que não compete a esta formação fixar matéria de facto
essencial à decisão da causa, impõe-se a baixa dos autos para que
o elenco factual seja adequadamente ampliado com vista a uma segura
tomada de posição sobre a alegada (cfr. arts. 4o, 5o, 6o e 7o da p.i.)
isenção.

Em seguimento do exposto e tendo em conta, com as necessárias
adaptações, o disposto nos artigos 729o, 3, e 730o do CPC, ”ex vi”
artigo 102o da LPTA, acorda-se em revogar a sentença recorrida,
baixando os autos ao tribunal ”a quo” para que outra seja proferida
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recheando o probatório em conformidade com o atrás a respeito ex-
planado e decidindo-se de acordo com o regime jurídico definido.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Domingos Brandão de
Pinho.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Graduação de créditos. I. V. A. Privilégio mobiliário geral.
Créditos nascidos após a penhora.

Doutrina que dimana da decisão:

Os créditos por impostos indirectos, embora nascidos após
a penhora, fruem de privilégio mobiliário geral, nos termos
do arto 736o, 1, do C. Civil, devendo ser graduados de acordo
com a preferência que a lei lhes confere.

Recurso n.o 18.675, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Ministério Público, e do qual 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. 26, na parte
em que julgou improcedente a reclamação de créditos de IVA, pro-
venientes das liquidações oficiosas nos. 92103405, de 10.4.92, e
92230381, de 4.9.92, não graduando tais créditos, dessa decisão veio
recorrer para este STA, assim concluindo a alegação de recurso:

“1. A penhora não constitui o limite temporal do privilégio mo-
biliário geral.

2. Com efeito, o arto 736o, 1 do C. C. prevê expressamente que
o privilégio por impostos directos se estende aos créditos inscritos
para cobrança durante todo o ano da penhora e nos dois anos
anteriores.

3. Tal significa que os créditos priviligiados por impostos directos
se podem constituir após a penhora.

4. E que o mesmo se verifica em relação aos créditos por impostos
indirectos, por maioria de razão, atenta a inexistência de limitação
temporal em relação aos mesmos.

5. Essa limitação temporal não decorre, igualmente do disposto
no arto 735o, 2 do C. C.

6. Este apenas fixa o círculo de bens sobre que incide o privilégio.
7. O privilégio mobiliário geral não tem a natureza de garantia

real, sendo um mero direito de crédito com preferência.
8. E ainda que assim não se entenda, o seu regime constituiria

sempre um dos casos legais de excepção ao arto 822o do C. C.
9. O regime daquele artigo não é, portanto, aplicável, nesta sede.
A sentença recorrida violou o disposto no arto 736o e 747o do C. C.
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Termos em que deve ser provido o presente recurso, revogando-se
a sentença recorrida, com a consequente graduação de todos os cré-
ditos reclamados pela Fazenda Pública antes das contribuições devidas
ao C. R. S. S.”.

1.1. Contra-alegou o Exmo. Procurador da República, junto do Tri-
bunal recorrido, sustentando que, a admitir-se a reclamação de cré-
ditos por impostos indirectos posteriores à penhora, devem os mesmos
ser graduados depois dos créditos exequendos.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença de graduação de créditos recorrida, por se ter en-

tendido, pelas razões aí expostas, que os créditos nascidos posterior-
mente à data da penhora não fruíam de privilégio mobiliário sobre
os bens penhorados, pelo que, embora admitidos, não podiam ser
graduados, não se incluíram, na graduação efectuada, dois créditos
de IVA, dos montantes de 459.108$00 e 80.520$00, liquidações ofi-
ciosas nos. 92103405, de 10.4.92, e 92230381, de 4.9.92, que haviam
sido reclamados pela Fa. Pa. e admitidos liminarmente, por se tratar
de créditos posteriores à penhora.

Conforme se fixou na sentença e consta da execução apensa, foram
penhorados bens móveis e o direito ao trespasse e arrendamento
dum estabelecimento comercial, em 23 Março 92, os quais foram
vendidos em 14 Agosto 92.

Face às conclusões formuladas pela recorrente, a questão a decidir
é, pois, a de saber se créditos por impostos indirectos posteriores
à penhora gozam, ou não, do privilégio mobiliário geral conferido
pelo arto 736o, 1, do C. Civil.

Questão essa que tem sido, já, decidida com uniformidade, neste
STA, no sentido afirmativo, como pode ver-se, entre outros, dos acs.
de 8.3.95, recs. nos. 18.680 e 18.679, 25.1.95, rec. no 18.673, 24.5.95,
rec. no 18.791, e 31.10.95, rec. no 19.573.

Jurisprudência essa que é de manter e se baseia, essencialmente,
nas seguintes razões:

As preferências no pagamento em processo executivo, em que se
traduzem os privilégios creditórios gerais, são concedidas pela lei,
aos respectivos credores, independentemente de registo e em atenção
à causa do crédito – cfr. arto 733o do C. Civil.

O privilégio caracteriza-se, assim, pela sua fonte – deriva sempre
da lei e nunca de negócio jurídico como sucede, em geral, com as
restantes garantias reais –, é conferida em atenção à causa do crédito,
a certos credores, no que se aproxima da hipoteca legal, e não está
sujeito a registo, mesmo que incida sobre bens imóveis (cfr. “Código
Civil, Anotado”, de Pires de Lima e A. Varela, Vol. I, págs. 568/569).

E, dispondo o arto 822o, 1, do citado diploma, que “salvo nos casos
especialmente previstos na lei, o exequente adquire pela penhora o
direito de ser pago com preferência a qualquer outro credor que
não tenha garantia real anterior”, é de concluir que a regra geral
da preferência conferida pela penhora admite excepções, como serão,
entre outras, as resultantes do disposto no arto 736o, 1, do C. Civil.

Na verdade, aí se concede ao Estado e às autarquias locais privilégio
mobiliário geral, sem limitação temporal quanto aos créditos por im-
postos indirectos, circunscrevendo-o a lei, no tocante aos impostos
directos, aos inscritos para cobrança no ano corrente na data da pe-
nhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores, sendo que estes
últimos impostos, como resulta da lei, podem ser posteriores à pe-
nhora, desde que inscritos no ano em que essa diligência foi efectuada.
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E às preferências aí estabelecidas sobre a penhora não obsta o
disposto no arto 735o, 2, do C. Civil, pois que tal norma se limita
a definir as “espécies” de privilégios creditórios, em função dos bens
sobre que recaem, não determinando o âmbito temporal daqueles,
este fixado, como vimos, pelo arto 736o, 1, do cit. diploma.

Podem, assim, constituir-se privilégios após a penhora, os quais
incidirão sobre os bens do património do devedor, à data daquela
diligência, como é o caso, também, dos privilégios conferidos pelo
arto 737o do C. Civil.

Só assim, aliás, se respeita a natureza e função dos aludidos pri-
vilégios, garantias conferidas por lei, como já se acentuou, em atenção
à origem dos créditos.

De concluir é, pois, que os créditos por impostos indirectos gozam
de privilégio mobiliário geral, mesmo que nascidos após a penhora,
nos sobreditos termos, e até à sua reclamação (cfr. ac., supracitado,
de 25.1.95), devendo ser graduados de acordo com a preferência que
a lei lhes confere.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se,
em parte, a sentença recorrida, graduando-se em 1o lugar, com os
créditos de IVA, já assim graduados naquela, os créditos da mesma
proveniência, dos montantes de 459.108$00 e 80.520$00, liquidações
oficiosas de 10.4.92 e de 4.9.92, no mais se mantendo o decidido.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. – João José Coelho Dias (Relator) –
Ernâni Marques Figueiredo – Luís Filipe Mendes Pimentel.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Imposto profissional; prescrição do procedimento judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

Nos termos do arto 74o e 82o do C.I.Profissional cessa o pro-
cedimento judicial se o processo estiver parado por mais
de cinco anos.

Tal prazo não se aplica à dívida tributária.

Recurso n.o 19.333, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Guidete - Sociedade Industrial de Malas, Lda, e do qual
foi Relator o Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a decisão, a fls. 26,
do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

1. Da leitura conjugada do arto 2o e do no 2 do arto 5o do DL.
20-A/90, de 15/Janeiro, resulta que o Regime Jurídico das Infracções
Fiscais não Aduaneiras só se aplica aos factos praticados depois da
sua entrada em vigor, mesmo no que toca às normas de índole
processual.
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2. Foi propósito do Legislador daquele regime manter em vigor,
na sua integralidade, o direito constitucional anterior ao início da
sua vigência, sem discriminação entre as normas mais favoráveis ou
menos favoráveis ao arguido.

3. Tal consagração de irretroactividade das normas contra-orde-
nacionais não fere o disposto no no 4 do arto 25o da Constituição
da República Portuguesa.

4. Na verdade, a retroactividade a que tal preceito se refere abrange
apenas a matéria criminal e não o direito das contra-ordenações que
tem diferente natureza - em particular pela ausência de fundamen-
tação ético-jurídico das respectivas sanções - do direito penal pro-
priamente dito.

5. Por outro lado, o arto 3o do DL. no 433/82 nunca poderia conhecer
aplicação no caso ”sub judice”, já que o próprio regime das Infracções
Fiscais Não Aduaneiras só manda aplicar subsidiariamente a 1 Parte
do D.L. no 433/82 (na qual aquele artigo se inclui) bem como o próprio
princípio da subsidiariedade do direito penal.

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

7. Logo, não há verdadeira lacuna da lei a ser suprida pelo regime
geral das contra-ordenações, ou sequer, pelo direito penal.

8. Ao não decidir assim, a sentença recorrida violou o arto 2o e
o no 2 do arto 5o do DL. no 20-A/90, de 15 de Janeiro.

9. Acresce que, ainda que procedente a excepção da prescrição
do procedimento criminal - o que apenas se admite por hipótese
- sempre haveria o processo se prosseguir com vista à exigência do
imposto e demais encargos nele liquidados como prescrevem o arto

104 alínea e) e o arto 127o, ambos do C.P.C.I.
10. Ao não entender assim, a sentença recorrida violou os artos

104o e 127a ambos do C.P.C.I..
11. Por tudo o que se disse, deverá ser revogada a sentença recorrida,

prosseguindo os presentes autos para condenação em multa e no
pagamento do imposto liquidado e demais encargos.

X O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso merece provimento.

X O Mo Juiz ”a quo” , considerando ser aplicável aos autos o
Regime jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras, por se mostrar
mais favorável que o regime contravencional anterior, e que o auto
de notícia está datado de 9/10/84, decidiu, em 26/2/1992, declarar
prescrito o procedimento judicial, por se mostrarem decorridos mais
de dois anos, pelo menos, sobre a data da prática da infracção
noticiada.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Nacional, pugnando
pela não aplicação do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Adua-
neiras.

Os presentes autos de transgressão tiveram origem no auto de no-
tícia, e fls. 2, datado de 9/10/84, no qual se imputa uma infracção
ao disposto no arto 29o, punível pelo arto 66o do Código do Imposto
Profissional, por se ter constatado falta de imposto no montante de
74.344.00.

A fls. 9 foi deduzida acusação pela F.P. contra a transgressora
Guidete - Soc. Industrial de Malas Lda, pedindo-se a sua condenação
no pagamento da quantia de 161.007$00, sendo 74.344$00 a título
de imposto, a mesma quantia a título de multa e 12.319$00 de juros
compensatórios.
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Constata-se ainda dos autos que, entre 17/2/86, a data da certidão
de afixação de fls. 14 vo e 8/10/91, data da conclusão de fls. 16, os
autos não foram movimentados, sendo certo que entre aquelas duas
datas decorreram mais de 5 anos.

Ora, nos termos do arto 74o parágrafo 2o do C.I. Profissional. cessa
o procedimento judicial se o processo estiver parado por mais de
5 anos.

Igual ensinamento se colhe do arto 115o parágrafo 1o do C.P.C.I.
ao dizer que o prazo da prescrição do procedimento judicial é de
5 anos.

Daí que, mesmo que se considerasse não ser aplicável, em matéria
de prescrição, o Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Adua-
neiras como propugna a F.N., sempre se terá que se concluir pela
prescrição do procedimento judicial no caso vertente.

O mesmo não se diga em relação ao Imposto porquanto, como
decorre do arto 27o do C.P.C.I. e 34o do C.P.T., o prazo da prescrição
das dívidas de imposto é mais longo e, face à regra do arto 275o

no 1 do C.Civil, não se mostra ter já decorrido.
Nesta conformidade, acorda-se em conceder parcial provimento

ao recurso, revogando a decisão recorrida na parte respeitante à ex-
tinção do procedimento quanto ao Imposto, devendo os autos pros-
seguir para a sua arrecadação.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Vício de forma — Necessidade de alegação — Art.o 121o do
CPT — Dúvida de facto — Presunção (noção)

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo o recorrente alegado factos integrantes do vício
de inexistência do facto tributário na impugnação judicial,
não pode no recurso jurisdicional alegar, como vício novo,
a falta de fundamentação do acto de liquidação, pois
este é um vício de forma não alegado antes;

II — A dúvida sobre o facto tributário é uma dúvida de facto
e não uma dúvida de direito, pelo que o STA não se
pode substituir às instâncias para dizer que há dúvidas
sobre o facto tributário (existência e quantificação).

III — Presunção é a conjuntura provável de um facto incerto.

Recurso n.o 19.845. Recorrente: Paulino Ferreira Marques; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

959

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

1o Relatório
Com fundamento no facto de o agente fiscalizador se ter servido

de valores imaginários para estimar o rendimento colectável, ter pre-
sumido prejuízos para a Fazenda Nacional, ter desprezado os ele-
mentos disponíveis fornecidos pelo contribuinte (escrituras) e ter es-
timado os valores da recolha de veículos de acordo com a sua ima-
ginação, PAULO FERREIRA MARQUES, contribuinte residente
na Rua 32, n.o 216, Espinho, impugnou judicialmente o acto de li-
quidação de contribuição industrial referente ao ano de 1983, no mon-
tante de 860.922$00, pedindo a sua anulação contenciosa.

Por sentença de fls. 84 e 85, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro julgou a impugnação improcedente, fun-
damentalmente por ter entendido que a discricionariedade técnica
com que foi praticado o acto de liquidação é insusceptível de im-
pugnação contenciosa.

O contribuinte recorreu desta sentença para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, o qual, por acórdão de fls. 116 a 121, confirmou
a sentença da 1a Instância.

Continuando a não se conformar, o contribuinte recorreu para este
STA e pediu a revogação da decisão da 2a Instância com base nas
seguintes conclusões das suas alegações:

1 — O acto impugnado enferma de vício de forma por ausência
de fundamentação, fundamentação esta que tem de ser clara, su-
ficiente, congruente e exacta e é imperiosa (Ac. do Trib. Constitucional
de 24/7/84, BMJ n.o 354, pág. 229, artigo 268o da Constituição da
República Portuguesa e artigo 21o do C. P. T.).

2 — Os valores encontrados pelo fiscalizador são fixados sem qual-
quer nexo de causalidade factual ou de direito.

3 — O recorrente alegou, na petição de impugnação (cfr. ponto
IV da referida petição), nomeadamente que o agente fiscal não fun-
damentou o acto de liquidação o que gerou vício de forma, devendo
o acto que se impugna ser declarado nulo com base no referido vício
de forma.

4 — O ora recorrente nem poderia alegar mais, por não possuir
quaisquer elementos para reter.

5 — Pelo facto de os valores a que o agente fiscal chegou não
estarem fundamentados, nesse sentido, o agente fiscal actuou de acor-
do com a sua imaginação.

6 — O agente fiscal chegou a tais números e valores de uma forma
arbitrária, assente em pressupostos e não em factos reais e normais
na actividade do contribuinte (arto 5o CPCI).

7 — Cabia apreciar no acórdão recorrido se existia ou não vício
de forma, na medida em que tal questão foi claramente suscitada
na petição de impugnação.

8 — A actuação discricionária da administração fiscal (do Chefe
da Repartição de Finanças e da Comissão) abrange, somente, a de-
terminação dos «proveitos» e «custos» e está condicionada à obser-
vação de formalidades legais que se lhe impõem, o que no caso con-
creto se impõe de forma mais vincada.

9 — No caso em apreço, os custos que o impugnante teve de su-
portar no ano em referência não foram tomados em consideração
- como deviam efectivamente ter sido - para a fixação do lucro, e
só assim é que o agente fiscal poderia concluir qual o montante de
lucro tributável.
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10 — «O cálculo dos proveitos e dos custos deve ser feito para
cada contribuinte e não em relação aos contribuintes que num de-
terminado concelho exerçam a mesma actividade.» (Despacho de
5/12/67, Po 11/A, E.G. 13.442 e 28.364/64).

11 — A alínea a) do artigo 66o CCI expressamente exige que os
Chefes das Repartições de Finanças calculem, proveitos e custos. As-
sim, caso não os calculem, como não calcularam no caso concreto,
há preterição da formalidade legal imposta na alínea a) do arto 66o

CCI, o que é circunstância excepcional que permite a sindicalização
do lucro tributável por parte do Tribunal, o que foi invocado na
petição de impugnação e não considerado pelo Tribunal recorrido.

SEM PRESCINDIR
12 — O Tribunal parte do errado pressuposto de que é a matéria

colectável (e por essa via a própria liquidação) apenas na área da
sua quantificação ou valor que é posta em causa.

13 — O que é posto em causa é a forma como se chegou a esse
valor, i.e, a ilegalidade na determinação da matéria colectável pelas
razões apontadas na referida petição, e isto é susceptível de sindi-
calização judicial.

14 — Assim, no contexto em que foi utilizada, a expressão «de
acordo com a sua imaginação» apenas pode significar que o agente
fiscal, não dispondo de dados concretos para fundar a sua decisão,
actuou arbitrariamente.

15 — O recorrente impugnou a Contribuição Industrial do grupo
C «com fundamento em ilegalidade na determinação da matéria co-
lectável» e nunca pretendeu pôr em causa o quantitativo da matéria
colectável.

16 — Não está - por não corresponder à realidade - correctamente
fixada a matéria colectável bem como a liquidação que vem a ser
efectuada na sua sequência.

17 — A totalidade das provas apresentadas pelo impugnante e que
demonstram que os valores apresentados pela Administração Fiscal
não são os que normalmente ele podia ter obtido, não foram tidas
em consideração no douto acórdão recorrido.

18 — O Representante da Fazenda Pública não apresentou docu-
mentos ou elementos que fizessem prova sobre a inveracidade das
declarações do contribuinte.

19 — É à Administração que cabe provar que aqueles valores não
correspondem à realidade, pois, de acordo com o arto 121o CPT,
há uma presunção de verdade no que diz o contribuinte.

20 — As conclusões 16 a 23 não foram consideradas no douto acór-
dão recorrido, o qual não justifica porque é que os valores que o
contribuinte declara, no seu entendimento, não são credíveis.

21 — O Código de Processo Tributário (CPT) aplica-se a todos
os processos pendentes em tudo quanto não for contrariado pelo
D.L. no 154/94, de 23/04 (artigo 2o).

22 — No D.L. 154/91 não existe qualquer norma que contrarie a
aplicação das normas nele contidas ao presente processo de impug-
nação, pelo que é aplicável o artigo 121o do CPT ao caso em apreço.

23 — O arto 121o CPT define o ónus da prova dos factos tributários:
a incerteza sobre a realidade dos factos tributários reverte contra
a Administração fiscal, não devendo esta efectuar a liquidação se
não existirem indícios suficientemente consistentes da existência dos
factos tributários, isto é, se o conhecimento desses factos for baseado
em meras aparências desacompanhadas da expressão factual de ver-
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dadeiros elementos probatórios, situação que se verifica no caso
concreto.

24 — O impugnante cumpriu sempre os seus deveres de cooperação
no sentido da descoberta e apuramento do facto tributário em análise.

25 — Existe dúvida relativamente ao acto tributário que foi objecto
de impugnação, dúvida esta que se apresenta fundada, sobre a exis-
tência e quantificação do facto tributário, pelo que deve ser aplicado
ao presente caso o artigo 121o CPT e ser declarado nulo o acto
impugnado.

26 — O Acórdão recorrido violou o arto 2o D. L. 154/91 de 23/4;
artos 3o, 21o. 121o, 143o do Código de Processo Tributário e arto 268o

n.o 3 da Constituição da República Portuguesa.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Tribunal Tri-

butário de 2a Instância fixou a seguinte matéria de facto:
a) — O ora impugnante esteve colectado pela Repartição de Fi-

nanças do Concelho de Espinho em contribuição industrial, grupo
C, no ano de 1983, pela actividade que exerceu de «operações sobre
imóveis e armazéns de veículos com motor” — CAE 831900 — cfr. in-
formação oficial de fls. 17.

b) — No dia 19/4/84 o Chefe da Repartição de Finanças fixou nos
termos do arto 66o do C. C. Industrial o lucro tributável pela actividade,
exercida pelo impugnante e dita em a), no valor de 2 910 000$00 — cf.
processo administrativo apenso.

c) — Notificado do valor fixado dito em b), o impugnante veio
dele reclamar, tendo então sido fixado, em 16/1/84, o valor de
2 682 000$00 pelo Chefe da Repartição de Finanças nos termos do
arto 70o do C. C. Industrial — cfr. processo administrativo apenso.

d) — O valor dito em c) veio a ser confirmado por unanimidade
pela Comissão a que se refere o arto 70o do C. C. Industrial no
dia 4/12/84 — cfr. processo administrativo apenso.

e) — Com base no lucro tributável dito em c) e d) foi liquidada
ao impugnante relativamente ao exercício do ano de 1983, além do
mais, a contribuição industrial de 860 922$00 — cfr. informação oficial
de fls. 17.

f) — Por falta de pagamento eventual, foi a liquidação dita em
e) debitada na Tesouraria da Fazenda Pública no dia 9/1/85 — cfr.
informação oficial de fls. 70.

g) — No dia 25/3/85 o impugnante fez apresentar a petição de im-
pugnação judicial relatada em 1.1 — crf. carimbo de entrada a fls. 2.

2o Fundamentação
A extensão das alegações de recurso para este STA contrasta com

a forma sintética como foi redigida a impugnação judicial.
Nas impugnações judiciais, como nos recursos de anulação em geral,

a causa de pedir é idêntica à causa de pedir nas acções anulatórias:
o facto concreto ou a nulidade específica que se invoca para obter
o efeito pretendido (arto 498o, n.o 4, o CPC 61).

Os factos concretos invocados pelo recorrente, na impugnação ju-
dicial, para pedir a anulação do acto de liquidação, foram os seguintes:

VI

«O agente fiscalizador serviu-se de valores imaginários para estimar
o rendimento colectável. Este procedimento contraria as normas da
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, que manda basear-se
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em elementos concretos, não bastando presumir que houve prejuízos
para a Fazenda Nacional, sendo indispensável que tal resulte clara
e inequivocamente dos elementos disponíveis, que estes sejam for-
necidos pelo contribuinte porventura de informações oficiais».

VII

«No caso vertente, os únicos elementos são só escrituras de compra
e venda cujos valores, como já se referiu, foram aceites pela Fazenda
Nacional para efeitos de sisa».

VIII

«O agente fiscalizador estimou igualmente os valores de recolha
de veículos de acordo com a sua imaginação, não confirmando nem
o número de carros recolhidos nem o preço da recolha».

Estes factos foram qualificados, e bem, pelo recorrente como in-
tegrando o vício ou nulidade de INEXISTÊNCIA PARCIAL DO
FACTO TRIBUTÁRIO, como se vê pelo cabeçalho da impugnação
judicial.

O que de facto o recorrente discutiu na impugnação judicial foi
o meio de prova a que o funcionário da fiscalização lançou mão
para chegar à conclusão de haver mais rendimento a tributar que
o declarado pelo contribuinte: o funcionário serviu-se de presunções,
quando o contribuinte se serviu de documentos. Por isso é que na
impugnação judicial se disse que o funcionário presumiu, para o que
se serviu da sua imaginação. E de facto uma presunção é a conjectura
provável de uma coisa incerta (praesumptio est rei incertae probabilis
conjectura). Como conjectura que é, não deixa de ser um raciocínio,
uma conclusão, um juízo. O recorrente chamou-lhe, impropriamente,
uma imaginação.

Como se discutiu o meio de prova de que o funcionário se serviu,
podemos concluir com segurança que o recorrente não disse uma
só palavra sobre a falta de fundamentação do acto tributário. O re-
corrente discutiu o mérito do acto de liquidação e não a sua forma
ou o procedimento seguido até ele. Por isso, não foi alegado o vício
de forma, nem na modalidade de vice de forme nem na modalidade
de vice de procedure.

Como não foi alegado o vício de forma, que não é de conhecimento
oficioso, nem o Tribunal Tributário de 2a Instância tinha de conhecer
desse vício, nem este STA se pode dele ocupar. Trata-se de um vício
novo, alegado pela primeira vez na instância de recurso e que nada
tem a ver com o vício de inexistência de facto tributário, que foi
o realmente alegado.

Por estas razões, o acórdão recorrido não é nulo por omissão de
pronúncia e são inócuas, em sede de recurso, todas as conclusões
em que se alega o vício de forma por falta de fundamentação do
acto de liquidação impugnado.

Vejamos as restantes conclusões do recurso.
Este STA só pode conhecer de matéria de direito (arto 21o, n.o 4,

do ETAF), pelo que são inócuas todas as conclusões nas quais o
recorrente trata de matéria de facto. É o que se passa com as con-
clusões 12a a 19a e 21a a 25a É matéria de facto a quantificação
da matéria colectável. São matéria de facto as questões probatórias
relacionadas com aquilo que o Fisco deu como provado e que foi
confirmado pelas instâncias (para a 1a instância trata-se de uma ques-
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tão de discricionariedade técnica que escapa ao controlo contencioso
e para a 2a Instância trata-se da determinação dos lucros que o con-
tribuinte normalmente podia ter obtido e não dos lucros declarados).

O princípio in dubio contra fisco, constante do arto 121o do CPT,
só pode funcionar nos tribunais de instância, pois só pode haver dúvida
sobre a existência e quantificação do facto tributário e não sobre
as regras jurídicas ou os princípios jurídicos. O arto 121o do CPT
não tem aplicação no STA, pois este tribunal só conhece de matéria
de direito nos processos inicialmente julgados pelos pelos tribunais
tributários de 1a instância. E a verdade é que as instâncias não tiveram
dúvidas, pelo que não tinham que fazer apelo ao arto 121o

Este STA não tem poderes de cognição para dizer que os ren-
dimentos tributados não são os que normalmente o recorrente podia
ter obtido. Tal declaração faz apelo a critérios de facto, a juízos de
valor sobre matéria de facto, que este STA não pode sequer ponderar.

Por todas estas razões, improcedem todas as conclusões do recurso.
3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar o acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pelo recorrente, sendo a procuradoria de 60%.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — José Joaquim Almeida Lo-
pes — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Liquidação. Notificação. Processo de
liquidação do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Face à matéria dada como provada na sentença recorrida,
patenteando-se dúvidas sobre os termos em que foi efectuada
a notificação ao impugnante da liquidação do imposto de
mais-valias cujos elementos constam do processo de liqui-
dação do referido imposto, esclarecimento indispensável pa-
ra uma justa decisão, deve ordenar-se a solicitação do re-
ferido processo à Repartição de Finanças competente através
do respectivo Tribunal Tributário de 1a Instância.

Recurso no 19.886, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrida
Solfruta-Sociedade Frutícola do Algarve, Lda, e do qual foi Relator
o Exmo Conso. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos em que a Fazenda Pública junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro, veio interpor recurso ”per saltum”
para este STA, por inconformada com a sentença de 28-6-95 proferida
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pelo Mmo. Juiz daquele Tribunal que julgou procedente a impugnação
judicial deduzida por Solfruta-Sociedade Frutícola do Algarve, Lda
contra a liquidação do imposto de mais-valias, com fundamento em
caducidade do direito à liquidação, pedindo a revogação da mesma
sentença, como das alegações e conclusões consta.

Fundou estas no disposto no arto 28o do CIMV que permite a
liquidação do imposto dentro do prazo de 5 anos, e no arto 33o do
CPT, na redacção anterior ao Dec-Lei 47/85 que, segundo ela, não
exigia cumulativamente que a liquidação e notificação desta ocor-
ressem no prazo de 5 anos, bastando que um dos factos - a liquidação
ou a notificação - tenha tido lugar nesse prazo para preencher o
condicionalismo do arto 33o do CPT, mais alegando que está de-
monstrado que tanto a liquidação como a notificação (embora esta
tenha sido feita a pessoa que não representava já a Sociedade no-
tificanda) tiveram lugar no aludido prazo legal de cinco anos, pelo
que não se verificou a caducidade do direito à liquidação.

Contra-alegou a recorrida pugnando pelo não provimento do
recurso.

Também o Exmo. Procurador Geral Adjunto, no seu douto parecer
pronunciou-se pelo não provimento do mesmo.

Colhidos os vistos legais e examinando a matéria de facto dada
como assente pela sentença recorrida desde logo ressalta, na parte
que ora interessa, que no quadro probatório várias vezes se remeteu
para o processo de liquidação do imposto de mais-valias apenso, dan-
do-se como reproduzido relativamente a diversos factos, entre os quais
avulta relevantemente, a questão da notificação da liquidação, daí
ressaltando dúvidas sobre os termos em que a mesma ocorreu.

Com efeito, deu-se como provado que a notificação da liquidação
”foi diligenciada”, na pessoa de Francisco da Luz na qualidade de
sócio gerente e, mais à frente, que o mesmo havia renunciado antes
a todos os cargos de que era titular a impugnante, dando a entender
que a notificação foi realmente efectivada.

E porque a notificação às partes traduz, em geral, a prática de
um acto judicial (ou pré-judicial) pelo qual se leva um facto ao co-
nhecimento de uma pessoa ou se chama alguém a juízo (arto 63o

do CPT) determinado pela lei processual (arto 253o do CPC) e constitui
uma das garantias dos contribuintes (arto 19o b) do CPT), apresenta-se,
no caso dos autos, com indispensável relevância a necessidade de
clarificação da situação atinente aos termos em que a mesma foi
levada a cabo e a qualidade da pessoa em que foi efectuada, cir-
cunstancialismo que, tudo leva a crer, conste do já referido processo
de liquidação do imposto várias vezes mencionado no elenco factual
e para o qual se remeteu, fazendo menção de que o mesmo estava
apenso aos autos.

Porém, não consta que o dito processo tenha acompanhado os
presentes autos, tornando-se indispensável, pelo que se disse, a sua
consulta e exame com vista a apurar os termos em que a notificação
da liquidação se deu.

Radicado assim o interesse no seu exame para uma mais justa
decisão que não pode ser tomada, sobre a já referida dúvida, a qual
tem de ser eliminada ou esclarecida.

Posto isto, e reafirmando uma vez mais o interesse na análise do
dito processo, acorda-se em determinar que o mesmo processo de
liquidação seja solicitado, a título devolutivo, à entidade competente
- Repartição de Finanças que efectuou a liquidação - o que se fará
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através do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro, o qual, uma
vez remetido e apenso a estes autos, seja objecto de notificação às
partes.

Custas a final.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — João José Coelho Dias. — Fui
presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal — Oposição — Fundamentos — Contribui-
ção autárquica — Propriedade — Posse — Relação jurídi-
ca tributária — Ilegitimidade passiva — Substituição tribu-
tária.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Dispõe no 1 do arto 8o do Cód. da Contribuição Au-
tárquica ser este imposto devido pelo proprietário do pré-
dio em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo respeitar.

2 — Segundo o arto 244o, no 2, do CPT, se nas execuções
para cobrança de impostos sobre a propriedade imobi-
liária se verificar que as notas de cobrança foram pro-
cessadas em nome do antigo possuidor, o encarregado
da citação informará quem foi o possuidor dos bens no
período a que respeita a dívida exequenda, “para que
o chefe da repartição de finanças o mande citar, se for
caso disso, segundo as leis tributárias”.

3 — Se o oponente em execução fiscal alega e prova ter alie-
nado por escritura de 22-5-89 a propriedade (e com ela
a posse — arto 1264o do Código Civil.) do imóvel sobre
que incide uma contribuição autárquica de 1991, estamos
perante uma situação coberta pela previsão da alínea b)
do no 1 do arto 286o do CPT, que admite como fun-
damento de oposição “a ilegitimidade da pessoa citada
por esta (. . .) não ter sido, durante o período a que
respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens que
a originaram”.

Recurso n.o 19 914, em que são recorrente Maria da Assunção de
Castro Girão Corte-Real Andressen Leitão e recorrida a Fazenda
Pública. Relator, Ex.mo Conselheiro Dr. Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. MARIA DA ASSUNÇÃO DE CASTRO GIRÃO CORTE-
-REAL ANDRESSEN LEITÃO, residente em Lisboa, opôs-se a uma
execução fiscal que lhe foi movida para cobrança de contribuição
autárquica, incidente sobre a fracção autónoma E do prédio urbano
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inscrito na matriz predial da Freguesia do Bonfim, Porto, sob o
arto 10.229 e relativa ao ano de 1991.

Alegou, em síntese, que vendera essa fracção predial em 22-05-89,
pelo que responsável por tal contribuição seria o seu adquirente.

Por sentença datada de 20-6-95 o Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto (1o Juízo, 1a Secção, processo no 107/94) julgou a oposição
improcedente por entender que a sua causa de pedir, podendo ter
sido invocada em impugnação judicial, não podia constituir funda-
mento de oposição à execução fiscal, por a tal obstar a parte final
da alínea g) do no 1 do arto 286o do CPT.

De tal decisão recorre a oponente per saltum formulando, em remate
da sua minuta de recurso, as seguintes conclusões:

a) A recorrente viu ser-lhe exigido em processo de execução fiscal
a contribuição autárquica devida por um andar que deixara de ser
seu em 1989.

b) A liquidação do imposto em causa foi correctamente efectuada
e daí que não impendesse sobre a recorrente o ónus de se opor
à mesma liquidação.

c) Na verdade, pela propriedade do andar, em 1991, era devida
contribuição autárquica, a ser paga por quem detivesse na sua esfera
jurídica essa qualidade.

d) A recorrente então não a detinha essa qualidade, e daí que
fosse parte ilegítima na execução para cobrança do dito imposto.

e) A sentença violou, pois, o disposto no arto 286o, no 1, al. b),
do Código de Processo Tributário.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Mo Po emitiu parecer de que o recurso não merece

provimento.
2. A instância elaborou a seguinte especificação factual, que, como

vimos, não vem impugnada:
A — Contra a oponente foi instaurado processo de execução fiscal

para cobrança da quantia de 9.576$00 de contribuição autárquica re-
lativa ao ano de 1991 e incidente sobre a fracção E do prédio urbano
sito na freguesia do Bonfim e inscrita na matriz predial urbana sob
o artigo U 10229-E.

B — A oponente foi citada para pagamento em 07-01-1994 e de-
duziu oposição em 08-03-1994.

C — A oponente vendeu em 22 de Maio de 1989, por escritura
pública outorgada no 3o Cartório Notarial do Porto, a referida fracção
predial a Arminda Dias.

3. Como vimos acima, a instância, embora com uma fundamentação
demasiado vaga e sintética, julgou improcedente a oposição por en-
tender que a causa de pedir nela invocada era admissível em processo
de impugnação, não no de oposição, por implicar a discussão da le-
galidade da liquidação (ou da também chamada legalidade em con-
creto) da dívida tributária exequenda. É o que se deduz da sua afir-
mação de que “no fundo a situação deveria ser discutida em sede
de impugnação pois o que há é uma incorrecta tributação dado que
o sujeito passivo do imposto não pode ser a oponente por já não
ser ela em 1991 a proprietária do imóvel — cf. artigo 8o, no 1, do
Código da Contribuição Autárquica”.

4. Mas a razão está do lado da oponente, ora recorrente, como
já a seu favor decidiu este Secção do STA por Acórdão de 29-5-96,
no processo no 19.915, em que se discutia precisamente a mesma
questão posta neste recurso, com a única diferença para o caso ir-
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relevante, de que a dívida de contribuição autárquica (relativa pre-
cisamente à mesma fracção predial) em causa nessa outra oposição
também deduzida pela ora recorrente era a do ano de 1992.

É, pois, a fundamentação e decisão desse aresto que aqui se adop-
tará, não apenas porque assim se observa o disposto no arto 8o, no 3,
do Código Civil mas principalmente porque este STA continua a con-
siderar correcta essa jurisprudência.

5. Não está em causa decidir se ao fisco assistia o direito de liquidar
a referida contribuição autárquica do ano de 1991 e de apurar como
devida, a esse título, a quantia de 9576$00 mencionada na alínea
A) da especificação factual.

O que a oponente, ora recorrente, discute é apenas a sua legi-
timidade passiva nessa relação jurídica tributária, negando-a, para
a imputar à referida Arminda Dias, visto ter vendido a esta senhora
a aludida fracção predial através de escritura de 22-5-89, daí con-
cluindo por pedir se extinga a execução fiscal contra si movida.

Assim, o que temos para dilucidar é se a lei admite esta causa
de pedir (fundamento) em oposição à execução fiscal e, em caso
afirmativo, se ela procede, de modo a conduzir à conclusão preco-
nizada na minuta de recurso e, portanto, à procedência do pedido.

6. Segundo o no 1 do arto 8o do Código da Contribuição Autárquica,
este imposto é devido pelo proprietário do prédio em 31 de Dezembro
do ano a que o mesmo respeitar.

Está provado que a propriedade da fracção predial sobre que incidiu
a questionada contribuição autárquica não pertence, desde 22-5-89,
à ora recorrente, por nessa data a ter alienado, por escritura de compra
e venda, a favor de Arminda Dias.

Ora com esse direito de propriedade transmitiu-se a posse, nos
termos do arto 1264o do Código Civil.

Assim, estamos perante uma situação coberta pela previsão da alí-
nea b) do no 1 do arto 286o do CPT, que admite como fundamento
de oposição “a ilegitimidade da pessoa citada por esta (. . .) não ter
sido, durante o período a que respeita a dúvida exequenda, o possuidor
dos bens que a originaram”.

Na verdade, quer em 31-12-91 quer durante todo o ano de 1991
a oponente, ora recorrente, não foi proprietária nem possuidora da
fracção predial que originou (ou sobre que incidiu) a questionada
contribuição autárquica.

Daí a sua referida ilegitimidade (substantiva) passiva na questionada
relação jurídica tributária.

Face a estas premissas, a oposição não pode deixar de proceder,
depois de se dar provimento ao recurso com revogação da sentença
impugnada.

Aliás, o legislador, no arto 244o, no 2, do CPT, previu situações
como a sub judice e apontou à Administração o remédio para elas:
se, como reza tal preceito, nas execuções para cobrança de impostos
sobre a propriedade imobiliária “se verificar que as notas de cobrança
foram processadas em nome do antigo possuidor, o encarregado da
citação informará na competente certidão quem foi o possuidor dos
bens durante o período a que respeita a dívida exequenda, para que
o chefe da repartição de finanças o mande citar, se for caso disso,
segundo as leis tributárias”.

7. Pelo exposto, acordam nesta Secção do STA em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando a sentença impugnada e julgando a
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oposição procedente, o que implica a extinção da instância executiva
movida contra a aqui oponente.

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

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — João José Coelho Dias — José Joaquim Almeida Lopes. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário. Pedido efectuado no STA, em processo que
vai prosseguir na Delegação da Procuradoria da República.
Causa pendente.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O apoio judiciário apenas pode ser requerido na pendência
da causa.

II — Se o processo vai prosseguir na Delegação da Procu-
radoria da República da Comarca de Barcelos, com a
eventual possibilidade de posterior remessa ao Tribunal
Tributário, deve entender-se que a causa continua pen-
dente.

III — Em tal hipótese, e tendo sido requerido o apoio judiciário,
sendo feita prova de insuficiência, é de conceder o re-
querido pedido.

Recurso n.o 20 120; Reclamante: Rainha do Cávado – Confecções,
Lda; Reclamada: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. RAINHA DO CÁVADO – CONFECÇÕES, LDa, com sede em
S. Romão da Ucha, Barcelos, reclama para a conferência do despacho
do relator que lhe negou o pedido de apoio judiciário.

Alega que, diferentemente do que considerou o relator, ainda há
causa pendente, por isso que o processo prosseguirá a sua tramitação
“na Delegação do Ministério Público junto do Tribunal Criminal de
Barcelos”.

Ouvido sobre a reclamação, o representante da Fazenda Pública
sustenta que não há causa pendente, pelo que a reclamante não tem
razão.

O EPGA concorda com a reclamante.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Para decidir a presente reclamação assenta-se na seguinte matéria

de facto:
a) – Por sentença proferida nos autos, o Mmo Juiz do Tribunal

Tributário de 1a Instância de Braga decidiu:
“Não receber a acusação . . . visto indiciar-se a existência de um

crime fiscal;
“Não tomar conhecimento do recurso;
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“Ordenar a remessa do processo à Delegação da Procuradoria da
República na comarca de Barcelos . . .”

b) – A ora recorrente não se conformou com a decisão referida
em a), dela interpondo recurso para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

c) – Por acórdão proferido em 24 de Abril de 1996, o Supremo
Tribunal Administrativo negou provimento ao recurso.

d) – Em 14/6/96, após ter sido notificada do acórdão referido em
c), formulou um pedido de apoio judiciário, com dispensa total de
preparos e de pagamento de custas.

e) – Em função do requerimento referido em d), foram efectuadas
diligências.

f) – O Tribunal Judicial da Comarca de Barcelos (3o Juízo Cível)
informou correrem seus termos nesse Juízo uma acção especial de
recuperação de empresas, em que é requerente a ora recorrente.

g) – Dão-se como reproduzidos os documentos de folhas 93 a 99,
demonstrativos, respectivamente, dos rendimentos da recorrente e
dos encargos, contribuições e impostos que a recorrente suporta.

h) – Em 23/10/96 o relator proferiu um despacho, ordenando a no-
tificação do representante da Fazenda Pública para contestar o pedido
de apoio judiciário.

i) – Foi apresentada contestação, na qual aquele representante de-
fende a improcedência do pedido.

j) – Em 13/11/96, o relator proferiu despacho, negando o pedido
de apoio judiciário, com o fundamento de não haver causa pendente.

3. Dispõe o art. 17o, no 2, do Dec.-Lei no 387-B/87, de 29/12:
“O apoio judiciário pode ser requerido em qualquer estado da

causa, mantém-se para efeitos de recurso, qualquer que seja a decisão
sobre o mérito da causa, e é extensivo a todos os processos que sigam
por apenso aquele em que essa concessão se verificar”.

O que se deve entender por causa?
O preâmbulo daquele decreto-lei faz apelo à C. R. P.: “todos têm

direito à informação e à protecção jurídica nos termos da lei”.
Ora, em nosso entender, com o apoio judiciário deve entender-se

essa protecção jurídica no acesso irrestrito dos cidadãos à justiça.
Mas isso é assim durante a pendência da causa.
Proferida pois a decisão final, com trânsito em julgado, o interessado

deixa de ter qualquer interesse no apoio judiciário, por isso que a
sua pretensão já foi decidida.

Assim, a palavra causa, vertida no art. 17o no 2 do citado Dec.-Lei,
há-de ter aquele significado dilucidado, qual seja, a existência de pro-
cesso que ainda não tenha decisão final.

Mas será que foi proferida decisão final nestes autos?
Poder-se-ia pensar que sim, na consideração que este Tribunal de-

cidiu, em última instância, a pretensão da recorrente.
Mas é igualmente verdade que o processo vai prosseguir. Agora

na Delegação da Procuradoria da República da comarca de Barcelos.
E pode acontecer que venha a ocorrer a hipótese prevista no

art. 227o, no 4, do CPT, que dispõe:
“Caso não seja deduzida acusação, ou, sendo-o, for rejeitada, o

Ministério Público devolverá o processo ao tribunal tributário, que
conhecerá dos factos objecto do recurso”.

Significa isto que a causa está pendente.
E como, por outro lado, foi feita prova da insuficiência económica

da recorrente, impõe-se que seja atendida a sua pretensão.
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4. Face ao exposto, acorda-se em atender a reclamação da re-
corrente Rainha do Cávado – Confecções, Lda, revogando-se o des-
pacho do relator, concedendo-se, em consequência, apoio judiciário
à recorrente, o qual compreende dispensa total de preparos e do
pagamento de custas.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril, de 1997. – Lúcio Barbosa (relator) – Castro
Martins – Mendes Pimentel. – Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Incompetência do S.T.A.; recurso ”per saltum”; matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões do recurso ”per saltum”, ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A. para dele conhecer e pela com-
petência, para o efeito, do T.T. de 2a Instância.

RECURSO No 20.193, em que é recorrente Caixa Geral de Depósitos,
SA, e recorridos João Fernando Heitor Mendes e esposa, Maria
Elisa Figueira de Oliveira Mendes, e de que foi relator o Exmo

Sr. 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 Lisboa, 3o juízo, dela interpôs
recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a for-
mulação do seguinte quadro conclusivo:

1 - Só fruem do privilégio imobiliário os créditos de contribuições,
predial e autárquica, bem como os juros de mora decorrentes das
mesmas, os que estiverem inscritos para cobrança no ano corrente
da data do registo da penhora e nos dois anos anteriores a esta,
conforme determina o art. 744o do C. Civil.

2 - A hipoteca, nos termos do disposto no art. 686o do C. Civil,
garante o pagamento do capital com preferência sobre os demais
credores que não gozem de privilégio especial ou prioridade de registo,
bem como os juros de três anos, acessoriamente, de harmonia com
o disposto no no 2 do art. 693o, do mesmo Código.

3 - A penhora garante o pagamento, em obediência ao disposto
no art. 822o do C. Civil, com preferência a qualquer credor que não
tenha garantia real anterior, dos créditos relativos a juros (legais),
no caso ”sub judice”, os contratuais em face do título executivo que
serve de base à execução do convencional.

4 - A prescrição dos juros contratuais não é do conhecimento ofi-
cioso do Tribunal mas antes dos interessados e só pode ser arguido
por estes em sede de oposição na fase do decénio da citação e só
tem lugar volvidos cinco anos. Decorrido o referido prazo da citação
(10 dias), havendo motivo temporal para arguir tal prescrição, sem
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que tal tenha sido deduzida, preclude o direito aos interessados em
regra os executados - do jamais o podem fazer. (Daí a inoficiosidade
do Tribunal em a conhecer).

5 - O Tribunal ”a quo” reconheceu e graduou, não correctamente,
os créditos relativos a contribuições, predial e autárquica, para além
dos inscritos no ano da penhora (dito registo da mesma na Con-
servatória Predial) e nos dois anos que lhe antecedem, bem como,
quanto a juros decorrentes das mesmas contribuições, para além de
2 anos, concretamente verificou e graduou indevidamente 5 anos,
em primeiro lugar.

6 - Igualmente verificou e graduou incorrectamente apenas o capital
garantido por hipoteca limitando os juros a um período de 5 anos
com fundamento oficioso na prescrição sem que tenha sido arguida
em sede de oposição e na fase da citação, pelo executado (descurando
o período de 3 anos de juros contratuais garantidos acessoriamente
pela hipoteca e os restantes vencidos e contados até à data da venda
do imóvel penhorado, de harmonia com o disposto nos art. 693o,
822o ambos do C. Civil e 341o no 7 do C.P.T.), graduando-os, todos,
em segundo lugar.

7 - O Tribunal ”a quo” ao decidir, como decidiu, violou os nor-
mativos supracitados.

*
Os recorridos bateram-se pela manutenção do julgado.

*
O Exmo Magistrado do MoPo foi de parecer que o recurso não

merece provimento.
*

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Fixa-se como questão a resolver a da competência, em razão da

hierarquia, deste S.T.A. para conhecer do recurso.
Sustenta a recorrente C.G.D. que as contribuições, predial e au-

tárquica, só têm privilégio imobiliário as relativas aos anos de 1990,
1991 e 1992 (v. 2.2 do recurso) devendo ser graduados os respectivos
créditos em primeiro lugar (v.6. do recurso) concluindo terem sido
graduados outros, indevidamente, para além dos inscritos no ano da
penhora (dita do registo da mesma na Conservatória Predial) e nos
dois anos que lhe antecedem... (v. conclusão 5a).

Acontece, porém, que na decisão recorrida, considerou-se que os
créditos reclamados pela Fazenda Pública reportavam-se a dívidas
de Contribuição Predial do ano de 1988 e Contribuição Autárquica
do ano de 1989, postos à cobrança, respectivamente, em 1989 e 1990.

Verifica-se, pois, controvérsia quanto ao tempo em que as dívidas
ocorreram.

Tal controvérsia logra enquadramento no âmbito da matéria factual,
pois que se trata de captar uma ocorrência da vida real que em nada
se prende com a interpretação e aplicação do direito.

Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

Daí a incompetência, em razão da hierarquia, deste S.T.A. para
dele conhecer (v. art. 167o do C.P.T. e 32o no 1 al. b) do E.T.A.F.).

Assim sendo, a competência para conhecer do recurso radica no
T.T. de 2a Instância nos termos do art. 41o no 1 al. d) do E.T.A.F..

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.
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Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido nos termos do voto anexo). Fui presente: 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 pode cons-
tituir 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 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
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

973

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 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 Processual Civil, ed. argentina 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 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 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
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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 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Imposto de sisa. Nulidade. Falta de especificação dos fun-
damentos. Avaliação fiscal. Impugnação directa. Incons-
titucionalidade da norma de competência. Anulabilidade.
Recursos. Poderes de cognição. Matéria de facto. Prédios
para revenda. Isenção. Perda. Juros compensatórios. Im-
putação ao contribuinte.

Doutrina que dimana da decisão:

1) Só a falta absoluta de fundamentação, que não ateste
ter o tribunal cumprido o momento de reflexão e controlo
crítico da lógica da decisão proferida, constitui a nu-
lidade da al. b) do no 1 do art. 668o do CProc. Civil,
que não a mera deficiência ou elementaridade daquela.

2) Na vigência do CPCI, as avaliações fiscais para efeito
de sisa eram directa e autonomamente impugnáveis, pelo
que, na ausência desse procedimento atempado, toca
ao contribuinte conformar-se com o conteúdo do acto,
não cabendo impugnação da liquidação consequente
com fundamento em vícios assacados à dita avaliação.

3) O alegado vício de inconstitucionalidade da norma que
atribui a competência à comissão de avaliação não é
susceptível de gerar a nulidade do acto de avaliação,
mas tão-só de implicar anulabilidade, pelo que o mesmo
não é invocável a todo o tempo por qualquer interessado.

4) O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos
materiais da causa efectuadas na instância recorrida
não se inscreve nos poderes de cognição desta formação
em processos inicialmente julgados nos tribunais tribu-
tários de 1a instância.

5) A caducidade da isenção prevista no art. 16o/1 do CSisa
(redacção do DL 263/79, de 1.8) opera ex lege, logo
que verificados os seus pressupostos (não revenda dos
bens adquiridos no biénio seguinte ou no quadriénio
seguinte desde que pedida a prorrogação), cabendo en-
tão ao sujeito passivo pedir a liquidação da sisa devida
a pagá-la nos 30 dias seguintes ao facto.

6) Não cumprindo estas obrigações, fica o contribuinte su-
jeito a juros compensatórios pelo retardamento da li-
quidação que vier a ser oficiosamente efectuada, desde
o termo final do prazo para cumprimento.
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Recurso 20.634; Recorrente: Martinho Ramos d’Assunção; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que negou pro-
vimento ao recurso para si interposto e confirmou a sentença da
1a Instância que havia julgado improcedente a impugnação deduzida
por Martinho Ramos de Assunção contra a liquidação do imposto
de sisa e juros compensatórios na parte que excedeu os juros com-
pensatórios referentes ao período compreendido entre 7.8.79 e 7.8.81
(esta parte foi julgada procedente) e relativa a dois prédios sitos na
Avenida da Boavista, freguesia de Lordelo do Ouro, veio o Ite recorrer,
concluindo a sustentar que:

- o acórdão não especificou os fundamentos de direito que levaram
à improcedência da questão da inconstitucionalidade imputada aos
arts. 93o e ss do CSisa e os de facto que o levaram a concluir que
as questões suscitadas nas conclusões 1a a 5a das alegações resultam
de factos conhecidos pela Rte antes da apresentação da sua p. i.,
pelo que o mesmo seria nulo;

- as questões jurídicas suscitadas pela Rte relativamente à avaliação
de 4.9.85 não se destinam a anular esse acto mas a demonstrar o
ilegal apuramento do facto tributário em que assentou a liquidação
impugnada, pois aquelas ilegalidades se projectam nos actos subse-
quentes, sendo aplicável o princípio da impugnação unitária, pelo
que o acórdão incorreu em erro de julgamento quando não conheceu
de tais questões por considerar que as mesmas deveriam ser de suscitar
em impugnação do acto de avaliação;

- a fixação da matéria colectável da sisa é feita mediante acto des-
cricionário, de uma comissão em que intervêm delegados da Admi-
nistração, nos termos do art. 93o e ss do CSisa, pelo que estas normas
são inconstitucionais por violação do princípio da legalidade tributária;

- a Rte imputou à liquidação vícios geradores de nulidade, que
podem ser arguidos sem dependência de prazo, pelo que o acórdão
não se podia abster de as conhecer;

- as questões das conclusões 1a a 5a resultam de factos que só
foram conhecidos pela Rte depois da apresentação da p. i. através
da informação prestada pela Repartição de Finanças, pelo que a ar-
guição é tempestiva;

- os efeitos da não prorrogação do prazo da isenção da sisa não
operam ex lege, pois a pretensão deve ser decidida por despacho do
Ministério das Finanças, sempre que o beneficiário a requeira em
tempo oportuno, ex vi do art. 16o/1 do CSisa, na redacção do DL 263/79,
de 1.8, e tal despacho do MF só produz efeitos depois da notificação
ao sujeito passivo;

- o art. 16o/1 do CSisa, na interpretação dada pelo acórdão é in-
constitucional por violação dos princípios da confiança e segurança
e da garantia do recurso contencioso, pois permitiria que requerentes
da concessão da isenção fossem penalizados por omissões ilícitas, im-
putáveis a órgãos da Administração, sendo: assim lesados os seus
direitos e interesses legítimos por actos que nunca tiveram oportu-
nidade de conhecer;

- ora, o despacho do MF, relativo ao requerimento de prorrogação
de prazo de isenção, só foi notificado em 10.10.85, pelo que o acto
sub judice violou o art. 16o/1 e 115/1 do CSisa;
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- não se verificou retardamento do pagamento do imposto de sisa
imputável ao Rte, pois este requereu tempestivamente a prorrogação
da isenção, insistendo depois pela sua decisão, o que só veio a acon-
tecer em 10.10.85 por razões imputáveis à Administração;

- o prédio em causa só foi avaliado em 4.9.85, pelo que o re-
tardamento da liquidação do imposto entre 8.8.81 e aquela data nunca
poderia ser imputável ao Rte, constituindo um venire contra factum
proprium por parte da Administração a exigência dos juros em causa.

Teriam sido violados os arts. 2o, 9o/b), 18o, 106o, 207o, 266o e 268o/3
da CR, 660o e 668o/1/b) do CPC, 64o 2 120o do CPT, 334o do CCivil
e 93o, 16o/1,113o 3 e 115o/1 do CSisa.

Contra-alegou a Representante da Fa Pa, a sustentar a legalidade
da avaliação efectuada, a propriedade do processo para impugnar
a avaliação e a sujeição do Rte ao imposto por ter caducado a isenção
por aquele não ter vendido os bens em causa no prazo de dois anos.

O Exmo Magistrado do MoPo sustentou não terem ocorrido as
nulidades suscitadas, importarem as questões suscitadas nas conclu-
sões 6a a 10a à validade do acto de avaliação, pelo seriam de conhecer
em impugnação autónoma desse acto, que não do de liquidação, não
ter este tribunal poderes de cognição quanto à matéria de facto cons-
tituída pela fixação do momento em que o Rte teve conhecimento
dos factos referidos em juízo e justificar-se somente a anulação parcial
da liquidação dos juros compensatórios decidida nas instâncias, pois
necessário se tornava requerer a liquidação nos 30 dias previstos no
art. 91o do CS findo que fosse o prazo máximo admissível para a
prorrogação da isenção sem que tivesse sido efectuada a venda dos
bens em causa.

Sobre as arguidas faltas de fundamentação do acórdão recorrido
recorde-se a jurisprudência deste tribunal (acs. de 6.6.89, rec. 26268,
de 29.5.91, rec. 24722, e de 15.5.91, rec. 13137) e do STJ (ac. de
3.7.73, em BMJ 229/155) e da doutrina (Alberto dos Reis, V. p. 140),
que sustentam só constituir a nulidade da al. b) do no 1 do art. 668o

do CPCivil a falta absoluta de motivação da decisão, sem prejuízo
de a esta falta absoluta ser equiparável a fundamentação «de tal modo
insuficiente que deva ter-se por inexistente» (ac. da 1a Sec. do STA,
de 19.10.95, rec. 19285).

Ora, quanto à matéria da inconstitucionalidade imputada pela Rte
aos arts. 93o e ss do CSisa, referentes à avaliação de bens para efeitos
de sisa, não chegou a pronunciar-se o tribunal recorrido (as refe-
rências, colhidas pela Rte, sobre inconstitucionalidade constantes do
acórdão respeitam ao próprio imposto de sisa, que não às normas
respeitantes à avaliação dos imóveis), por ter entendido aquele tribunal
não ser «este o processo próprio para alegar a inconstitucionalidade
dos arts. 93o e seguintes do Código da sisa respeitante à avaliação».

Assim sendo, não tendo havido decisão sobre a questão (que, di-
ga-se, nem sequer foi levada às conclusões do recurso para a 2a ins-
tância, que delimitam o objecto do recurso), não é obviamente per-
tinente atribuir ao acórdão recorrido a falta de fundamentação de
que o aresto não chegou a decidir.

A nulidade da al. b) do no 1 do art. 668o opera especificamente
sobre a falta de fundamentação de uma decisão, pressupondo-a ne-
cessariamente, pelo que, na falta desta, a referida nulidade é
ininvocável.

Quanto à falta da especificação dos fundamentos que justificam
a decisão atinente à matéria das conclusões 1a a 5a das alegações

977

de fls. 34 e ss dos autos, o tribunal recorrido, embora tivesse aceitado
que «não tinha a sentença recorrida que examiná-los» (aos factos
respeitantes à dita matéria) porque «as razões que motivaram a li-
quidação nada têm a ver com tais factos», que antes se reportam
à avaliação, sempre veio a pronunciar-se sobre o não conhecimento
das questões por serem novas e de conhecimento não posterior à
entrega da petição, uma vez que «trata-se de actos praticados por
si» (reportando-se ao recorrente).

Quanto a este ponto, o tribunal confirma a decisão da 1a instância
fundado em dupla ordem de razões - por um lado, a matéria invocada
não interessava a liquidação impugnada, mas, antes, a avaliação, cuja
eventual ilegalidade não era reconhecível por este acto, destacável
e dotado de regime de impugnação autónoma relativamente ao da
liquidação, se ter fixado na ordem jurídica como caso resolvido, e
por outro lado, a dita matéria, por levada de novo às alegações escritas
em 1a instância, integrada por factos de que o recorrente não teve
conhecimento só depois da apresentação da petição, uma vez que
eram «actos praticados por si», não merecia, igualmente, o co-
nhecimento.

Não é por ser excedentária a acumulação de fundamentos que
se torna dispensável a especificação destes em relação a qualquer
dos produzidos, nos termos acima expostos.

E são estes termos que levam a concluir que, não se tendo verificado
total omissão de motivação e tendo o aresto deduzido um razoável
motivo (a intervenção pessoal do próprio recorrente nos factos ar-
ticulados, que, implicitamente, se supõem ocorridos anteriormente
à apresentação da petição), se preencheu o requisito da especificação
dos fundamentos, cuja falta a al. b) do no 1 do art. 668o do CPCivil
sanciona com a invalidade da decisão.

A expressão de tal motivo certifica que o tribunal recorrido cumpriu
o momento de reflexão e «controlo crítico da lógica da decisão» que
a função endoprocessual da fundamentação impõe ao juiz (Acs. do
Tribunal Constitucional no 55/85, em DR, 2a série, de 28.5.85, e
no 310/94, em DR, de 29.8.94), pelo que não lhe é assacável a referida
nulidade, sendo que a deficiência ou elementariedade daquela não
é determinante do dito vício de limite (cf. Alberto dos Reis, CPCA-
notado, V, p. 140).

Assim, improcede a referida arguição de nulidades.
Quanto às questões de fundo colocadas no recurso, apreciam-se

em atenção aos seguintes factos dados como provados nas instâncias:
A) O autor adquiriu por escritura pública celebrada em 8 de Julho

de 1977 os seguintes bens:
- casa de quatro pavimentos, jardim e uma dependência, situada

na Ava da Boavista no 1606 desta cidade, inscrita na matriz da freguesia
de Lordelo do Ouro sob o artigo 5, pelo preço declarado de
11 300 000$00;

- terreno destinado a construção com a área de 4833m2, situado
na mesma Av. da Boavista e correspondente ao solo do prédio urbano
que estava inscrito na matriz da freguesia de Lordelo do Ouro sob
o arto 4o, já eliminado por demolição, pelo preço declarado de
1700 000$00.

B) Tal aquisição ficou isenta da sisa nos termos do arto 11 no 3
do C.S.I.S.D por o ora autor ter declarado que os prédios se destinavam
a revenda e porque se encontrava colectado em contribuição industrial
pela actividade de «Prédios - revenda dos adquiridos para esse fim».
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C) Em 19 de Junho de 1979 o Autor requereu a prorrogação por
mais dois anos de isenção de que havia beneficiado - cfr. doc. a fls. 64.

D) Em 17 de Fevereiro de 1982 o ora Autor insistiu pela decisão
do pedido de prorrogação de isenção de sisa.

E) Em 24 de Maio de 1985 foi ordenado pelo chefe da repartição
de finanças a avaliação do mencionado terreno com 4 833m2 sito
na Av. da Boavista.

F) Realizada tal avaliação em 4 de Setembro de 1985, foi atribuído
àquele terreno o valor de 12 082 500$00 - cfr. termo de avaliação
constante do processo administrativo anexo.

G) Em 10 de Setembro de 1985 foi o ora impugnante notificado
do resultado da avaliação e de que poderia, no prazo de oito dias,
solicitar 2a avaliação.

H) A petição inicial deu entrada na secretaria da repartição de
finanças em 7 de Janeiro de 1986.

I) Os serviços procederam à liquidação da sisa com base no valor
declarado de 11 300 000$00 no que se refere ao prédio urbano e no
valor resultante da avaliação, de 12 082 500$00, no que concerne ao
terreno para construção.

J) Foram ainda liquidados juros compensatórios desde 7/08/79 no
pressuposto de o pedido da prorrogação do período de isenção de
sisa ter sido formulado pelo contribuinte apenas em 17/02/82 e por-
tanto fora do prazo legal para o efeito - cfr. fls 11 e 12.

L) O ora impugnante foi notificado para pagamento da sisa e juros
liquidados em 11 de Outubro de 1985.

M) O Ministro das Finanças proferiu despacho de indeferimento
do pedido de prorrogação do prazo em 9/04/85 - cfr. fls 13 in fine.

N) O recorrente teve conhecimento dessa decisão em 10/10/85.
As questões invocados pelo Rte nas conclusões 6a a 10a das ale-

gações de fls. 34 e ss dos autos (inconstitucionalidade da fixação da
matéria colectável por via administrativa, não observância do prazo
para promover o acto de avaliação, incorrecções de forma do acto
e erro no objecto avaliado e sua insuficiência de fundamentação)
são atinentes à validade desse acto, referindo-se aos seus pressupostos,
forma e conteúdo, em tudo contendo com o respectivo processo gra-
cioso de avaliação.

Esses actos de avaliação são prejudiciais dos actos tributários com
que se relacionem em termos de prejudicialidade (e do seu processo
gracioso respectivo), são da competência própria de agentes diferentes
dos encarregados de praticar os actos tributários, ao seu conteúdo
corresponde uma certa preclusão processual e dever de conformação,
quer por parte dos particulares, quer da própria administração fiscal,
que levou a lei a conferir-lhes autonomia que se traduz na suscep-
tibilidade de impugnação contenciosa directa, independente da do
acto prejudicado - no caso em apreço, do valor fixado para efeitos
de sisa, a prevista no art. 97o do CSisa, interpretada como referida
a qualquer ilegalidade, em conformidade com o no 3 do art. 268o

da Constituição, na redacção da Reforma de 1982. (Cf. Alberto Xavier,
Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 224 e ss e 243 e ss).

Por isso, a jurisprudência deste tribunal decidia, para o tempo da
vigência do CPCI, e este é a lei aplicável in casu atento que o facto
relevante (a interposição da impugnação, de 7.1.86) ocorreu antes
da entrada em vigor do CPT, que, passado o prazo de oito dias assinado
no § único do aludido art. 97o, para o contribuinte a avaliação se
consolidava na ordem jurídica como caso resolvido, ficando sanados
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os vícios causadores de anulabilidade de que ela enfermasse (cf., por
todos, o Ac. de 4.5.94, rec. 15930).

Claro que relativamente a todas as questões que não interessem
o referido acto de avaliação prejudicial, nas quais se incluem a ine-
xistência do facto tributário ou do sujeito passivo (caso do acórdão
citado pelo Rte, de 1.6.88, em AD 328/p. 469), a impugnação viável
será, em regra e salvo previsão em contrário, a da liquidação do
impostos em «homenagem ao princípio da impugnação unitária», co-
mo enfatiza o Ac. de 18.11.92 também citado pelo Rte.

E a esse regime não deixou de ser sensível a lei actualmente vigente
- o CPT - (não aplicável ao caso, como se referiu), pois o resultado
da 2a avaliação prevista no art. 96o do CSisa continua a ser impugnado
autonomamente, independentemente da impugnação de actos tribu-
tários, nos termos do art. 155o, mau grado o estabelecimento da regra
da ampla impugnabilidade, extensível ao erro na determinação da
matéria colectável que funda a liquidação, na al. a) do art. 120o do
citado diploma.

Assim, sobre as questões acima referidas não é próprio o meio,
nem oportuna a dedução, pelo que decidiu acertadamente o tribunal
recorrido ao recusar conhecê-las, mesmo que só para o efeito restrito
da abtenção da invalidade do acto tributário que se fundou na ava-
liação, pois quanto a tal espécie de invalidade esta só poderia derivar
da verificada no acto de avaliação, na impugnação directa deste, sendo
que, na ausência desse procedimento atempado, toca ao Rte, como
à Administração Fiscal, conformarem-se com o conteúdo do dito acto
na medida em que precludiram os direitos de o atacar. (Cf. aut. e
ob cit. a fls. 257).

O Rte visou postergar tal regime, ao alegar que o tribunal recorrido
não poderia abster-se de conhecer da questão exposta sobre a dis-
cricionariedade do acto de avaliação, em que intervêm delegados da
administração fiscal, por as respectivas normas ordenadoras (arts. 93o

e ss do CSisa) serem inconstitucionais por violação do princípio da
legalidade tributária (art. 106o/2 da CR), vício que determinaria a
nulidade do referido acto e da liquidação impugnada, podendo, por-
tanto, ser invocado sem dependência de prazo.

Desde logo se diga sobre a invocação do Rte que as normas ques-
tionadas, por serem respeitantes à liquidação do imposto, de carácter
adjectivo ou processual, atinentes à competência do órgão chamado
a intervir na fixação do valor, não são do tipo das que dão ou tiram
direitos, pelo que a doutrina, maioritariamente, não as tem consi-
derado como abrangidas pelo princípio da legalidade prescrito no
art. 106o/2 da CR (cf. Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, 1966,
vol. II, pgs. 62 e 97.

Mas, mesmo que se admita a sujeição da matéria da liquidação
e cobrança ao referido princípio, são aquelas características de ins-
trumentalidade, adjectividade e de inoperatividade no plano da perda
e aquisição de direitos, das normas que atribuem competência à co-
missão de avaliação, que as excluem do campo do conteúdo essencial
de um direito fundamental, cuja ofensa por um acto administrativo
é sancionada pela forma de invalidade mais grave - a da nulidade
deste. (Cf., quanto ao ponto, Esteves de Oliveira, Código do Pro-
cedimento Administrativo, 2a ed., p. 646).

Como assim, o alegado vício de inconstitucionalidade assacado à
norma de competência da comissão de avaliação fiscal para efeitos
de sisa não é susceptível de gerar a nulidade do acto de avaliação
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por esta praticado, mas tão-só de implicar a anulabilidade, que é
a sanção-regra das formas de invalidade dos actos administrativos,
pelo que a alegação do referido vício é sujeito ao prazo do regime
analisado.

E decai a pretensão do Rte em ver conhecida a matéria invocada.
Quanto às questões invocadas nas conclusões 1a a 5a das alegações

de fls. 34 e ss dos autos, em matéria de alteração do destino do
prédio em causa, vem discutido o momento do conhecimento dos
factos integradores, que o Rte reporta ao do conhecimento da in-
formação prestada pela Repartição de Finanças já no curso do pro-
cesso de impugnação e o tribunal recorrido decidiu não se tratar
«de factos de que o impugnante só tenha tido conhecimento em mo-
mento posterior à entrega da petição - trata-se de actos praticados
por si» (o impugnante) para daí não conhecer das referidas questões.

O ponto controvertido, que contende com a regra de que na petição
se exige que se «exponham os factos e razões de direito que fun-
damentam o pedido» (art. 90o do CPCI então em vigor), e com a
posição da jurisprudência deste tribunal de que, em princípio, a petição
devem conter todos os vícios imputados ao acto recorrido, só sendo
admissível aceitar arguições de vícios novos nas alegações finais es-
critas quando os factos que as integrem só tiverem advindo ao co-
nhecimento do impugnante após a interposição do procedimento (Acs.
desta Secção de 5.6.91, em AD 358/1122 e da 1a Secção, de 21.1.88,
em AD 323/1408), é, claramente, pertinente a matéria de facto, do
mundo interior da vida psíquica (cf. Manuel Andrade, Noções Ele-
mentares de Processo Civil, I, p. 181).

Assim, tanto a instância recorrida, ao decidir sobre o momento
do conhecimento dos ditos factos pelo impugnante, firmada em juízo
de facto, assente na presunção judicial ou natural, de que ao tribunal
de julgamento de facto era lícito servir-se nos termos do art. 351o

do CCivil como simples meio de prova a apreciar livremente, de que
é presumível conhecimento dos factos que são actos praticados pelo
próprio, como o Rte, ao invocar que nunca se provou a verificação
desses factos, nem o seu conhecimento pelo impugnante, incorrendo,
por conseguinte, o tribunal recorrido em erro de julgamento, operam
no âmbito da matéria de facto.

Compreendem, assim, as ditas invocações pretensos erros na apre-
ciação das provas e na fixação de factos materiais da causa, cujo
conhecimento não se inscreve nos poderes de cognição desta formação
«em processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de
1a instância» - art. 21o/4 do ETAF e 722o/2 do CPCivil - Acs. deste
tribunal de 1.2.94, rec. 16772, e jurisprudência do STJ, de que é exem-
plo o de 11.4.85, em BMJ 346/215.

Daí, que a dita pronúncia de facto da 2a instância seja de acatar
por este tribunal, que a não pode rever - art.729o/2 do CPCivil - pelo
que a arguição da matéria em causa questionada é intempestiva, como
veio a aceitar o aresto recorrido, decaindo a pretensão do Rte.

Contrariando a postura do acórdão recorrido, que, fundado no
art. 16o/1 do CSisa (na redacção dada pelo DL 263/79, de 1.8), e
nos factos de o impugnante não ter revendido os prédios em causa
no prazo de dois anos, nem lhe ter sido concedida prorrogação desse
prazo, decidiu que o imposto de sisa por aquele é devido, veio o
Rte sustentar que os efeitos da prorrogação do prazo da isenção
não operam ex lege, por a mesma dever ser de decidir por despacho
do Ministro das Finanças sempre que o beneficiário a requeira em
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tempo oportuno, sendo que o referido despacho só produz efeitos
jurídicos depois de ser notificado ao sujeito passivo do imposto.

E que, por conseguinte e por o dito despacho só ter sido notificado
ao Rte em 10.10.85, teria o acto recorrido violado os arts. 16o/1 115o/1
do CSisa, até porque na data da notificação da liquidação (11.10.85)
ainda não tinha decorrido o prazo de 30 dias, estabelecido no
art. 115o/5 do CSisa para o pagamento voluntário e sem juros com-
pensatórios do referido tributo.

Os impostos e as correlativas obrigações tributárias, assim como
os benefícios fiscais, que são factos impeditivos daqueles, criam-se
por lei, de acordo com o princípio da legalidade constitucionalmente
previsto (art. 106o/2 da CR), que tem natureza distinta do princípio
da legalidade em direito administrativo, menos exigente por apenas
impor que a actividade administrativa se conforme com a lei material
(cf. Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, I, pp. 28
e ss).

No caso em apreço, quer a obrigação do imposto de sisa, quer
a isenção prevista para a aquisição de prédios para revenda por co-
merciantes do ramo (previstas, respectivamente, nos arts. 1o e 2o do
CS e 11o/3 e 13o/A do CS), são criações tipificadas ex lege, tal como
o é a condição resolutiva que sujeita a isenção e que o art. 16o enuncia
ao prescrever que «deixarão de beneficiar da isenção logo que se ve-
rifique, respectivamente: 1o Que os prédios adquiridos para revenda
não foram revendidos dentro do prazo de dois anos ou o foram no-
vamente para revenda, salvo justificação aceite por despacho do Mi-
nistro das Finanças, que poderá prorrogar esse prazo até ao máximo
de dois anos».

Assim, logo que verificada a não venda tempestiva, o que coincidia
coma ocorrência do termo final do quadriénio (uma vez que o con-
tribuinte havia pedido a prorrogação por mais dois anos da isenção
de que havia beneficiado - alínea C) do probatório), a caducidade
ou a perda de eficácia da isenção operava automaticamente, ipso
jure, com efeito ex tunc (cf. Acs. deste tribunal de 2.3.94, em AD
400/424 e de 17.4.96, em AD 421/54), cabendo então ao sujeito passivo
solicitar a liquidação da sisa (art.91o) no prazo de 30 dias contados
da data da referida ocorrência, independentemente do resultado da
decisão administrativa que recaísse sobre o pedido de prorrogação
formulado, pois o facto tributário havia recobrado então toda a sua
força obrigatória até ao momento impedida.

Por isso, a liquidação impugnada foi praticada ex officio por a li-
quidação do imposto não ter sido pedida em tempo pelo Rte e nos
termos do art. 116o

Nestas circunstâncias, o acto acessório do tipo legal, o despacho
decidente do pedido de prorrogação do prazo da isenção, e a pro-
blemática da sua oponibilidade subjectiva face ao Rte, invocada por
este, passam à margem do tipo legal que fundou o acto tributário
impugnado, deixando intocada a sua validade.

Só assim não seria se não se houvesse verificado a não revenda
no quadriénio, mas tão-só no biénio inicial, e o acto acessório da
decisão sobre o pedido de prorrogação tivesse sido autonomamente
impugnado (cf. Ac. citado, de 17.4.96), porventura sem sucesso face
à posição jurisprudencial que predica que a notificação do acto não
é elemento de validade ou de perfeição do acto notificado, mas apenas
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desencadeia a sua eficácia externa (cf., por todos, Ac. do Pleno da
1a Secção deste tribunal, de 21.11.89, em AD 348/1527).

Com o acto que foi de indeferimento (al. M) do probatório) inal-
teradamente válido e objectivamente eficaz, de nada valeria arguir
a sua ineficácia subjectiva face à Rte para invalidar uma liquidação
que cumpria ainda os pressupostos legais - verificação objectiva da
condição (não revenda em dois anos não prorrogados) que deter-
minava a caducidade da isenção e o recobro da eficácia do facto
tributário entretanto suspensa.

São estes os factos, que, embora acessórios do tipo legal tributário,
fundam, com este, o acto tributário impugnado, que não, propria-
mente, o despacho de indeferimento do Ministro das Finanças de
9.4.85 (al. M), de que o Rte teve conhecimento em 10.10.85 (al. N),
que, embora também acessório do referido tipo legal, não chegou,
pelas razões expendidas, a determinar a produção do acto impugnado,
cuja validade permanece incólume perante a invocação da ineficácia
subjectiva imputada pelo Rte ao aludido despacho.

Por conseguinte, na aplicação concreta do direito pelo autor do
acto impugnado e pelo acórdão recorrido, mormente quanto ao sen-
tido a atribuir ao art. 16o/1 do CSisa, nenhuma violação dos princípios
constitucionais da confiança e segurança e garantia do recurso cons-
titucional podia ter ocorrido por causa da eventual ineficácia subjectiva
imputada ao acto de que se alheou (ou poderia ter-se alheado com
o mesmo resultado) a actividade tributária de que resultou a imposição
em causa.

Deste modo, não havia lugar a questionar-se sequer a recusa por
inconstitucionalidade da dita norma, pelo que decai também nesta
sede a pretensão do Rte.

Invocou o Rte que o retardamento da liquidação não lhe é imputável
por ter a tempo pedido a prorrogação da isenção e insistido pela
decisão, que só veio a ocorrer em 10.10.85 e por razões imputáveis
à Administração, de que refere a tardia avaliação feita em 4.9.85,
pelo que se insurge contra a exigência do juros liquidados.

Nesta questão dos juros compensatórios, o tribunal recorrido im-
putou o retardamento da liquidação desde o termo final do prazo
máximo para a prorrogação da isenção (o acima aludido quadriénio),
a que acrescentou os 30 dias previstos no art. 91o para requerer a
liquidação, ao Rte, e confirmou a sentença da 1a instância, que se
pronunciara de modo idêntico.

Na verdade, findo o prazo máximo admissível para a prorrogação
- o aludido quadriénio-, caducando e ficando sem efeito a isenção
como acima se mostrou, cabia ao Rte pedir a liquidação da sisa no
prazo de 30 dias, nos termos do art. 91, não sendo razoável (e o
legislador presume-se tal na consagração das soluções legais - art. 9o/3
do CCivil) admitir que o contribuinte que não cumpriu a condição
da isenção no prazo prorrogável mas não prorrogado por indefe-
rimento do pedido de prorrogação despachado tardiamente ficasse
em melhor situação do que um outro, igualmente incumpridor da
condição, a quem tivesse sido concedida a prorrogação.

A este contexto se deverá atender dentro da lógica do sistema,
ao interpretar o no 5 do art. 115o, na redacção inovadora do aludido
DL 263/79, de 1.8, que alterou a letra do preceito deixado pelo DL
140/78, de 12.6, repondo o texto original, da qual reza que «Se caducar
qualquer isenção nos termos do art. 16o (. . .) a sisa deverá ser paga
dentro do mesmo prazo de trinta dias, a contar da data em que a
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isenção ficar sem efeito, ou, no caso previsto no § 2o do art. 16o

(que é o caso nos autos verificado de se requerer a justificação para
a não revenda no biénio inicial) da data em que for notificado o
indeferimento do pedido de justificação . . .».

A interpretação da norma terá que ser restritiva porque a sua letra
«majus dixit quam voluit», não cabendo no seu sentido racional a hi-
pótese de a notificação do aludido indeferimento ocorrer em momento
póstumo à caducidade da isenção e constituição da obrigação tri-
butária, determinadas pela verificação da conditio juris (a não revenda
dentro do quadriénio), como acima vem exposto.

O que a lei intentou foi abreviar a verificação dos ditos efeitos,
reportando-os ao facto da notificação do aludido indeferimento quan-
do passou a ser certo que, porque foi indeferida a pedida prorrogação,
a obrigação tributária havia nascido, o que justificava a abertura do
prazo para o pagamento do imposto, sem haver que esperar pelo
esgotamento do prazo de prorrogação, uma vez que esta fora
denegada.

E tanto assim é, que a lei se refere somente ao despacho de in-
deferimento, que não ao do deferimento, hipótese em que se segue
a regra geral do termo inicial do pagamento coincidir com a perda
da eficácia da isenção.

No caso, ao fim do referido quadriénio, motivo porque o retar-
damento da liquidação da sisa oficiosamente efectuada é imputável
ao contribuinte, nos termos do art. 113o do CSisa, por este não ter
cumprido, nos 30 dias legais, as obrigações de pedir a liquidação
e pagar o imposto, como, aliás, e correctamente, decidiram as ins-
tâncias, ao recusarem-se a anular a liquidação em juros compensa-
tórios contados a partir de 8.8.81.

Assim, também decai esta pretensão do Rte.
Quanto ao alegado retardamento da avaliação efectuada como cau-

sa do atraso da liquidação e facto determinante da exclusão da im-
putação deste ao Rte, o mesmo refere-se a questão autónoma re-
lativamente à tratada imediatamente acima, porquanto solicita uma
outra aplicação do direito a factos (a dita avaliação, suas circunstâncias
de tempo) também diferentes dos apreciados, segundo normas ainda
não contempladas (por exemplo, o art. 98o do CSisa).

Questão de que este tribunal não pode conhecer em recurso porque
o respectivo fundamento não serviu, nem foi conhecido pelo tribunal
recorrido e só as questões resolvidas por este 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 apreciar questões não decididas pelo
tribunal a quo.

Por tudo, decaem as pretensões do Rte.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 70 %.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — José Joaquim Almeida Lopes. —
Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Ónus de alegar e concluir.

Doutrina que dimana da decisão:

Improcede o recurso em que as razões expostas nas alegações
carecem de conclusões adequadas que as levem ao sucesso
e as conclusões formuladas, que condicionam e restringem
o objecto do recurso, não se afirmam como quadro sinóptico
das alegações produzidas.

Recurso: 20 691; Recorrente: António Gonçalves Viana; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o aresto do TT2a Instância que deu provimento
ao recurso interposto par si pela FaPa e manteve a validade do acto
impugnado por António Gonçalves Viana, o qual era a deliberação
da Comissão Distrital de Revisão pela qual aquele foi fixado o volume
de negócios de 1986 em 7 047 790$00 com a consequente liquidação
de IVA no montante de 236 719$00 e juros compensatórios de
153 928$00, veio o impugnante recorrer, concluindo a sustentar que
a deliberação da Comissão de Revisão e o subsequente acto de li-
quidação do IVA padecem de vício de falta de fundamentação, en-
tendida em sentido amplo.

Teria sido violado o no 2 do art. 1o do DL 256-A/77 e (ou) os
arts. 124o e 125o do CPA.

Contra-alegou a Representante da FaPa a sustentar que a funda-
mentação por remissão para a informação dos Serviços de Fiscalização
feita no acto recorrido satisfaz o referido requisito formal do acto.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que, faltando no pro-
batório do acórdão recorrido o teor da informação que o tribunal
entendeu ter fundamentado por remissão o acto recorrido, carecia
este tribunal de elementos para aplicar o direito, pelo que se deveria
ordenar novo julgamento com a fixação da factualidade interessante.

Em matéria de facto vem assente do tribunal recorrido que
1o) Em visita de inspecção efectuada ao impugnante António Gon-

çalves Viana procedeu-se à elaboração de relatório donde constava
a falta de credibilidade dos seus elementos de escrita e correcção
dos valores relativos ao volume de negócios de 5.101.240$00 para
10.000.000$00, tendo sido corrigido o IVA liquidado de 476.899$0000
para 1.260.806$00.

(informação oficial de fls. 10 dos autos)
2o) Foi, então, pela Repartição de Finanças de Vagos, efectuada

a liquidação oficiosa do imposto em falta de 783.805$00, de acordo
com o disposto no no 1 do arto 82o do CIVA.

(informação oficial de fls. 10)
3o) Notificado o impugnante em 15.7.1988 para pagar o imposto

liquidado, deduziu a reclamação que foi apreciada e julgada par-
cialmente procedente, depois de informada pelos Serviços de Fis-
calização, tendo sido fixado o volume de negócios em 7.047.790$00
e exigível o IVA de 235.791$00.

(informação oficial de fls. 10)
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4o) Pela acta no 3 do ano de 1991 foi deliberado pela Comissão
Distrital de Revisão, na parte que interessa:

«A Comissão Distrital de Revisão, em face das reclamações apre-
sentadas, dos processos individuais dos contribuintes e dos demais
elementos de informação ao seu dispor, fixa através desta acta, com
os fundamentos que constam a final, um total de imposto de
1.028.196$00 . . .

. . . Nome do contribuinte — António Gonçalves Viana.

V. negócios 7.047.790$00
Sujeito à taxa de 8 % 5.187.790$00
Sujeito à taxa de 16 % 1.860.000$00
Janeiro 14.545$00
Fevereiro 14.545$00
Março 26.920$00
Abril 19.061$00
Maio 25.969$00
Junho 14.545$00
Julho 14.545$00
Agosto 14.545$00
Setembro 14.545$00
Outubro 35.185$00
Novembro 30.477$00
Dezembro 10.837$00
Imposto contestado 783.805$00
Imposto fixado pela Comissão Distrital 235.719$00. . .
«Em face das reclamações apresentadas, dos processos individuais

dos contribuintes e dos demais elementos de informação ao seu dispor,
a Comissão Distrital de Revisão delibera por UNANIMIDADE levar
uma linha de conta os apuramentos feitos pelos Serviços de Fisca-
lização Tributária, aquando da análise das reclamações apresen-
tadas . . .»

(fls. 55 e 59 dos autos)
5o No dia 21.5.1991 o impugnante foi notificado da deliberação

da Comissão Distrital de Revisão de 25.2.1991, referida no no 4 e
para no prazo de 15 dias efectuar o pagamento da quantia de
389.647$00», sendo 235.719$00 de imposto, 153.928$00 de juros com-
pensatórios e de que a fixação deste valor de imposto «efectuada
nos termos do artigo 84o e 85o do CIVA, não é susceptível, nem
de reclamação, nem de impugnação judicial, salvo se tiver havido
preterição de formalidades legais, caso este em que poderá recorrer
para o Tribunal de 1.a Instância das Contribuições e Impostos, no
prazo de oito dias a contar do término do prazo de quinze dias do
pagamento eventual».

(fls. 1 do processo administrativo instrutor).
6o) Não tendo sido efectuado o pagamento eventual foi a quantia

liquidada debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública de Vagos em
14.6.1991, pelo conhecimento no 374.

(informação oficial a fls.11)
7o) Em 18.6.91 deu entrada na Repartição de Finanças de Vagos

a petição de impugnação a que se referem os presentes autos
(fls . . . 2 dos autos).
8o) Em 6.12.1991 o impugnante procedeu, em processo de execução

fiscal, ao pagamento voluntário da liquidação de IVA.
(informação oficial de fls. 11 e documentos fls. 21 dos autos).
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A Rte, nas conclusões, imputa ao acto recorrido vício de falta de
fundamentação e refere ao mesmo a norma apropriada -a do no 2
do art. 1o do DL 256-A/77, de 17.6, e (ou) 124o e 125o do CPAd-
ministrativo- que prescrevem dever ser a fundamentação expressa
«através da sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito
da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância
com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou pro-
postas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo
acto».

Todavia, nas alegações não se indicam questões a decidiu ou razões
por que devem ser as questões decididas em certo sentido referentes
à conclusiva «falta de fundamentação», mas, antes, se procura ques-
tionar a exactidão dos fundamentos invocados no acto recorrido, que,
aliás, a sentença da 1a instância, citando Sérvulo Correia, em Noções
de Direito Administrativo, p. 403, havia alertado que não conduz
ao vício de forma por falta de fundamentação, podendo revelar outros
vícios, como o de violação de lei.

Com efeito, nas alegações, do que se discorda é que se tivesse
feito a demonstração, a prova, nem mesmo por presunção, de que
se tivessem verificado os 1000 contos de volume de negócios em 1986
que o acto tributário fez acrescer ao facto tributário e de que a cor-
relativa omissão de facturação na escrita, detectada no acto, corres-
pondesse à realidade.

É, pois, do vício de violação de lei por erro nos pressupostos de
facto a que se referem as alegações, as quais não se identificam com
as conclusões, que imputam ao acto o vício de falta de fundamentação.

Nestas circunstâncias o recurso terá, necessariamente, que impro-
ceder, uma vez que as razões das alegações carecem das conclusões
adequadas que as levem ao sucesso do provimento, sendo que, por
seu lado, as conclusões formuladas, que condicionam o objecto do
recurso e o restringem, não se afirmam como o quadro sinóptico
das alegações como a lei exige (art. 690o do CPCivil).

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 60 %.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Contribuição industrial. Deliberação da
Comissão de Revisão. Insusceptibilidade de impugnação au-
tónoma. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A deliberação da Comissão de Revisão prevista no C.C.I.
que fixou o lucro tributável é insusceptível de impugnação
autónoma, uma vez que dá origem à liquidação de
imposto.
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II — Se o juiz resolver uma questão prévia, decidindo que o
acto recorrido é insusceptível de impugnação autónoma,
fica prejudicado o conhecimento de outras questões sub-
metidas pelo recorrente à sua apreciação.

III — O não conhecimento dessas questões não constitui assim
omissão de pronúncia.

Recurso n.o 20.806. Recorrente: José da Silva & Sá, Lda. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ DA SILVA E SÁ, LDA., com sede na Rua do Sardoal,
4, Braga, impugnou judicialmente o lucro tributável, em sede de Con-
tribuição Industrial, referente ao exercício de 1987, o qual foi fixado
pela Comissão de Revisão.

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

Inconformado com esta decisão, o impugnante interpôs recurso
para o S.T.A. que se julgou hierarquicamente incompetente para co-
nhecer do recurso.

Baixaram os autos ao T.T. de 2a Instância que negou provimento
ao recurso.

De novo inconformado com esta decisão, o impugnante interpôs
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

“1. Nos artos 8o a 27o da petição de impugnação alegam-se factos
que traduzem clara violação do arto 32o do CPT.

2. Tais factos constituem a «causa de pedir», isto é, essencialmente
o fundamento de facto e de direito da impugnação apresentada.

3. A alegação de tais factos pode levar à formulação de um pedido
de anulação do acto tributário de liquidação.

4. Se a impugnante em vez de formular tal pedido de anulação
da liquidação pede a redução da matéria colectável, há contradição
entre a causa de pedir e o pedido.

5. Esta contradição implica nulidade por ineptidão da petição inicial.
6. Nulidade insanável, que pode ser arguida a todo o tempo até

ao trânsito em julgado da decisão final, de conhecimento oficioso
e que determina a anulação dos actos processuais posteriores ao mo-
mento da prática do acto nulo, exceptuadas as peças úteis ao apu-
ramento dos factos (arto 119o, no 1, al. a) e nos 2 e 3).

7. Sem prejuízo desta solução para o caso em recurso, afigura-se
no entanto à ora recorrente que a própria petição apresentada preen-
che os requisitos formais mínimos exigidos para tal articulado.

8. De facto, na conclusão do requerimento apresentado a fls. 23
a 25 dos presentes autos, a impugnante corrigiu o pedido anterior-
mente formulado na petição.

9. Depois, na margem esquerda da 1a página da petição, está ex-
pressamente identificado o ofício da Repartição de Finanças através
do qual a impugnante foi notificada da liquidação do imposto.

10. Deste modo, face às razões de facto e de direito invocadas
nos artos. 8o a 27o da petição, à invocada correcção do pedido e
à identificação na petição do ofício no qual se corporizou o acto
de liquidação do imposto, afigura-se à recorrente que a petição satisfaz
os requisitos previstos no arto 127o do CPT.
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11. Acresce que, face à posição assumida pela Fazenda Pública
no articulado apresentado a fls. 16 a 19o, está demonstrado que os
serviços de fiscalização violaram o citado arto 32o do CPT.

12. Ora é precisamente esta ilegalidade concreta o objecto da
impugnação.

13. As doutas instâncias nunca se pronunciaram sobre esta ile-
galidade.

14. Sendo que actualmente o objecto da impugnação abrange toda
e qualquer ilegalidade.

15. Invocada tal ilegalidade como “causa de pedir” ou fundamento
de facto e de direito da impugnação, existe omissão de pronúncia
relativamente a essa questão fundamental se o Tribunal não ponderar
e apreciar as razões alegadas pela recorrente.

16. A impugnação é tempestiva porquanto foi deduzida em 19.02.93
e o débito ao tesoureiro ocorreu em 28.01.93, no dia imediato ao
termo do prazo para pagamento voluntário da colecta – informação
oficial fls. 15.

17. O douto Acórdão recorrido acolhe errada interpretação e apli-
cação dos artigos 119o, no 1, al. a), nos 2 e 3, 127o, no 1, 129o, no 2,
al. c), 134o, no 2 e 144o, no 1 do CPT e 38o do CPC.»

O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer con-
trário às pretensões do recorrente.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer con-
trário às pretensões do recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. O Mo Juiz do T. T. de 1a Instância fixou o seguinte quadro

fáctico:
“A comissão de revisão a que se refere o arto 84o do C. P. T.,

por acordo dos respectivos vogais, fixou a matéria colectável da im-
pugnante para o dito exercício.

“A impugnante foi notificada dessa decisão em 17/11/92, e a petição
inicial deste processo deu entrada em 19/2/93”.

Daqui concluiu que a fixação da matéria colectável era insusceptível
de impugnação autónoma por ter dado origem a liquidação de imposto
(no 1 do arto 89o do C. P. T.), a impugnação não pode pôr em causa
um valor a que se chegou por acordo (no 2 do arto 87o do C. P. T.),
sendo extemporânea por ter sido apresentada no 94o dia após a no-
tificação (al. e), do no 1, do arto 123o do C. P. T.).

Por seu turno, o Tribunal Tributário de 2a Instância fixou como
questão a resolver a da identificação do acto impugnado conten-
ciosamente.

Escreveu-se:
Na sua impugnação judicial a recorrente escreveu no cabeçalho:
“VEM AO ABRIGO DO DISPOSTO NO ARTo 120o E SEGUIN-

TES DO CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) APRE-
SENTAR IMPUGNAÇÃO JUDICIAL RELATIVAMENTE AO
LUCRO TRIBUTÁVEL QUE LHE FOI FIXADO PELA COMIS-
SÃO DE REVISÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1987, NO
MONTANTE DE 56.782.029$00, E DE HARMONIA COM O RE-
GIME APLICÁVEL AOS CONTRIBUINTES DO GRUPO B, NOS
TERMOS DO ARTo 114o. . .”.

A seguir, a recorrente escreveu o seguinte título:
“I – O ACTO IMPUGNADO”.
E no arto 6o da impugnação esclarece que o acto impugnado é

a DELIBERAÇÃO DA RESPECTIVA COMISSÃO DE REVISÃO,
que lhe fixou definitivamente o lucro tributável em 56.782.029$00.
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Em consonância com este acto e com a sua intenção, a recorrente
formulou o seguinte pedido:

“POR TODO O EXPOSTO DEVE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO
JUDICIAL SER RECEBIDA, ACEITE POR PRECEDENTE E PRO-
VADA A MATÉRIA NELA CONTIDA E NO FINAL VIR A SER
REDUZIDA A MATÉRIA TRIBUTÁVEL DE 56.782.028$00 PARA
18.160.029$00”.

3. Como bem refere o EPGA são duas as questões a resolver,
a saber:

a) Contradição entre o pedido e a causa de pedir;
b) Omissão de pronúncia.
3.1 Vejamos se ocorre aquela contradição.
Se verificarmos a petição inicial logo vemos que o recorrente ques-

tiona expressamente o “lucro tributável . . . fixado pela Comissão de
Revisão”.

Especificou no arto 6o dessa petição que se trata do “lucro tributável
que, por deliberação da respectiva Comissão de Revisão foi defini-
tivamente fixado em . . .”.

Daqui decorre o pedido final, a saber: o direito a ver “reduzida
a matéria tributável . . .”.

Não há assim qualquer contradição entre o pedido e a causa de
pedir.

E nem se diga que os art.os 8o a 27o da petição inicial traduzem
clara violação do arto 32o do C.P.T.:

É que não que foi essa alegada violação que configura autono-
mamente a causa de pedir.

Na verdade, e como logo se vê do arto 11o da petição inicial, é
a Comissão de Revisão que acaba sempre por estar na mira do re-
corrente. Ou seja, ataca o acto da Comissão não erigindo essa eventual
violação da lei como escopo da sua impugnação.

Em suma: não é essa eventual violação do arto 32o do C. P. T.
que constitui a causa de pedir.

Não há pois ineptidão da petição inicial.
E a identificação do “ofício da Repartição de Finanças através

da qual a impugnante foi notificada da liquidação do imposto”, “na
margem esquerda da 1a página da petição” (conclusão 9a), é abso-
lutamente inócua e insusceptível de quaisquer consequências.

E que dizer da alegada correcção do pedido formulado na petição,
através do requerimento de fls. 23 a 25 dos autos (conclusões 7a

e 8a)?
Sem o referir expressamente, o recorrente parece estar a referir-se

a uma eventual modificação da instância.
Como é sabido (arto 268o do C. P. Civil), “citado o réu, a instância

deve manter-se a mesma quanto às pessoas, ao pedido e à causa
de pedir, salvo as possibilidades consignadas na lei”.

É o princípio da estabilidade da instância.
E a alteração do pedido e da causa de pedir só pode ocorrer no

condicionalismo previsto nos art.os 272o e 273o do C. P. Civil, situação
que manifestamente não ocorre na hipótese ora em apreciação.

3.2 E que dizer da alegada omissão de pronúncia?
Como é sabido, a omissão de pronúncia constitui nulidade de sen-

tença (arto 668o, 1, d), do C. P. Civil).
Porém, nos termos do arto 660o, 2, do C. P. Civil, “o juiz deve

resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua
apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela
solução dada a outras . . .”.
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Ora, no acórdão recorrido suscitou-se a questão prévia da recor-
ribilidade do acto impugnado contenciosamente.

E decidiu-se que tal acto não era susceptível de recurso.
Assim, respondendo-se desta forma à questão prévia suscitada, é

óbvio que o conhecimento de qualquer outra questão ficou pre-
judicada.

Não ocorre assim a alegada omissão de pronúncia.
3.3 Como resulta do exposto, o recorrente atacou a deliberação

da Comissão de Revisão, que fixou a matéria colectável.
Ora, nos termos do arto 89o, 1, do C. P. T., “o acto de fixação

da matéria colectável não é susceptível de impugnação judicial au-
tónoma, salvo se não der origem à liquidação de imposto”.

Como, no caso, houve liquidação do imposto, resulta que o acto
de que o recorrente interpôs recurso contencioso não o admitia.

Assim sendo, não há censura a fazer ao acórdão recorrido.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pelo recorrente José da Silva & Sá, Lda.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. – Lúcio Barbosa (Relator) – Vítor Mei-
ra – Brandão de Pinho. – Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões do recurso “per saltum”, ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A., para dele conhecer e pela com-
petência, para o efeito, do T.T. de 2a Instância.

Recurso no 20.821 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
SINORCO - Sociedade Industrial Nortenha de Construções, Lda
e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr.Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Mo

Juiz do T.T. de 1a Instância de Braga, que julgou procedente a im-
pugnação deduzida por Sinorco - Sociedade Industrial Nortenha de
Construções Lda. contra a liquidação adicional de IRC, relativa ao
exercício de 1990, dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

a) Está provado nos autos que as facturas em causa dizem respeito
ao exercício de 1989.

b) Está ainda provado nos autos que as citadas facturas não foram
pagas em 1990.

c) O arto 18o do CIRC é imperativo.
d) Como tal as correcções levadas a efeito ao exercício de 1990

pelos factos apontados nestas conclusões estão correctamente ela-
boradas.
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Contra-alegou a recorrida, tendo concluído do seguinte modo:
1. Nos autos está provado que o valor das facturas em questão

não foi considerado custo de exercício em qualquer dos anos.
2. Que tais valores foram efectivamente pagos pela impugnante.
3. Está já, por tais circunstâncias, o impugnante efectiva e insu-

ficientemente (sic) penalizado.
4. Em nada foi defraudada a Fazenda Pública.
O Exmo Magistrado do MoPo foi de parecer que o recurso merece

provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
1 - Na escrita comercial da impugnante, do exercício em causa,

foram encontradas as três facturas identificadas a fls. 5 dos autos
de reclamação apensos, no valor total indicado e que ostentavam,
todas elas, datas de 1989.

2 - As coisas e serviços nelas referidos foram adquiridos e pagos
pela impugnante, não tendo o seu valor sido contabilizado como custo
de 1989.

3 - A administração fiscal (AF) não aceitou esse valor como custo
de 1990, e acresceu-o ao lucro tributável deste exercício.

Não se demonstrou que o dito valor tivesse sido pago em 1990.
Fixa-se como questão a decidir a da competência, em razão da

hierarquia, deste S.T.A., para conhecer do recurso.
Na sentença recorrida afirma-se que não se provou que o valor

das facturas atrás referido tivesse sido pago em 1990.
A Fazenda Pública no entanto, sustenta na conclusão b) que as

facturas não foram pagas em 1990.
Por seu turno, sob o no 8 das contra-alegações refere a recorrente

que o “Digno Representante da Fazenda Pública distorce os factos
ao afirmar nas conclusões que está provado que as facturas não foram
pagas em 1990. O que ficou provado foi coisa bem diversa - “não
se demonstrou que o dito valor tivesse sido pago em 1990”, mas
também não se provou que o não tivesse sido.

Existe, pois, controvérsia factual a dirimir.
Na verdade, a Fazenda Pública afirma categoricamente que as fac-

turas não foram pagas em 1990.
Por seu turno, na sentença recorrida, afirma-se apenas que não

está provado que aquelas tivessem sido pagas em 1990.
Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento

matéria de direito. Com efeito, não se trata apenas de interpretar
e aplicar a lei, mas sim e também de resolver a apontada questão
de facto.

Por isso, este S.T.A. é incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do recurso, sendo competente, para o efeito, o T.T. de 2a

Instância (v. art. 21o no 4, 32o no 1 al. b), 39o e 41o no 1 al. a)
do E.T.A.F. e 167o do C.P.Tributário).

Termos em que se acorda em julgar 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, 16 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum — Matéria de facto — Incompetência em
razão da hierarquiva — Conhecimento oficioso — Compe-
tência do Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência (em razão da hieraquia)
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 1.a Instância que não se restrinja a matéria
de direito.

3 — Envolve matéria de facto averiguar se antes da sentença
ou antes da petição de impugnação o recorrente des-
conhecia quem fora a entidade que proferira o despacho
impugnado.

Recurso no 20 824. Recorrente: TELBRI — Telecomunicações, L.da;
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. TELBRI — Telecomunicações, L.da, com sede em Lisboa, re-
corre per saltum da sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Lisboa (4.o Juízo, 1a Secção, processo n.o 53/88) de 19-2-96 (fls. 128
a 142) que julgou verificada a excepção dilatória da sua incompetência
absoluta — com a consequente absolvição da instância da Fazenda
Pública (F.a P.a) — para conhecer da impugnação judicial por essa
sociedade deduzida contra (como a sentença recorrida transcreve do
cabeçalho da petição inicial) «o despacho que determinou a sua tri-
butação em contribuição industrial pelo sistema do grupo B, sendo
ela do grupo A, com referência aos exercícios de 1982 e 1983».

2. Suscita-se, porém, a questão prévia, de conhecimento oficioso
e prioritário (cf. artigos 3.o da LPTA, 45.o do CPT e 101.o e segs.
do CPC), da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do
STA, para onde um recurso jurisdicional, como o presente de decisão
de um tribunal tributário de 1.a instância só pode subir per saltum
quando ver-se exclusivamente matéria de direito [cfr. artigos 21.o,
n.o 4 e 32.o, n.o 1, alínea b), do ETAF e 167.o do CPT]: se envolver
pronúncia sobre matéria de facto, a competência para o julgar cabe
ao Tribunal Tributário de 2.a Instância [cfr. artigos 41.o, n.o 1, alínea a),
do ETAF e 167.o citado].

3. E entendemos que procede tal questão prévia.
Na verdade, na conclusão IX da sua minuta de recurso alega a

recorrente que mesmo a não se revogar a sentença, por ilegal, deve
revogar-se a condenação em custas nela proferida, por não ser im-
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putável à ora recorrente a utilização indevida de impugnação judicial
quando deveria ter utilizado o recurso de acto de membro do
Governo».

Tal conclusão sintetiza a alegação feita pela recorrente nos artigos
15o a 18o e 32o dessa minuta de que até ser notificada da sentença
não sabia quem fora a entidade que proferira o despacho impugnado
(o que envolve matéria de facto) e de que esse desconhecimento
não lhe era imputável mas sim à Fa Pa, pelas razões (algumas das
quais envolvem indagação da matéria de facto) que aponta nos
artos 16o a 18o dessa minuta.

Ora na especificação factual da sentença recorrida não se inclui
qualquer facto de onde directa ou indirectamente se conclua ou possa
concluir pelo conhecimento ou desconhecimento (por parte da ora
recorrente, antes da sentença ou antes da petição de impugnação)
de quem fora a entidade que proferira o despacho impugnado (o
que implica, necessariamente, como omissas também na sentença as
razões desse eventual conhecimento ou desconhecimento).

4. Conclui-se que a recorrente estriba, em parte, as suas alegações
de recurso em fundamentos de facto não dados como assentes pela
sentença recorrida, pelo que o recurso não versa exclusivamente ma-
téria 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 15.000$00 de taxa de justiça e 6.000$00
de procuradoria.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Jorge Ma-
nuel 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 tribuais 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 pode cons-
tituir 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.
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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-
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
nsosa 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, seugndo 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 sem 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 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 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.
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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 nos entido 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 Procesal 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 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Avaliação. Acto destacável. Recurso contencioso. Constitu-
cionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Efectuada avaliação nos termos do arto 53 do Código
da Sisa, abria-se ao contribuinte a possibilidade de pedir
segunda avaliação ou impugnar contenciosamente a
efectuada.

II — Não atacando por qualquer dessas vias o acto destacável
permitiu-se que ele se fixasse na ordem jurídica como
caso resolvido ou decidido, não podendo posteriormente
ser atacada na impugnação da liquidação.

III — Tal impossibilidade de ataque não contende com o no 4
do arto 268 da Constituição porque o contribuinte não
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estava impedido de atacar contenciosamente a avaliação
desde que o fizesse tempestivamente.

Recurso n.o 20.895; Recorrente: Ministério Público; Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Helena Martins Ruivo de Santana Marques impugnou no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa a liquidação de imposto de mais-
-valias que lhe foi efectuada pela Repartição de Finanças do 12o Bairro
Fiscal de Lisboa, no montante de 1.064.564$00, pedindo a sua
anulação.

A impugnação foi julgada improcedente por sentença do Mo Juiz
daquele Tribunal, tendo-se a impugnante conformado com o decidido.

Discordou porém o Ministério Público que interpôs o presente
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua
revogação, formulando as seguintes conclusões:

1a) A ausência de reacção por parte do contribuinte, interessado
directo, da deliberação da comissão de avaliação, não constitui caso
resolvido (ou decidido) pelo que não preclude a possibilidade de dis-
cussão da legalidade daquela deliberação, mero acto preparatório,
do acto de liquidação que, tal como ela, se afigura lesivo de direitos,
interesses ou expectativas legítimos do contribuinte;

2a) Tal entendimento deriva aliás da necessidade de se fazer a
leitura da lei ordinária à luz do comando ínsito no arto 268o, no 4,
da Constituição (revisão de 1989), sendo aliás esta a interpretação
sistemática emergente da aplicação do arto 9o, nos 1 e 3, do Cód.
Civil;

3a) A douta sentença recorrida viola, pois, a norma constante do
arto 268o, no 4, da Constituição.

*
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida julgou provados os seguintes factos:
a) Em 26 de Junho de 1996, a impugnante vendeu, com outros

comproprietários, pelo preço de 11.000.000$00, um lote de terreno
para construção sito no lugar das Pedreiras, freguesia de São Lourenço
de Carnide, anteriormente inscrito como rústico na matriz daquela
freguesia sob o artigo 11o - documento de fls. 18;

b) Nessa data de 26 de Junho de 1986, apresentou a impugnante,
com outros, a participação modelo 1 prevista no artigo 18o do Código
do Imposto de Mais-Valias (CIMV), que deu origem ao processo
no 11/86, indicando todos como morada a Avenida Conde de Valbom,
no 2, 4o, Esqo, Lisboa - documento de fls. 17 e 25;

c) Em 19 de Janeiro de 1989, foi solicitada a liquidação da sisa
referente àquela alienação, com base no valor declarado, de que re-
sultou um imposto a pagar no valor de 1.100$00, que foi pago na
tesouraria da Fazenda Pública junto da Repartição de Finanças do
12o Bairro Fiscal de Lisboa, através do conhecimento no 20/728 do-
cumentos de fls. 18 e 19 e informação de fls. 31 verso e 22;

d) Por se tratar de terreno para construção, foi promovida a res-
pectiva avaliação, prevista no artigo 53o do Código do Imposto Mu-
nicipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISSD),
dando origem ao processo no 51/88 da Repartição de Finanças do
12o Bairro Fiscal de Lisboa, onde figuram como requerentes Isabel
Maria Santana Marques de Almada Melo Furtado de Mendonça e
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outros, entre os quais a ora impugnante e outros, todos com a morada
referida em b) - documentos de fls. 25;

e) Em 31 de Janeiro de 1989, por decisão unânime, a comissão
de avaliação atribuiu ao terreno em causa o valor de 12.000.000$00
- documento de fls. 21;

f) Para notificação dessa decisão foi expedida carta registada com
aviso de recepção para a morada referida em b) e d), dirigida a
“Isabel Maria Santana Marques de Almada Melo Furtado de Men-
donça e outros” e fazendo a seguinte menção: “arto 109o, Proc. 51/88”
- documentos de fls. 27 e 28;

g) Esse aviso de recepção foi assinado em finais de Junho de 1989,
sendo que os destinatários nada requereram - documento de fls. 28
e 28 verso e informação de fls. 32 e 32 verso;

h) Em 8 de Outubro de 1991 foi efectuada a liquidação objecto
desta impugnação, notificada à ora impugnante no dia 14 e paga
no dia 29 desse mês - documentos de fls. 11, 23 e 24.

Assentes os factos, apreciemos a situação. A questão suscitada pelo
Ministério Público consiste em saber se, não tendo a interessada re-
querido 2a avaliação, poderia vir a discutir a deliberação da comissão
de avaliação na impugnação da liquidação.

Estipulava o artigo 53o do Código da Sisa, na redacção então
vigente:

“Tratando-se de prédio omisso na matriz ou nela inscrito sem ren-
dimento, ou de terreno para construção, a sisa será liquidada pelo
preço convencionado, promovendo-se em seguida a avaliação do pré-
dio, nos termos dos artigos 109o ou 110o, a fim de se fazer liquidação
adicional se o valor apurado for superior.”

Com base na avaliação efectuada foi liquidado o imposto de mais-
-valias. O artigo 96o do Código da Sisa permitia ao contribuinte, quan-
do não concordasse com o valor da avaliação, requerer segunda ava-
liação. E o artigo 97o impedia a impugnação contenciosa do valor
fixado em avaliação, salvo por preterição de formalidades legais. Foi
quanto a esta impossibilidade de impugnação contenciosa que se le-
vantou a questão da inconstitucionalidade, vindo a jurisprudência a
entender que a mesma era possível. Embora preparatória do acto
de liquidação, a avaliação constituía um acto destacável. Discordando
da avaliação, abriam-se ao contribuinte dois caminhos: ou requeria
a segunda avaliação ou impugnava desde logo a avaliação. Não se-
guindo nenhuma dessas vias já não poderia depois vir impugnar no
ataque à liquidação vícios do acto destacável que se consolidara na
ordem jurídica como caso resolvido ou decidido. Tal entendimento
em nada contende com o artigo 268o no 4 da Constituição. Refere
este normativo que “é garantido aos interessados recurso contencioso
com fundamento em ilegalidade, contra quaisquer actos administra-
tivos, independentemente da sua forma, que lesem os seus direitos
ou interesses legalmente protegidos”. Ora, como vimos, o contribuinte
não estava impedido de recorrer contenciosamente do acto de ava-
liação. Ao optar por não o fazer nem requerer a segunda avaliação
permitiu que se sanasse qualquer eventual vício de que aquele acto
enfermasse. A impugnante aceitou aliás a definitividade da avaliação
porquanto não recorreu da sentença. Foi o Ministério Público que
o fez sustentando, com base na norma constitucional, a possibilidade
de discutir no ataque à liquidação a legalidade da deliberação da
comissão de avaliação. Como referimos, tal já não é possível sem
que daí advenha qualquer inconstitucionalidade. Uma coisa é a proi-
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bição de impugnar, outra é o não exercício desse direito no prazo
legalmente fixado. Se o contribuinte pode impugnar e não o faz não
lhe é coarctado qualquer dos direitos que a Constituição lhe concede.

*
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente a sentença recorrida.

Sem custas por o Ministério Público delas estar isento.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição. Dívidas ao Fundo de Desemprego. arto 16o CPCI.
Dec.Lei no 68/87.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As quotizações para o Fundo de Dezembro são consi-
deradas impostos e cobradas através do processo de exe-
cuções fiscais.

II — À reversão por dívidas de 1980 era aplicável o arto 16o do
CPCI.

III — O dec.lei 68/87 de 9 de Fevereiro não é interpretativo
pelo que não se aplica aos casos anteriores à sua vigência.

Recurso no 20.909, em que foi Recorrente João Pedro de Oliveira
Collares Pereira e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Re-
lator o Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

João Pedro de Oliveira Collares Pereira deduziu oposição à exe-
cução instaurada contra ”Satrel — Empresa Industrial de Construções,
SA” que contra si reverteu.

Por sentença proferida no Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa foi a oposição julgada parcialmente procedente, absolvendo-se
o oponente do pedido relativamente ao período em que não foi gerente
da executada, improcedendo no restante.

Inconformado com o decidido recorreu o oponente para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, o qual confirmou a sentença recorrida.

Ainda inconformado recorreu o oponente para este Supremo Tri-
bunal Administrativo pedindo a revogação da sentença (quereria dizer
acórdão) e a procedência da oposição. Formulou 37 conclusões, que
nos dispensamos de transcrever, nas quais sustenta, em síntese, que:

- as quotizações para o Fundo de Desemprego não são impostos,
pelo que lhes não é aplicável o arto 16o do CPCI;

- é ilegal a reversão efectuada;
- a imputação de responsabilidade dependia da existência de culpa;
- as instâncias não apreciaram os factos demonstrativos da ausência

de culpa;
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- o decreto-lei no 68/87 tem natureza interpretativa e deve ser apli-
cado retroactivamente.

- Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ministério Público foi
de parecer que o acórdão recorrido não merecia censura porquanto
as quotizações para o Fundo de Desemprego têm natureza de im-
postos, à responsabilidade subsidiária aplica-se o arto 16o do CPCI
e o DL 68/87 não tem natureza interpretativa e é inovador.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provado o seguinte:
1o) Pela execução fiscal no 1785-DD/84, instaurada em 11.10.1984,

foi exigida à Satrel Empresa Industrial de Construções, S.A.R.L. o
pagamento da dívida ao Gabinete do Fundo de Desemprego de
10.205.381$00 de quotizações, juros e multa, em relação ao período
de Junho de 1976 a Dezembro de 1980 (certidão no 314/84 do Fundo
de Desemprego a fls. 47 dos autos);

2o) João Pedro de Oliveira Collares Pereira foi nomeado admi-
nistrador da Satrel, entre outros administradores, para o triénio de
1979 a 1981 (documento a fls. 53 dos autos);

3o) Tendo sido ordenada a penhora dos bens da Satrel e não tendo
sido possível apurar a sede da Sociedade foi ordenado por despacho
de 4.4.1990 a reversão da execução contra João Pedro de Oliveira
Collares Pereira, nos termos dos artigos 16o e 146o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos (fls. 49 e fls 55 e 56 dos autos).

4o) João Pedro de Oliveira Collares Pereira foi citado pessoalmente
em 14.11.1990 para pagar a quantia exequenda da dívida ao Fundo
de Desemprego, no montante de 11.828.964$00 (documento de fls.
57 e 57 verso dos autos).

5o) Em 9 de Julho de 1979 a Satrel - Empresa Industrial de Cons-
trução, Limitada foi transformada em Sociedade anónima (doc. fls.
51 e 52 dos autos).

6o) A Satrel foi intervencionada pelo Estado por Resolução do
Conselho de Ministros de 18.04.1975 ao abrigo do D.L. 660/74 de
25 de Novembro, tendo sido desintervencionada pela Resolução do
Conselho de Ministros no 169/79 de 31 de Maio (documento de fls.
14 e fls 15 dos autos).

Apreciemos então as questões suscitadas.
A questão da natureza das quotizações em causa já não é nova,

encontrando-se mesmo um estudo de Maria Teresa Graça de Lemos
(CTF 112 de Abril de 1968) intitulado precisamente ”Sobre a natureza
jurídica das quotizações para o Fundo de Desemprego”, já nesse es-
tudo se entendia que tais quotizações eram verdadeiros impostos como
prestações pecuniárias coactivas e unilaterais exigidas pelo Estado,
sem carácter de sanção, para a realização de fins públicos. Idêntica
é a posição assumida pelo Prof. Teixeira Ribeiro (Lições de Finanças
Públicas, fls. 213) ao definir o imposto pelas características que atrás
referimos. Também a jurisprudência tem sido pacífica quanto à con-
sideração das quotizações para o Fundo de Desemprego como im-
postos, o que aliás vem referido e exemplificado no acórdão recorrido.
Sendo a cobrança coerciva das dívidas ao Estado efectuada pelo pro-
cesso executivo fiscal, pelo mesmo processo são cobradas as dívidas
ao Fundo de Desemprego de acordo com a legislação vigente (arto

17o do D.L. 45080 de 20.6.63).
O arto 16 do CPCI responsabiliza pessoal e solidariamente os ad-

ministradores ou gerentes das sociedades (e em certos casos os mem-
bros do conselho fiscal) ”por todas as contribuições, impostos, multas
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e quaisquer outras dívidas ao Estado que forem liquidadas ou impostas
a empresas ou sociedades de responsabilidade limitada”.

Nos termos deste artigo, provada que estivesse a qualidade de ad-
ministrador da executada no período a que respeitavam as dívidas,
tal facto justificava desde logo a reversão. Contrariamente ao que
refere o recorrente a 2a instância apreciou detalhadamente as questões
da prova e da culpa, afirmando-se quanto a estas pela presunção
de culpa funcional que a audição de testemunhas não alteraria por
estar demonstrada a gerência de direito e de facto (ver conclusões
4a e 5a do acórdão recorrido).

Pretende também o recorrente que o D.L. 68/87 seja interpretativo
do regime anterior à sua publicação. Também se trata de questão
pacífica a consideração de que tal diploma é inovador e não inter-
pretativo pelo que não é aplicável aos casos ocorridos antes da sua
vigência. Transcreveremos por isso o sumário do acórdão deste STA
de 1 de Julho de 1992 a título exemplificativo:

”A responsabilidade por força do artigo 16o do Código de Processo
das Contribuições e Impostos tinha a sua razão de ser numa culpa
funcional. O artigo único do decreto-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro,
não tem carácter retroactivo, nem é interpretativo de qualquer dis-
posição anterior, apenas permitindo, após a sua vigência, que os órgãos
das sociedades de responsabilidade limitada provem a inexistência
de culpa e a sua diligência, quando o património social for insuficiente
para o pagamento de créditos fiscais”.

A clareza do sumário transcrito dispensa-nos de maiores consi-
derações quanto ao entendimento jurisprudencial da questão. E re-
força o entendimento das instâncias da irrelevância da produção de
prova no sentido da ausência de culpa no âmbito do arto 16o do
C.P.C.I. que então vigorava.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente fixando em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 16 de Abril 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 16 de Abril de 1997.

Assunto:

É nula a decisão judicial, por omissão de pronúncia, que,
embora conhecendo da anulação da venda, não se pro-
nunciou sobre a anulação de todo o processado, incluindo
esta, a partir da falta da citação de credor com garantia
real, como tinha sido requerido por credor que desta gozava.

Recurso no 20.976 em que é recorrente Maria de Lurdes Araújo Fer-
reira e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. FONSECA LIMÃO.

A fls. 70, Maria de Lurdes Araújo Ferreira arguiu, perante o chefe
da 3a Repartição de Finanças do Concelho da Amadora, a nulidade
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da venda da fracção autónoma correspondente ao r/c frente do prédio
urbano, em regime de propriedade horizontal, sito na R. Teófilo Braga
44, Damaia, Amadora, pedindo, a final, a anulação de todos os termos
posteriores à citação dos credores, previsto no art. 321o do C.P.T.,
incluindo a própria venda.

Recebidos os autos no T.T. de 1a Instância de Lisboa foi, pela
decisão recorrida, fixada a seguinte matéria de facto:

a) Em 15/11/93 procedeu-se à penhora, no presente processo de
execução fiscal em que é exequente o Estado e executada Maria Teresa
Ferreira Lopes, da fracção ”AO” r/c frente do prédio urbano sito
na R. Teófilo Braga, 44, descrita na matriz predial urbana da freguesia
da Damaia, sob o no 1056 e descrita na Conservatória do Registo
Predial da Amadora sob o no 00234/200988.

b) A penhora referida na alínea anterior foi registada na 2a Con-
servatória do Registo Predial da Amadora em 14/12/93.

c) Em 25/1/95 a fracção referida na al. a) foi adjudicada à sociedade
Siloca - Sociedade de Empreitadas e Terraplanagens Lda. nos termos
constantes do ”termo de Adjudicação” de fls. 55 e que aqui se dá
por integralmente reproduzido.

d) A referida fracção tem registo de penhora datado de 17/1/94,
a prova do requerente.

Cuidando do direito, o 1o Juiz ”a quo” após considerar que a re-
corrente deveria ter sido pessoalmente citada para a execução, re-
conheceu que a falta dessa citação não acarretava a anulação da venda,
conforme prescrito no art. 864o no 3 do C.P.Civil, e, por isso, decidiu
não anular a venda efectuada e atrás referida.

Não se conformando com esse despacho dele a recorrente interpôs
recurso por este S.T.A., e fls. 151, terminando as suas alegações,
na sequência do convite que nesse sentido lhe foi feito, com a for-
mulação das seguintes conclusões:

- ”O despacho recorrido contém omissão de pronúncia porquanto,
tendo indeferido o requerido quanto à anulação da venda, não se
pronunciou sobre a anulação dos demais termos do processado pos-
terior à citação dos credores, igualmente requerida.

- Ao proceder como procedeu, o Mo Juiz ”a quo” violou o disposto
no art. 660o no 2 do C.P.Civil”.

A Fazenda Pública pronunciou-se pela improcedência do recurso.
O Exmo Magistrado do MoPo foi de parecer que o recurso não

merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Trata-se de saber se o despacho recorrido está ferido de omissão

da pronúncia por não se ter pronunciado sobre a pretendida anulação
dos demais termos do processado posteriores à citação dos credores.

A este propósito, apura-se dos autos o seguinte:
- Maria de Lurdes Araújo Ferreira, por requerimento de fls. 70,

de 21/2/95, arguiu a nulidade de venda, realizada em 25/1/95, da fracção
autónoma correspondente ao r/c frente do prédio urbano em regime
de propriedade horizontal sito na R. Teófilo Braga 44, Damaia,
Amadora.

- Para tanto, alegou ser credora da executada a ter registo de pe-
nhora, a seu favor, sobre - referida fracções, efectuado em 17/1/94.

- Todavia, contrariamente ao que se prescreve no art. 321o do
C.P.T. não foi citada pessoalmente.

- Pediu, a final, a anulação de todos os termos posteriores à citação
dos credores, previstos no art. 321o do C.P.T., incluindo a própria
venda.
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- O Exmo Juiz ”a quo”, apesar de ter reconhecido que a recorrente
devia ter sido citada pessoalmente para a execução, o que não acon-
teceu, considerou que a falta de citação não constituiu fundamento
de anulação da venda, pelo que julgou improcedente o requerido,
decidindo não anular a venda (v. fls. 143vo e seguintes).

Como flui do relatado, a requerente pediu ao tribunal ”a quo”
que declarasse a nulidade de todo o processado a partir do momento
em que se verificou a falta da sua citação pessoal para os termos
da execução, incluindo a venda.

O despacho recorrido, todavia, conheceu do requerido apenas no
que concerne à anulação da venda.

Não se pronunciou, contudo, quanto à pretendida anulação de todo
o processado, posterior à citação dos credores.

Ora, nos termos do art. 660o no 2 do C.P.Civil, o juiz deve conhecer
de todas as questões que as partes tenham submetida à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.

Por seu turno, o art. 668o no 1 al. d) do C. P. Civil fulmina com
a nulidade a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre
questões que devesse apreciar.

A questão relativa à anulação de todo o processado posterior à
omissão da citação está a montante relativa à anulação da venda
e não se mostra prejudicado o seu conhecimento pela solução que
a esta foi dada.

De concluir é, pois, pela violação do disposto no art. 660o no 2
do C. P. Civil e 144o no 1 do C.P. Tributário.

Termos em que se acorda em declarar nula a decisão na parte
ora recorrida, mantendo-se no mais que foi decidido, por força do
art. 684o no 4 do C.P.Civil, assim se concedendo provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho de Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Fundamentos. Falta de notificação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No domínio do Código de Processo Tributário, consti-
tuem fundamentos da impugnação judicial qualquer ile-
galidade, designadamente os previstos nas alíneas a), b),
c) e d) daquele diploma.

II — A notificação dos actos tributários é distinta destes, uma
vez que é exterior e posterior aos mesmos, não os in-
tegrando e relevando apenas em termos de eficácia.

III — A falta de notificação da liquidação não constitui, por
si mesma, fundamento de impugnação judicial.
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Recurso no 21.055, em que são recorrente Mário Ferreira Mendes
Certã e recorrida Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo

Conso. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Mário Ferreira Mendes Certã, identificado nos autos não se con-
formando com o Acórdão do Tribunal Tributário de 2a instância que
negou provimento ao recurso interposto do despacho proferido pelo
Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa (3o Juízo)
que indeferiu liminarmente a impugnação da liquidação do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA) relativo aos anos de 1989 e 1990,
nos valores de, respectivamente, 584.108$00 e 483.601$00, recorre
daquela decisão para este STA em cujas alegações formulou as se-
guintes conclusões:

«1a. O acórdão recorrido, ao decidir que a falta de notificação
das liquidações adicionais de IVA e dos respectivos fundamentos,
aplicadas ao recorrente, com relação a 1989 e 1990, não integra os
fundamentos previstos nas alíneas c) e d) do arto 120o do CPT, cometeu
erro na interpretação e aplicação das normas contidas nas referidas
alíneas e constitui-se, por isso, na sua violação;

2a. Violando também com o referido entendimento a norma cons-
tante do arto 19o alínea b) do CPT, segundo a qual constitui garantia
do contribuinte a fundamentação e a notificação de todos os actos
praticados em matéria tributária que afectem os seus direitos e in-
teresses, e violando ainda a norma constante do arto 21o do mesmo
Código;

3a. Na verdade, perante o pedido de notificação das referidas li-
quidações e respectivos fundamentos que o recorrente apresentou
à administração fiscal, em 2/11/93 e perante a resposta que a ad-
ministração deu a esse requerimento - cfr. Docs. 14 e 15 juntos com
a petição de impugnação - aquele não tinha que se socorrer do meio
processual consagrado no arto 166o do CPT, como também erronea-
mente se considerou na decisão recorrida;

4a. Pois a administração fiscal, na resposta ao pedido de notificação,
considerou, embora ilegal e erroneamente, que a notificação solicitada
já tinha sido realizada, nos termos dos artos. 254o e 255o do CPC
- cfr. Doc. 15 junto com a petição de impugnação;

5a. Sendo, por isso, inútil requerer certidão de acto que a admi-
nistração se recusou a notificar, na forma prevista na lei, pois, tal
pedido de certidão, pelo seu próprio objecto, nunca se destinava a
alterar a posição que a administração já houvera definido perante
o contribuinte, segundo a qual o considerava notificado das referidas
liquidações adicionais;

6a. Mas também é ilegítimo o tribunal opinar sobre o meio pro-
cessual de que o recorrente se deveria ter socorrido, quando é certo
que o meio previsto no arto 166o do CPT não se podia aplicar ao
caso pois a administração não se manteve numa atitude de recusa,
mas sim na de considerar, ilegal e erroneamente, que a notificação
já houvera sido feita;

7a. Além de que, mesmo perante uma notificação insuficiente que,
recorde-se, é a situação prevista no artigo 22o do CPT, diferente
da do caso em apreço, em que nem sequer houve notificação, o in-
teressado tem a faculdade de. . . e não o dever de. . . , o que significa
que não lhe está vedado socorrer-se da impugnação Judicial do acto
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Tributário, nos casos em que este lhe foi aplicado, sem lhe ter sido
notificado pela forma prevista na lei;

8a. Pois contrariamente ao sustentado no acórdão recorrido, a no-
tificação da liquidação e dos respectivos fundamentos, constitui em
formalidade essencial para aquela se tornar completa e perfeita;

9a. Tal é o entendimento que se impõe, face à consagração da
garantia do contribuinte à fundamentação e à notificação de todos
os actos tributários; aliás, em consonância com a norma constitucional
constante do no 3 do arto 268o da Constituição;

10a. Sendo, por isso, inconstitucional, por violação da referida norma
da lei fundamental e ainda do princípio constitucional do Estado
de Direito Democrático, o entendimento interpretativo adoptado pela
decisão recorrida, com relação às normas constantes das alíneas c)
e d) do arto 120o do CPT, no sentido de que a falta de notificação
do acto Tributário e dos respectivos fundamentos não releva, juri-
dicamente, como ausência de fundamentação e nem sequer integra
também a preterição de outras formalidades legais, que, no que con-
cerne à notificação do acto administrativo e respectivos fundamentos,
constitui até uma formalidade imposta pela própria lei constitucional»
Termina defendendo a revogação do acórdão recorrido e se profira
”decisão que ordene a apreciação e o julgamento da impugnação
deduzida pelo recorrente”.

Não houve contra-alegação.
O Exmo. Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o recurso não merece provimento explicitando:
« É jurisprudência assente a que tem julgado que a falta de no-

tificação da liquidação não a inquina, apenas afecta a sua eficácia
(cfr. os acs. de 26.11.88, in AP-DR do ano de 1988, pág. 1413; de
8.2.89 in AP-DR desse ano, pág. 347; de 16.5.90 in AP-DR desse
ano pág. 456 etc, válida também no domínio do CPT, como resulta
do arto 64o no 1).

Por outro lado, o recorrente fundamenta boa parte do recurso
em facto que o Tribunal ”a quo” não estabeleceu, nem tomou em
conta que a Administração Fiscal sustenta que lhe notificou a li-
quidação em causa (cfr. a conclusão 4a).

Refira-se, finalmente, em resposta às conclusões 9o e 10a que não
há sentenças inconstitucionais; o que pode suceder é que numa sen-
tença sejam aplicadas normas reputadas de inconstitucionais o que
não foi alegado ”in casu”.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No Acórdão recorrido, logo após o relatório, escreveu-se o seguinte:
« Conforme resulta da leitura da petição de impugnação que faz

fls. 3 a 6, o ora recorrente alegou nesse articulado, visando, demonstrar
a ilegalidade das liquidações e obter a sua anulação, que:

a) Nunca lhe foram notificadas essas liquidações;
b) Foi-lhe recusada a notificação, que requereu, dos respectivos

fundamentos.
O despacho recorrido, que se vê a fls. 65, ponderou que ”nem

a falta de notificação da liquidação nem a falta de informação ao
contribuinte da fundamentação da liquidação efectuada, constituem
causa de pedir da anulação desta” concluindo que o ora impugnante
nada alegou que possa ser considerado como causa de pedir da im-
pugnação, indeferindo-a liminarmente.

É o acerto do assim decidido que o recorrente questiona, nos termos
que resultam das conclusões das alegações de recurso atrás trans-
critas.»
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Perante este excurso, veio o acórdão recorrido a sustentar que
«como vem sendo entendido sem hesitações pela doutrina e pela
jurisprudência, a liquidação e a sua notificação são actos distintos
um do outro, não se comunicando à primeira os vícios de que possa
sofrer a segunda.»

Daqui partiu o mesmo aresto recorrido para o entendimento de
que ”se a impugnação judicial visa o controle da legalidade da li-
quidação, como flui do disposto nos artos. 118o, no 2 alín. a) e 120o

do Cód. Processo Tributário, logo se vê que atacá-la por razões pró-
prias da notificação é deixá-la incólume, posto que os vícios desta
a não contagiam.

Do que fica exposto retira-se que o impugnante, ora recorrente,
em vez de atacar as liquidações através dos fundamentos próprios
previstos na lei, máxime, arto 120o do Cód. Proc. Tributário, recon-
duziu o mesmo ataque, exclusivamente, a razões próprias da noti-
ficação, o que, como se verá, é uma tese insustentável, que não tem
apoio ou consagração legal, já que a jurisprudência firme deste STA
sempre acolheu o entendimento de que a notificação de uma liqui-
dação, é em regra, um acto exterior a esta pois se destina apenas
a dar conhecimento ao contribuinte para pagamento da colecta ou
das decisões que alteram a matéria colectável ou alertá-lo para a
abertura do cofre, prazo para pagamento voluntário, data em que
se inicia o prazo para a reclamação, impugnação judicial, etc. (cfr.
Ac. do STA de 26.11.88 Rec. 4905).

Defende a recorrente que o Acórdão recorrido violou por erro
de interpretação a aplicação das alíneas c) e d) do arto 120o do CPT
ao decidir que a falta de notificação das liquidações adicionais do
IVA e respectivos fundamentos não integra os fundamentos previstos
em tais normativos, violando ainda o disposto nos artos. 19o alin. b)
e 21o.

Importa dizer, antes de mais, que o arto 120o do CPT refere-se
aos fundamentos da impugnação onde, para além de outros, se con-
sagram ”a ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida”
e preterição de formalidades legais (alíneas c) e d), respectivamente).

Ora, se ”o objecto da impugnação judicial é um acto tributário
declaração de vontade da Administração Fiscal, através dos seus ór-
gãos competentes, que define o quantum a exigir ao contribuinte
(liquidação) ou as situações de facto definitivas de que depende a
determinação desse quanto (matéria colectável ou valores patrimoniais
- inquinado de ilegalidade” (cfr. CPT de Silva Paixão e Alfredo José
de Sousa em anotação ao arto 120o), obviamente que ficam excluídas
da impugnação questões atinentes à irregularidade ou falta de no-
tificação pela simples razão de que, não fazendo parte integrante
do acto tributário, sendo-lhe exterior, releva apenas em termos de
eficácia.

Foi o que se defendeu no acórdão sob censura no sentido de que
”o acto de liquidação é auto suficiente no que concerne à sua perfeição,
não carecendo de ser notificado senão para ganhar eficácia. Mas antes
de ser notificado já existe como entidade acabada; por isso que, se
for ilegal, a notificação não o torna legal; e se for legal, a notificação,
mesmo que ilegal não lhe transmite a enfermidade”.

Não se vê, pois, como o Acórdão recorrido tenha violado, como
pretende o recorrente, o disposto no dito arto 120o.

O mesmo é dizer, relativamente a pretensa violação das normas
constantes dos artos 19o alin. b) e 21o do CPT.
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Na verdade, a notificação de todos os actos praticados em matéria
tributária que afectem os direitos e interesses do contribuinte (alí-
nea b) do arto 19o) é uma, entre outras, das garantias dos contribuintes,
mas daí não se segue, como já foi salientado e posto em evidência
pelo acórdão recorrido, que a irregularidade ou eventual falta de
notificação afecte a perfeição do acto notificando, ou acto tributário,
nem o inquina, só por isso de qualquer ilegalidade.

Quanto ao arto 21o — sobre o direito à fundamentação — dir-se-á
que ali se consagra não o direito à fundamentação da notificação
em si mesma, mas sim a fundamentação das decisões em matéria
tributária que afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos
dos contribuintes, garantia esta de consagração constitucional
(arto 268o, 3 da CRP) e que também já constava, relativamente a
todos os actos administrativos, do arto 1o do Dec. Lei 256-A/77, de
17/6.

Ora, como se vê do Acórdão recorrido, que traz à colação o des-
pacho impugnado e de que ele conheceu, não se vê que o recorrente
tenha impugnado as liquidações com fundamento em qualquer dos
vícios próprios dos actos impugnados (liquidações), pelo que também
não podiam ser conhecidos ou apreciados, nenhum dos fundamentos
que suportam os referidos actos tributários.

Também não releva para a decisão, a invocação que o recorrente
faz nas conclusões 3a a 7a acerca da ilegitimidade do Tribunal a quo
para ”opinar sobre o meio processual de que o recorrente se deveria
ter socorrido previsto no arto 166o do CPT”, nem também o disposto
no arto 22o do CPT pois que na situação em causa ”nem sequer
houve notificação”.

A decisão recorrida limitou-se a argumentar que perante a recusa
da Administração fiscal em passar certidão requerida não autorizava
senão o recurso àquele meio processual do arto 166o o que tem de
considerar-se correcto. De todo o modo, e contra o que sustenta
o recorrente, não é verdadeira a afirmação de que ”a notificação
da liquidação e dos respectivos fundamentos, constituem formalidade
essencial para aquela se tornar completa e perfeita” uma vez que,
como já foi reafirmado, não é a eventual irregularidade ou falta de
notificação acompanhada ou não dos fundamentos da liquidação que
legitima a impugnação desta sem que sejam imputados vícios próprios
do acto tributário e que constituem fundamento legal, baseando-se,
como o fez o impugnante, tão somente na ausência de notificação,
o que, como já se viu, não preenche nenhum dos fundamentos de
ataque ao acto tributário em geral, ou seja das liquidações em causa.

Finalmente, relativamente à matéria da conclusão 10o, tal como
observa o Exmo. Magistrado do Ministério Público, não há sentenças
inconstitucionais; o que pode suceder é que numa sentença sejam
aplicadas normas reputadas de inconstitucionais o que não foi alegado
”in casu”. Seja como for, inexiste qualquer inconstitucionalidade.

Sempre se aditará que, contra o sustentado pelo recorrente, as
normas constantes das alíneas c) e d) do arto 120o do CPT não acolhem,
como fundamento de impugnação judicial, a falta de notificação pela
razão de que, mais uma vez se reafirma, esta não se integra no acto
tributário, sendo-lhe exterior e posterior, relevando apenas no domínio
da sua eficácia que não da sua validade, isto é, a ausência de notificação
não afecta a validade das liquidações.
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Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a decisão recorrida.

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

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo. Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo apenas co-
nhece nos recursos - recurso 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 21.098, em que foi Recorrente Luís Romão e Recorrida
a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Ro-
drigues Pardal.

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

Luís Romão, CF 8000031, casado, residente na Rua Cidade de
Benguela, Lote 562, Lisboa, veio opor-se à execução fiscal no 5612/84
e apenso processo 668/91, por dívida de imposto complementar, Secção
A, relativo ao ano de 1978, com os fundamentos seguintes:

Duplicação de colecta por já ter pago imposto complementar re-
lativo ao ano de 1978.

A caducidade da liquidação operou-se porque esta não foi notificada
dentro do prazo de cinco anos.

Não foi citado para a execução.
O título executivo é nulo por ter omitido o requisito exigido na

alínea b) do arto 249 do CPT.
Só tomou conhecimento da execução em 2.4.96.
O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 2o

Juízo - julgou intempestiva a petição de oposição por a penhora ter
sido realizada em 15.10.92, embora o executado se tivesse recusado
a assinar o auto de penhora, e a petição deu entrada em 7.5.96.

O oponente, não se conformando com tal decisão, interpôs recurso
para este Supremo tribunal Administrativo, formulando as conclusões
seguintes:
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1. Não consta dos autos relativo ao processo de execução fiscal
no 5612/84 que o executado se tenha recusado a assinar o auto de
penhora, porquanto este nunca lhe foi apresentado.

2. Ao decidir-se pela extemporaneidade da oposição fiscal, nos ter-
mos em que o fez, o douto despacho recorrido impediu o contribuinte
de defender os seus direitos, em violação directa dos princípios fun-
damentais de direito - acesso à justiça e ao direito - negando o co-
nhecimento da verdade dos até factos invocados e recusando-se a
conhecer dos fundamentos explanados (artos 2 e 8 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 10.12.948, subscrita pelo Estado
Português: artos 20 e 268, nos 4 e 5, da CRP e 23, alínea g), do
CPT).

3. Mais baseando-se em documento estranho ao presente processo,
por dele não fazer parte, sendo, por conseguinte, inverídicos os factos
nele apoiados, o despacho recorrido violou o princípio da verdade
material - quod non est in actiis non est in mundo - pois, verifica-se
que, efectivamente, o executado nunca foi sequer, notificado da li-
quidação do imposto complementar relativo ao ano de 1978 e, muito
menos, citado no âmbito da execução fiscal, não tendo, assim, sido
observadas as disposições dos arts 268, no 3, 122, no 2 da CRP e
63, no 1 e 64 do CPT.

4. Não tendo a decisão recorrida assentado nesta realidade fáctica
e na fundamentação jurídica a ela inerente, terá forçosamente que
ser revogada (art. 195, no 1, alínea a) e d), do CPC).

5. Em face da inexistência de qualquer notificação e/ou citação,
não restava ao executado outra via de defesa senão o recurso à opo-
sição à execução fiscal, a partir do momento em que dela tomou
conhecimento.

6. A dedução da oposição à execução fiscal constitui assim, a ver-
dadeira introdução do executado em juízo.

7. Ainda que por mera hipótese de raciocínio se admita, sem con-
ceder, ter havido lugar à citação do executado, verifica-se concre-
tamente uma situação que caracteriza omissão de formalidade que
a lei prescreve, o que equivale à sua falta, e susceptível de influir
na decisão da causa, em face da inobservância do disposto no arto

284, nos 1 e 3, do CPT (arto 195, no 1, alínea d), do CPC).
8. In casu, o que releva é o momento do conhecimento dos factos

concretos em que se substanciam os fundamentos da oposição, nos
termos do arto 285, no 1, alínea b), do CPT, assentando na previsão
desta norma, donde se conclui que o despacho sob recurso fez má
interpretação e aplicação da lei.

9. Com efeito, a falta de citação representa a circunstância im-
peditiva da caducidade do direito à oposição.

10. Porque assim não decidiu, o douto despacho recorrido, por
erro de interpretação e aplicação, os artos 20 e 268, nos 4 e 5 da
CRP, 2 e 8 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de
10.12.948 e arto 23, alínea g), do CPT.

11. Acresce que, por não ter sido efectuada a notificação que a
lei impõe, o direito de liquidador caducou (art. 41 do Cód. de Imp.
Comp.) matéria de que o Tribunal de 1a instância podia e devia ter
conhecido e esse tribunal pode e deve apreciar por ser de conhe-
cimento oficioso.

12. Tendo rejeitado liminarmente a p.i., o Mo Juiz da 1a instância
absteve-se assim de julgar a questão de fundo, a da existência de
injustiça grave e notória na tributação do imposto, facto que acarreta
grave prejuízo para o contribuinte.
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13. O despacho recorrido não teve, pois, em conta a justiça material,
indispensável à obtenção de uma decisão conforme à realidade.

Contra-alegando, diz a digna representante da Fazenda Pública:
Atentas a data do auto de penhora (15.10.92) e a circunstância

de o próprio recorrente (R) ter apresentado requerimento para sus-
pensão da execução (cfr. fls. 24, no 21 é manifesto que, como bem
decidiu a douta decisão recorrida, a oposição à execução foi deduzida
extemporaneamente.

Assim, a decisão recorrida não merece qualquer censura, devendo
o recurso ser considerado improcedente.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que se
deve declarar incompetente em razão da hierarquia esta Secção de
Contencioso Tributário do STA para conhecer do recurso interposto
por este não versar exclusivamente matéria de direito, pois o R nas
conclusões nos 1 e 3 alega ou contradita factos que não são irrelevantes,
tais como: que nunca se recusou a assinar o auto de penhora, por-
quanto este nunca lhe foi apresentado; que nunca sequer foi notificado
da liquidação do imposto complementar relativo ao ano de 1978 e,
muito menos, citado no âmbito da execução fiscal, pelo que será
competente para conhecer do recurso o Tribunal Tributário de 2a

Instância.
Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo digno represen-

tante do Ministério Público, nenhuma se veio manifestar.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão da incompetência em razão da hierarquia levantada pelo

distinto magistrado do Ministério Público - que é de conhecimento
oficioso - é de interesse e ordem pública precede o de que qualquer
outra matéria e a sua procedência prejudica o conhecimento de qual-
quer outra (artos 3 da LPTA, 45, no 2, do CPT e 102, no 1, do CPC).

Analisando as conclusões do recurso - e são estas que delimitam
o objecto do recurso (art. 684, no 3 do CPC) - apura-se que o R,
embora tenha recorrido para este Supremo Tribunal (v. fls. 41 e 42)
por o objecto do recurso abranger exclusivamente matéria de direito
(arto 167 do CPT), alega que:

“Não consta dos autos ... que o executado se tenha recusado e
assinar o auto de penhora, porquanto este nunca lhe foi sequer apre-
sentado ...” (conclusão 1a);

“ ... o executado nunca foi, sequer, notificado da liquidação de
imposto complementar relativo ao ano de 1978 e, muito menos, citado
no âmbito da execução fiscal ...” (conclusão 3a).

Por seu lado, a decisão recorrida não deu como provados tais factos
nem se referiu a outros elementos que foram carreados para o processo
quer pelos serviços - fls 14 a 27 - quer pelo R (fls. 24) ou analisam
a execução fiscal respectiva e intervenção do executado, ora R.

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 tornar esta Secção de Con-
tencioso Tributário como incompetente em razão da hierarquia, por,
nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a

instância - recursos per saltum - apenas conhecer matéria de direito
(artos 21, no 4, 32, no 1, alínea b), 41, no 1, alínea a), do ETAF
e 167 do CPT).

2. Em face de tudo isto, é procedente a questão de incompetência
em razão da hierarquia apresentada pelo distinto magistrado do Mi-
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nistério Público, pelo que é competente para conhecer do recurso
o Tribunal Tributário de 2a Instância (art. 47, no 3, do CPT).

Nestes termos, acordam em declarar incompetente esta Secção de
Contencioso Tributário do STA em razão da hierarquia, declarando
competente para conhecer do recurso o Tribunal Tributário de 2a

Instância (artos 4, no 1, da LPTA e 47, nos 2 e 3, do CPT).
São devidas custas pelo R (arto 3 da Tabela de Custas no STA),

fixando-se a taxa de justiça em vinte e cinco (25.000$) mil escudos
e a procuradoria em quarenta (40 %) por cento.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. - Francisco Rodrigues Pardal - (Re-
lator) - Domingos Brandão de Pinho - Abílio Madeira Bordalo. Fui
presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso Jurisdicional - Questões novas.

Doutrina que dimana da decisão:

Os recursos jurisdicionais destinam-se a apreciar a correcção
das decisões recorridas pelo que, salvo o dever de conhe-
cimento oficioso, não podem neles ser discutidas questões
novas não decididas pelo tribunal a quo.

Recurso no 21.112 em que é recorrente João Alberto Amorim Carvalho
Guerra e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Dr. João Al-
berto Amorim Carvalho Guerra, com os demais sinais dos autos, do
acórdão do TT de 2a Instância, proferido em 27-2-96, que negou
provimento ao recurso que o mesmo interpusera da sentença na parte
em que esta julgou improcedente a oposição que deduzira contra
as execuções fiscais originariamente instauradas contra União Gráfica,
SARL, e que contra si haviam revertido.

Fundamentou-se aquele aresto em ser aplicável aos autos o regime
dos arto 16 do CPCI e 13 do dec-lei 103/80, de 9 MAI, daí resultando
uma responsabilidade, ex lege, dos gerentes ou administradores, ba-
seada numa presunção de culpa funcional.

O recorrente concluiu do jeito que segue:
«. . .Deve julgar-se procedente e provado o recurso porquanto os

administradores ou gerentes das empresas ou sociedades de respon-
sabilidade limitada apenas são responsáveis, pessoal e solidariamente,
pelas contribuições do Regime Geral da Previdência, que forem de-
vidas a partir de 1 de Janeiro de 1977, face ao previsto do artigo
2o do Decreto-Lei 25/77, de 19 de Janeiro, que alterou o disposto
no arto 4o do Decreto-Lei 512/76, de 3 de Julho:

Deve, assim, julgando procedente e provado o presente recurso,
revogar-se o acórdão recorrido, na parte em que não julgou procedente
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a oposição formulada em 1a Instância, na parte que respeita às con-
tribuições para a Segurança Social de que era devedora originária
a União Gráfica, SA, relativas ao período de Agosto a Outubro de
1976 e, consequentemente, reconhecer-se que a dita posição procede
também relativamente às ditas contribuições respeitantes ao período
de Agosto a Outubro de 1976, num total de Esc. 664.368$00, conforme
melhor se vê do Processo de Execução 1.273/76».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da
decisão.

O Exmo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, já que, sendo a questão objecto do mesmo
«a de saber se o recorrente é responsável pelo pagamento das dívidas
de contribuições à Segurança Social relativas aos meses de Agosto
a Outubro de 1976», todavia, como ele próprio reconhece, «a questão
referida não foi submetida à apreciação das instâncias», sendo que,
na petição de oposição, «apenas se refere a contribuições referentes
a períodos de tempo compreendidos entre Março de 1977 e Julho
de 1982, e nas alegações apresentadas, quer no TT de 1a Instância
quer no de 2a Inst., não fez referência a quaisquer contribuições de
1976, pelo que, relativamente a estas e ao referido processo executivo,
«nem sequer deduziu oposição». E, por isso, «destinando-se os re-
cursos jurisdicionais, para além de questões de conhecimento oficioso,
a apreciar a correcção das decisões recorridas, não poderá conhecer-se
da questão suscitada pelo recorrente nas doutas alegações do recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A) A F.N. instaurou os processos de execução no 1272/77, 1273/77,

4.720/78, 103/79, 108/83, 516/83 contra a União Gráfica, SARL, para
cobrança de contribuições para a Segurança Social (CRSS) referentes,
respectivamente, aos meses de Março a Maio de 1977, Agosto a Ou-
tubro de 1976, Dezembro de 1977, Janeiro a Outubro de 1978, Junho
e Julho de 1982 e Junho, Julho, Agosto, Outubro, Novembro e De-
zembro de 1979, bem como dos respectivos juros de mora já liquidados,
tudo no montante global de Esc. 6.846.035$00 e dos juros de mora
vincendos.

B) No processo de execução fiscal foi, em 2/2/81, lavrado auto
de diligência consignando que todos os bens da executada se en-
contravam já penhorados no processo no 7/79, à altura, deste 4o Juízo,
tendo-se, em 30/10 desse mesmo ano, procedido a nova penhora sobre
eles.

C) Os bens penhorados vieram a ser vendidos no processo no 7886
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 a ora oponente, nos termos
do art. 16 do CPCI.

E) O oponente manteve-se como administrador inscrito da exe-
cutada desde o início do triénio de 1973-75 (registos nos 5094 de
27/5/74 e 60274 de 22/11/76 da CRC de Lisboa) e até, pelo menos,
5/6/82, data em que interveio em representação da executada na as-
sinatura do contrato junto por cópia a fls. 12 e segts.

F) Em 13-1-79, o oponente, justamente com outros directores em
exercício, constituíram procurador da sociedade executada, sua re-
presentada, António Augusto Dias do Souto, ao qual conferiram todos
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os poderes necessários para, por si só, gerir e administrar aqueles
poderes esses devidamente discriminados no instrumento notarial
igualmente junto por cópias a fls. 7 e segts.

G) A partir da data referida na alínea anterior, o Dias do Souto
passou a exercer efectivamente a administração corrente da executada.

H) A partir dessa mesma data, o oponente deixou de intervir na
administração da sociedade, cessando inclusivamente de se deslocar
às instalações da mesma.

I) A Administração corrente da sociedade, a cargo do Dias do
Souto (supra, alínea g), cessou em 4-6-82, data em que o mesmo
renunciou à procuração que lhe fora outorgada.

J) No dia seguinte ao referido na alínea anterior, o oponente in-
terveio, em representação da executada, no controlo de venda de
acções e cessão de crédito mencionado na alínea E) supra.

K) Na data considerada na alínea H) supra - 13-11-79 -, a executada
conservava o seu património mobiliário e imobiliário, este já objecto
dos registos de hipotecas e penhoras referidos a fls. 40 e segts. do
processo de execução e, havendo débitos, designadamente à Segurança
Social.

L) Na data considerada na alínea g) supra - 5-6-82 - a sociedade
executada encontrava-se em situação de falência técnica».

Vejamos, pois:
O objecto do presente recurso consiste em saber se o recorrente

é responsável pelo pagamento das contribuições à Segurança Social
relativas aos meses de AGO a OUT76.

Todavia, como bem assinala o Exmo Magistrado do M.P. e re-
conhece, até, aquele, tal questão não foi submetida à apreciação das
instâncias.

Pois nem sequer foi suscitada na petição inicial, que não refere
tais dívidas nem menciona o respectivo processo executivo e, nas ale-
gações apresentadas na 1a Inst. não faz referência a quaisquer con-
tribuições do ano de 1976 e, no recurso para a 2a Inst., embora no
seu preâmbulo refira precisamente o mesmo ano de 1976, não incluiu,
nas respectivas conclusões, qualquer referência às contribuições re-
ferentes ao dito ano.

Ora, «a petição . . . deve conter a enunciação completa dos factos
integrantes do fundamento de oposição, que se invoca».

Cfr. CPT Anotado, 2a edição, Alfredo de Sousa e J. Paixão, pág. 582.
O que bem se compreende se se atentar em que a oposição, fun-

cionando embora como contestação, «na medida em que visa impugnar
a respectiva execução», tem natureza declaratória pelo que deve «obe-
decer aos requisitos substanciais e formais exigidas para a impugnação
judicial» - cfr. ibidem.

É o que resulta, inquestionavelmente dos arto 127 do CPT e 467
al. c) do CPCivil.

Todavia, apesar de não suscitada pelo oponente, a dita respon-
sabilidade foi apreciada pelas instâncias.

Particularmente no que concerne ao aresto recorrido, o TT de
2o Instância, após precisar o objecto do recurso para ele interposto,
«contribuições ao CRSS» . . .«relativamente aos anos de 1976 a 1979»,
elencou-as na alínea A) do probatório - «Agosto a Outubro de 1976» -,
erigindo, como primeiro ponto a apreciar, o «regime jurídico aplicável
às dívidas por contribuições ao CRSS relativamente aos anos de 1976
a 1979», sendo que, com referência àquele ano, nenhumas outras
dívidas estão em causa, além de se afirmar, quanto ao mesmo período
temporal, a gerência de facto e de direito do oponente.
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Quer dizer: o tribunal recorrido apreciou a responsabilidade deste
quanto a tais dívidas e, não vindo invocado qualquer excesso de pro-
núncia, elas compreendem-se, em consequência, no objecto do
recurso.

Só que - sempre quanto às mesmas - o recorrente, no presente
recurso, não discute a sua responsabilidade em termos da predita
gerência de facto e de direito, antes pretendendo, ora, que não havia
então lei que consagrasse aquela responsabilidade, uma vez que, nos
termos dos arto 4 e 7 no 2 do dec-lei 512776, de 3Jul e 2o do dec-lei
25/77, de 19 JAN, ela só foi legalmente imposta a partir de 1 JAN77.

Todavia, esta última questão não foi suscitada nem conhecida pelas
instâncias como, aliás, o próprio recorrente reconhece.

Pelo que, como bem salienta, o mesmo Exmo Magistrado, «des-
tinando-se os recursos jurisdicionais, para além de questões do co-
nhecimento oficioso, a apreciar a correcção das decisões recorridas
não poderá conhecer-se da questão suscitada pelo recorrente nas dou-
tas alegações de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo».

Cfr., aliás, no sentido exposto, por todos e mais recentes, os Acos
deste Tribunal, de 12.2.97 Rec. 20.812 e 29 OUT 96 Recos 20.589
e 20.630.

Nem, em contrário, se argumente, como o recorrente, com o dis-
posto no art. 664, nos termos do qual «o juiz não está sujeito às
alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação
das regras de direito».

É que tal aplicação oficiosa da regra de direito só é de afirmar,
de acordo com o princípio do dispositivo, relativamente às questões
postas, pelas partes, no processo.

O que não aconteceu com a predita questão - a de que só seria
responsável, pelas dívidas em causa, «a partir de 1 de Janeiro de
1977, face ao preceito do artigo 2o do Decreto-Lei 25/77, de 19 de
Janeiro, que alterou o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei 512/76,
de 3 de Julho» - só ora trazida aos autos pelo recorrente, nos preditos
termos.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierárquia. Actos ad-
ministrativos de autoridades diferentes do Governo, seus
membros, governos regionais seus membros.

Doutrina que dimana da decisão:

Dos recursos dos actos administrativos respeitantes a questões
fiscais de autoridades diferentes das referidas no arto 32o/1/c
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do ETAF não cumpre a este Tribunal conhecer, sendo para
tal competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 21 163. Recorrente: Duracraft Ibérica, SA. Recorrido:
Director de Serviços do Imposto do Selo e das Transmissões do
Património. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Duracraft Ibérica, SA, veio interpor recurso contencioso de acto
administrativo do Director de Serviços do Imposto do Selo e das
Transmissões do Património directamente para este tribunal.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o tribunal é in-
competente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo-o
o Tribunal Tributário de 2a Instância, uma vez que a prática do acto
é imputada a um director de serviços.

Assim é, na verdade.
Dos recursos dos actos administrativos respeitantes a questões fis-

cais de autoridades diferentes das referidas no art. 32o/1/c) do ETAF,
conhece o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos do
art. 41o/1/b) do citado diploma, que não este tribunal, cujo conhe-
cimento se cumpre nos actos daquelas do art. 32o - Governo, seus
membros, governos regionais, seus membros.

Termos em que se julga este tribunal incompetente em razão da
hierarquia para conhecimento do recurso, sendo para o mesmo com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça em 20 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Transitada, remeta ao tribunal indicado, conforme requerido pela
Rte a fls. 81.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. - Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator). - João José Coelho Dias - Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Sentença. Fixação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao cumprimento do no 2 do artigo 142o do CPT não
basta dar como reproduzidos determinados documentos
sem deles extractar a matéria de facto significante para
a decisão de direito.

II — Fundamental é a explicitação precisa e completa de todos
os factos que se devam ter como provados.

III — Na previsão do artigo 7o do DL no 154/91, de 23/IV,
apenas cabem os casos em que a cobrança é origina-
riamente virtual.
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Recurso no 21.183, em que são recorrente Francisco Ferreira & Maia,
Lda e recorrida Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo

Conso. Dr. Mendes Pimentel.

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

”Francisco Ferreira & Maia, Lda.”, com sede na Rua da Moeda,
77-87, em Coimbra, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Coimbra que julgou improcedente esta
impugnação judicial por si deduzida à liquidação de IVA referente
ao exercício de 1990 e de juros compensatórios, vem até nós, assim
rematando a sua alegação de recurso:

1 — A sentença ”a quo” fez errada interpretação do que se dispõe
no no 2 do arto 27o do CIVA, à luz mesmo da redacção anterior
ao DL. no 100/95, de 19/V.

2 — Não se pronunciou sobre o problema jurídico-material fun-
damental colocado nas alegações da Rct. e que tem que ver com
o facto de no caso em apreço não se poder recorrer ao arto 4o do
CIVA.

3 — Deve assim ser julgado procedente o presente recurso e ser
anulada a sentença ”a quo”, substituindo-a por uma outra que re-
conheça razão à impugnação da liquidação efectuada em sede de
IVA, apresentada pela ora recorrente.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui pela improcedência
do recurso.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste STA entende que
procede a omissão de pronúncia alegada na 2a conclusão, pelo que
o recurso merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O quadro factual desenhado na sentença recorrida apresenta-se-nos

assim:
”- Dá-se como integralmente reproduzido o teor dos documentos

de fls. 18 e verso;
- A contribuinte foi notificada em 18/X/1993;
- Consideram-se integralmente reproduzidos os docs. de fls. 16 e

17 dos autos;
- Reveladores de que a ”cobrança eventual” em ”virtual” ocorreu

em 3.XI.1993, por ser esta a data de início da cobrança com juros
de mora;

- Assim, a abertura do cofre ocorreu com aquela notificação;
- E foi a partir dela que se iniciou a cobrança eventual;
- A impugnação foi apresentada em 28.II.1994;
- O adquirente-contribuinte no 152 643 761 Manuel Lopes António

não existe no cadastro;
- Não é sujeito passivo de IVA;
Nas suas declarações de rendimentos de 1990 e de 1991 (ano de

trespasse e ano imediatamente seguinte) não consta a entrega de
anexos B, ou C, comprovativos da sua tributação em qualquer ac-
tividade comercial ou industrial;

- Dá-se como integralmente reproduzido o conteúdo dos docu-
mentos de fls. 19, 20 e 21 dos autos;
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- Do mesmo modo, a informação de fls. 7 vo, reveladora de que
o estabelecimento encerrou portas.”

Ante esta materialidade, o Mmo. Juiz ”a quo” julgou procedente
a excepção peremptória de caducidade do direito de acção deduzida
pela Fazenda Pública, aliás, de conhecimento oficioso (cfr. artigo 333o,
1, do Código Civil).

Não obstante, enveredou pela apreciação do objecto do processo,
não tendo em conta a ressalva constante da 1a parte do no 2 do
artigo 660o do CPC. Como bem sublinham os Drs. Alfredo José de
Sousa e José da Silva Paixão no seu «CPT Comentado e Anotado»,
2a edição, pág. 304, nota 3, ”a apreciação dos vícios do acto impugnado
pressupõe a inexistência ou a improcedência de questões que obstem
ao conhecimento do pedido”.

A Rct., para além de apontar à sentença ”errada interpretação
do que se dispõe no no 2 do arto 27o do CIVA, à luz mesmo da
redacção anterior ao DL. no 100/95, de 19/V” (Conclusão 1a), afirma
que ela ”não se pronunciou sobre o problema jurídico-material fun-
damental colocado nas alegações da Rct. e que tem que ver com
o facto de no caso em apreço não se poder recorrer ao artigo 4o

do CIVA (Conclusão 2a).
Como assim, implícito está, seguramente, nas conclusões de recurso

discordância quanto ao decidido sobre a tempestividade da impug-
nação. Elucidativo é, a respeito, o teor do item primeiro da alegação.

Sucede que, o deficiente probatório não nos permite tomar posição
sobre tal questão, como passamos a demonstrar.

O tribunal ”a quo”, aplicando o CPCI, ”ex vi” do artigo 7o do
DL. no 154/91, de 23/IV, concluiu pela intempestividade.

Porém, o diploma aplicável é o Código de Processo Tributário.
Desde logo, ele estava em vigor aquando da entrada da petição

inicial na RF (28.II.94) e mesmo na data da notificação da impugnante
para o pagamento do IVA em causa (18.X.93) — cfr. arto 2o, 1, do
DL. no 154/91.

Por outro lado, referindo-se o sobredito artigo 7o aos «impostos
de cobrança virtual» e sabendo-se que a cobrança eventual se convertia
”em virtual” nos termos do parágrafo 2o do arto 19o do CPCI, afi-
gura-se-nos que, no campo de previsão e aplicação de tal preceito
do DL. 154/91 apenas cabem os casos em que a cobrança é origi-
nariamente virtual, pois, de outro modo, ficaria sem sentido e alcance
próprio a referida expressão legal, de carácter nitidamente restritivo
(assim se entendeu, inter alia, no acórdão desta Secção de nove do
corrente, recurso no 21.414).

E daí que o caso em apreço — reportado a uma cobrança eventual
que só posteriormente, por falta de pagamento, foi convertida em
virtual — não se ajuste à hipótese normativa daquele artigo 7o, de-
vendo pois, ser apreciado à luz do Código de Processo Tributário.

Aqui chegados, há que referir que o artigo 123o, 1, a), deste diploma
estabelece que ”a impugnação será apresentada (...) no prazo de 90
dias contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário
dos impostos (...)”.

Constitui pagamento voluntário de dívidas de impostos o efectuado
dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias — artigos 107o do
CPT e 19o, 1, do DL. no 275-A/93.
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Por seu turno, o no 1 do artigo 109o daquele compêndio adjectivo
estabelece que ”findo o prazo de pagamento voluntário, começarão
vencer-se juros de mora nos termos das leis tributárias”.

Destes normativos se extrai que, presentemente, «pagamento vo-
luntário» é o que ocorre dentro do prazo de pagamento sem juros
de mora.

Ora, o probatório não revela, com a indispensável segurança e
clareza, a data limite de pagamento voluntário assim entendido do
tributo impugnado. É certo que dele consta que ”a contribuinte foi
notificada em 18.X.1993”. Mas, notificada de quê e para quê? E se
da liquidação adicional em causa e para o atinente pagamento, através
de carta registada e com aviso de recepção, como exigido pelo no 1
do artigo 65o do CPT? Neste caso, haverá que ter em consideração
o estatuído no no 3 do seguinte artigo 66o.

Alcançada e expressamente afirmada (sem remissão) esta realidade
em sede fáctica, passar-se-á à clara revelação de último dia de prazo
de pagamento voluntário em causa, tendo presente os artigos 108o

e 49o, 1, do CPT e a pertinente estatuição do CIVA (artigo 27o,
1, redacção anterior à que lhe foi dada pelo DL. no 100/95, de 10/V).

Mas, não é só por aí que se impõe profunda reformulação do
probatório.

É que, conforme se estabelece no no 2 do arto 142o do CPT, na
sentença ”o juiz discriminará (...) a matéria provada ou não provada”.

Ora, como é jurisprudência pacífica desta formação (v. inter alia,
o Acórdão de 4/III/1992 — rec. no 13.511, in Ap. DR de 30.XII.93,
pág. 349) e do STJ (v. Ac. de 28/X/1993, a pág. 443-448 do BMJ
no 430), não basta dar como reproduzidos determinados documentos
sem deles extractar a matéria de facto significante para a decisão
de direito, ”pois que isso não permite a apreensão do seu conteúdo,
e as decisões judiciais devem compreender-se por si próprias, sem
recurso a elementos externos” (último aresto sobredito). Mister é,
pois, que na decisão se concretizam os factos provados, desde logo.
Depois, os não provados, de entre os alegados (cfr., ainda, o artigo
659o, 2, do CPC, redacção do DL no 242/85, de 9/VII).

Impõe-se, portanto, ampliar a matéria de facto, fixando com pre-
cisão os factos considerados provados, delineando-se, assim, uma base
material suficiente para a decisão de direito, o que a este Supremo,
operando como tribunal de revista (artigo 21o, 4, do ETAF), vedado
está.

Em seguimento do exposto e tendo em conta, com as necessárias
adaptações, o disposto nos artigos 729o, 3, e 730o do CPC, ”ex vi”
artigo 102o da LPTA, acorda-se em revogar a sentença recorrida,
baixando os autos à 1a instância para que outra seja proferida com
correcta fixação da matéria de facto, em conformidade com o a res-
peito explanado quanto ao regime jurídico.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo (vencido quanto ao sentido jurídico dado à questão, por-
quanto aplicaria o arto 7o do DL 154/91 e o regime e prazo do CPCI
por o IVA ser imposto de cobrança virtual nos termos do arto 27o

do CIVA). — Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 16 de Abril 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 com-
petência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 21 202, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e
Recorrido a Serração do Carreiro, Lda, e do qual foi Relator o
Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a decisão proferida pelo Ma Juíza do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto que julgou procedente a oposição
deduzida por ”Serração do Carreiro, Lda” e determinou a extinção
da execução, interpôs a Fazenda Pública recurso para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação por erro de jul-
gamento. Formulou as seguintes conclusões:

1 – A oposição à execução foi deduzida pela oponente, em 29.08.91,
com fundamento na falta de resposta à exposição apresentada à DGCI,
em 24.09.90; ausência de fundamentação do acto que altera o critério
de concessão de incentivos fiscais, ao abrigo do Dec. Lei no 194/80
de 19 de Junho; ilegalidade concreta da dívida exequenda, invocando,
para o efeito, o disposto nas alíneas g) e h) do arto 286o do CPT.

2 – Os fundamentos alegados não se enquadram em nenhuma das
várias alíneas do arto 286o do CPT.

E por maioria de razão, não estão contemplados nas alíneas g)
e h) da disposição legal sobredita.

A existirem, antes seriam fundamento de reclamação graciosa ou
impugnação.

3 – O indeferimento tácito da reclamação – implícito no arto 9o

da PI – dar-lhe-ia a possibilidade de deduzir impugnação judicial,
nos termos dos artos 123o, no 1, al. d) e 125o, ambos do CPT.

4 – Na douta sentença recorrida a Ma Juíza julgou procedente a
oposição por dar como verificada a anulação da dívida exequenda,
com base no despacho de 23.08.93 de Sua Exa o Ministro das Finanças,
não obstante o mesmo ter sido proferido muito depois da apresentação
da PI, com o propósito, refere, de evitar demasiado formalismo e
fundamentalismo.

5 – Ora, o despacho de Sua Exa o Ministro das Finanças de
23.08.93– fls. 76 a 78 dos autos – não teve o ”condão” de anular a
dívida, uma vez que se limitou a confirmar os benefícios que haviam
sido atribuídos a título definitivo pelo despacho de 26.07.89. Este
que reduziu os que foram concedidos a título provisório, por despacho
de 03.04.84, no 574/84, fls. 57 e 58 dos autos.

Daí que se mantenha a existência da dívida.
6 – Para que a dívida tivesse sido anulada necessário seria que a

entidade que liquidou o crédito tivesse passado o respectivo título
de anulação ou, se liquidado por serviços não dependentes da DGCI,
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o ofício emanado da entidade competente a declarar expressamente
que a dívida foi anulada.

7 – O referido acto anulatório, como fundamento da oposição à
execução, previsto na alínea e) no 1, do arto 286o do CPT, tão-só
podia ser provado por documento autêntico – arto 349o, do CPT,
artos 369o; 371o, no 1; 393o, 1, do Código Civil. No caso concreto,
os referidos no precedente no 6.

8 – Não poderia pois, a Ma Juíza na sentença proferida considerar
como assente a anulação da dívida exequenda, salvo sempre douta
opinião.

9 – E, bem assim, não devia ocupar-se senão das questões suscitadas
pela parte – arto 660o, 2; do CPC – a anulação sobredita não foi alegada
pela oponente, que tão-só baseou o seu pedido nas al. g) e h) do
arto 286o do CPT.

10 – O meio próprio para atacar o acto tributário posto em crise
– ilegalidade concreta da liquidação – assim como a alegada ausência
de fundamentação e indeferimento tácito, seria, portanto, a impug-
nação judicial nos termos dos artos 120o; 123o; 1o, al. d); 125o, todos
do CPT.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Tribunal Su-
perior foi emitido parecer no sentido da incompetência em razão
da hierarquia do S. T. A. para conhecer do recurso por o mesmo
não ter por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual a sentença recorrida fixou o seguinte:
“– nos autos de execução no0̃604046/91 que a Fazenda Nacional

move à ora oponente, com base num título executivo extraído pela
Direcção-Geral do Tesouro, foi esta citada em 09/08/91, na pessoa
do sócio-gerente José Joaquim Meireles Dias, para proceder ao pa-
gamento da quantia de Esc. 4.052.905$00, referente a recuperação
de incentivos financeiros concedidos no âmbito do sistema integrado
de incentivos fiscais – SIII;

– por despacho de Sua Exa o Senhor Ministro das Finanças, exarado
em 23/8/93, foi decidido manter os benefícios que haviam sido atri-
buídos a título definitivo por despacho de 26/7/89;

– segundo informação prestada pelo Sr. Chefe da Repartição de
Finanças de Paredes, este não teve conhecimento do mencionado
despacho por o mesmo lhe não ter sido comunicado.”

Nos termos dos artos 167o do CPT e 32o no 1 al. 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 para a determinação da com-
petência do tribunal saber se a matéria de facto invocada releva ou
não para a decisão, por a questão da competência ter de ser pre-
viamente resolvida.

Como refere o Ministério Público e a recorrente aceita, vem afir-
mado nas alegações e conclusões que o despacho de 26.7.89 reduziu
os benefícios que foram concedidos, a título provisório, por despacho
de 3.4.84. Tal facto não consta como assente na sentença recorrida.
Carecendo este Tribunal Superior de competência para fixar novos
factos, podendo apenas apreciar aqueles que a peça recorrida fixou,
não pode deixar de concluir-se que, como bem refere o Ministério
Público, ocorre incompetência hierárquica do tribunal para conhecer
do recurso.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo tribunal Administrativo incompetente em razão



1020

da hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. – Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) – Ernâni Marques da Silva Figueiredo – Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. – Fui presente: Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo de contra-ordenação fiscal. Nulidade da decisão da
autoridade administrativa. Falta de requisitos legais da de-
cisão da aplicação da coima.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na graduação da coima deverá atender-ser às várias cir-
cunstâncias descritas no arto 190o do C.P.T.

II — Se a decisão que aplica a coima é absolutamente omissa
na indicação de tais circunstâncias enferma a mesma
de falta de requisitos legais.

III — Nesta hipótese ocorre uma nulidade insuprível em pro-
cesso de contra-ordenação.

Recurso no 21.220. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: BAR-
BOTEX — MALHAS & CONFECÇÕES, LDa Relator: Exmo Con-
selheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. BARBOTEX — Malhas e Confecções, Lda., com sede em Cardal,
Milhazes, Barcelos, foi condenada, em cúmulo material, na coima
de Esc: 1.165.400$00, por ter praticado contra-ordenações previstas
e punidas pelo arto 29o do RJIFNA.

Tal decisão foi proferida pelo Director de Finanças de Braga.
Inconformada com esta decisão a arguida interpôs recurso para

o Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga.
O Mmo. Juiz do referido Tribunal concedeu provimento ao recurso,

declarando nula a decisão.
O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA, inconformado

com a sentença, interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

«Está provado que a decisão de aplicação das coimas posta em
crise contém, em essência, os requisitos a que se refere o preceituado
no arto 212o do C.P.T.

«Na fixação das coimas é feita referência a disposto no arto 190o

do CPT:» Dos factos constantes do auto de notícia não se extrai
a existência de conduta dolosa, mas de mera negligência, por parte
arguida ...»; e ainda, «Assim, considerando os factos referidos como
provados face ao disposto no arto 190o do C.P.T. ...», dispensa a
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entidade competente na aplicação das coimas, de um exaustivo elencar
dos elementos ali referidos, sob pena de tornar a decisão excessi-
vamente longa e pouco compreensiva para a generalidade dos
cidadãos.

«Está também provado que as coimas que se discutem foram apli-
cadas tendo em atenção os montante mínimos considerados na lei,
montantes esses inferiores aos quais a AF está vedado, sem outras
circunstâncias, fixar valores menores.

«Foi assim, pelo Mo Juiz «a quo», infringido o disposto no arto 212o

do C.P.T., por não ter sido convenientemente interpretado e aplicado,
pois a decisão e aplicação das coimas, indicou as normas punitivas
e os elementos que contribuíram para a fixação das mesmas, atendendo
a que a lei não discrimina de que forma essa referência se fará.»

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. Para saber se a decisão recorrida merece ou não censura importa

apreciar concretamente a decisão administrativa que aplicou a coima
e as razões que alicerçam a decisão do M.o Juiz.

Vejamos então.
O despacho do Director de Finanças, que foi impugnado perante

o Tribunal Tributário de 1a Instância, começa por relatar o conteúdo
do auto de notícia. Imediatamente a seguir escreveu-se o seguinte:

«Dos factos constantes do auto de notícia não se extrai a existência
de conduta dolosa, mas de mera negligência, por parte da arguida,
pelo que as condutas mencionadas constituem infracção ao disposto
no artigo supracitado e integral delito de contra-ordenação previsto
e punido pelo arto 29o do RJIFNA, que na sua redacção primitiva,
dada pelo Decreto-Lei no 20-A/90, de 15 de Janeiro, estipulava como
coimas, valores compreendidos, entre metade e o total do valor da
prestação em falta, com o limite mínimo de 10.000$00 e o máximo
de 150.000$00, elevados para o dobro por se tratar de uma pessoa
colectiva.

«Com as alterações introduzidas pelo Dec-Lei 394/93, de 24 de
Novembro, as coimas às infracções cometidas passaram a ter como
limites os valores variáveis entre 10 % e metade do valor do imposto
em falta, elevados ao dobro por se tratar de uma pessoa colectiva.

«Nos termos do arto 3o do Dec-Lei 433/82, de 27 de Outubro,
para o qual remete o arto 4o, no 2, do RJIFNA, deve aplicar-se a
lei cujo regime, em concreto, se mostre mais favorável à arguida.

«Assim, considerando os factos como provados face ao disposto
no arto 190o do CPT e nos 2 e 9 do arto 29o do RJIFNA, e aplicando
a lei mais favorável à arguida, aplico as coimas de:

Infracções a que aplico a lei anterior:
als. c) e d): de 300.000$00 (trezentos mil escudos) a cada uma

das infracções.
Infracções a que aplico a lei vigente:
al. a): 149.300$00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos escudos).
al. b): 4.300$00 (quatro mil e trezentos escudos).
al. e): 280.800$00 (duzentos e oitenta mil e oitocentos escudos).
al. f): 131.000$00 (cento e trinta e um mil escudos)»
Na decisão recorrida escreveu-se nomeadamente o seguinte:
«O arto 190o do C.P.T. ... diz que a coima variável será graduada

em função da gravidade da contra-ordenação, elencado a seguir, exem-
plificadamente, alguns elementos a ter em conta na graduação.
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«O arto 195o, 1, d), comina com nulidade insuprível a falta de
requisitos legais da decisão que aplique coimas, estabelecendo o
art. 212o, 1, b) e d) que esta decisão indicará as normas punitivas
e os elementos que contribuíram para a fixação da coima.

«No caso dos autos, a decisão em apreço não indicou qualquer
elemento que tenha sido tomado em consideração na fixação das
coimas ...»

Ocorrerá a nulidade insuprível declarada pelo M.o Juiz?
As nulidades insupríveis em processo de contra-ordenação fiscal

vêm descritas no arto 195o do C.P.T.
Ai se estatui que:
«1. Constituem nulidades insupríveis no processo de contra-orde-

nação fiscal:
...
d) A falta de requisitos legais da decisão de aplicação das coimas,

...»
Por seu turno, o arto 190o do C.P.T., subordinado à epígrafe «gra-

duação da coima», dispõe:
«1 — A coima variável, se a lei não determinar os termos da sua

fixação, será graduada em função da gravidade objectiva e subjectiva
da contra-ordenação.

«2 — Para os efeitos do número anterior, atender-se-á, designa-
damente, aos seguintes elementos:

b)Actos de ocultação, na medida em que dificultem a descoberta
de contra-ordenação;

c) Carácter acidental ou frequente da sua ocorrência; ...
d) Outras circunstâncias que possam influir no grau de culpa do

agente.
Para além disto deverá ter-se em conta a situação económica do

agente (no 2 do citado preceito).
Ao graduar a coima, a decisão administrativa do Sr. Director de

Finanças é absolutamente omissa quanto a estes aspectos (ou a quais-
quer outros.)

Nessa medida se deve pois concluir que tal decisão de aplicação
de coima não contém os requisitos legais previstos na alínea d) do
no 1 do arto 195o do C.P.T., pelo que há efectivamente a nulidade
declarada pelo M.o Juiz «a quo».

E não basta a vaga referência ao arto 190o do C.P.T. que seja
colmatada a exigência legal cominada no citado artigo.

É que da decisão administrativa não se colhe se e quais foram
as circunstâncias aí referidas que foram consideradas e valoradas,
se é que alguma o foi.

E a aplicação de coima mínima não é relevante para colmatar
tal exigência legal atrás referida, se tivermos em conta o disposto
no no 4 do arto 223o do C.P.T., que dispõe:

«O tribunal de recurso poderá alterar a decisão do tribunal recorrido
sem qualquer vinculação aos termos e ao sentido da decisão recorrida».

É que aqui não vigora o princípio da proibição da «reformatio
in pejus» pelo que o Tribunal pode agravar a coima aplicada.

Princípio que, no caso concreto, ganha relevo se tivermos em conta
o parecer emitido pelo Sr. Procurador da República junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância.

Escreveu nomeadamente o seguinte:
«Importa ainda a fundamentação da eventual actuação com mera

negligência por parte do infractor, uma vez que os factos denunciados
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indicam uma conduta dolosa (apropriação de prestação tributária)
e, neste caso, terá sido praticado crime de abuso de confiança fiscal,
p. e p. pelo arto24o do RJIFNA.»

Em suma, e concluindo: a decisão administrativa de aplicação da
coima enferma, como atrás se referiu, de nulidade prevista no arto 195o,
1, d), do C.P.T.

O recurso está assim votado ao insucesso.
3. Face ao exposto acorda-se em negar provimento ao recurso in-

terposto pelo representante da Fazenda Pública.
Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Brandão de Pinho. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Coima. Nulidade insuprível.

Doutrina que dimana da decisão:

Aplicada uma coima pelo montante mínimo e constando dos
autos os elementos que permitem o controlo judicial da
sua aplicação, não constitui nulidade insuprível, nos termos
da alínea d) do no 1 do artigo 190o do CPT, a omissão
da indicação dos elementos que contribuíram para a fixação
da coima.

Recurso n.o 21 221; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Au-
co — Indústria de Material Eléctrico, Lda. Relator: Exmo Conso

Dr. Vítor Meira.

Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal Administrativo:

O Director Distrital de Finanças de Braga condenou, em processo
de contra-ordenação, a empresa “Auco — Indústria de Material Elec-
trónico, Lda.” no pagamento de duas coimas, no montante de 300 000$
cada uma, por não ter enviado as declarações periódicas de IVA
nem entregue nos cofres do Estado as quantias deste imposto res-
peitantes aos meses de Março e Abril de 1991.

Tendo a arguida interposto recurso para o Tribunal Tributário de
1a Instância de Braga veio o Mo Juiz desde tribunal, após revogação
pelo S.T.A. de um seu primeiro despacho, a declarar a nulidade da
decisão recorrida por não ter indicado “um só elemento que tivesse
tomado em conta na fixação das coimas”.

Inconformada com o decidido, interpôs a Fazenda Pública recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação
e formulando as seguintes conclusões:

16o - Está provado que a decisão de aplicação das coimas posta
em crise contém, em essência, os requisitos a que se refere o pre-
ceituado no arto 212o do CPT.
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17o - Na fixação das coimas é feita referência expressa ao disposto
no arto 190o do CPT: “Assim, considerando tais factos provados, face
ao determinado no arto 190o. do CPT e ...”, dispensando a entidade
competente na aplicação das coimas, de um exaustivo elencar dos
elementos ali referidos, sob pena de tomar a decisão excessivamente
longa e pouco compreensiva para a generalidade dos cidadãos.

18o - Está também provado que as coimas que se discutem foram
aplicadas tendo em atenção os montantes mínimos considerados na
lei, montantes esses, inferiores aos quais à AF está vedado, sem outras
circunstâncias, fixar valores menores.

19o - Foi assim, pelo Mo Juiz “a quo”, infringido o disposto no
arto 212o do CPT, por não ter sido convenientemente interpretado
e aplicado.

Neste Supremo Tribunal Administrativo pronunciou-se o Ministério
Público pela confirmação do julgado por da decisão resultar a falta
de fundamentação da fixação da coima, o que constituiria “nulidade
insuprível”.

*
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na decisão recorrida vem considerada a seguinte factualidade:
“Os factos:
1 - O auto de notícia levantado contra a recorrente é do teor

de fls. 2.
2 - A decisão recorrida é do teor de fls. 12.”.
A decisão ora recorrida fundamentou-se no entendimento de que

a decisão que aplicou a coima não continha os elementos com base
nos quais esta foi fixada, nos termos do artigo 212o no 1 alínea c),
o que consubstanciaria a nulidade insuprível prevista na alínea d)
do artigo 195o, ambos do Código de Processo Tributário.

Os elementos previstos naquele artigo 212o destinam-se a permitir
a defesa do arguido, dando-lhe a conhecer os factos que motivaram
que a punição fosse aquela e não outra, para que ele possa exercer
o contraditório e aduzir factos tendentes à diminuição do montante
da coima em que foi condenado. No caso vertente, com vem referido
no despacho de fl. 19 do Director de Finanças, as coimas aplicadas
foram-no pelos montantes mínimos (embora arredondados), tendo
em atenção os montantes da prestação em falta, nos termos do ar-
tigo 29o no 2 do RJIFNA (D.L. 20-A/90 de 15 de Fevereiro) na re-
dacção anterior ao D.L. no 394/93. Ora no caso da aplicação da coima
mínima, cujo montante pode sempre ser controlado pelo juiz, que
não está sujeito ao princípio da “reformatio in pejus” e que pode
suprir tal omissão pela consulta do processo onde constam as razões
que levaram à aplicação daquela coima, não pode considerar-se a
omissão em causa como nulidade insanável nos termos da alínea d)
do no 1 do artigo 195o do C.P.T. Considerar, no caso de condenação
no montante mínimo aplicável, haver nulidade insanável seria um
acto desproporcionado quer quanto à “ratio” do preceito quer com-
parativamente ao artigo 58o do D.L. 433/82 de 27 de Outubro (Lei-
-Quadro das Contra-Ordenações) que não sanciona com nulidade
a omissão de elementos muito mais relevantes, como seja a própria
descrição do facto imputado que constitui mera irregularidade. Neste
mesmo sentido se pronunciou já o acórdão deste S.T.A. de 22.9.93
(Ro 16098 - Ap. fls. 2884) que considerou dever a alínea d) do ar-
tigo 195o ser objecto de uma interpretação restritiva, relativamente
à sua expressão literal, privilegiando-se o seu elemento racional.

*
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a decisão recorrida que deverá ser substituída por outra
que conheça das questões suscitadas no recurso.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

COMISSÃO DISTRITAL DE REVISÃO. ÓRGÃO DO ES-
TADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRO-
CEDIMENTO ESPECIAL. SUPRIMENTO DE LACU-
NA. GARANTIAS DOS CIDADÃOS. REUNIÃO DA CO-
MISSÃO. FALTA. JUSTIFICAÇÃO. PRAZO.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O no 6 do arto 2o do CPA (que passou a no 7, com
alguma diferença textual, na nova redacção dada a esse
artigo pelo DL no 6/96-01-31) derrogou o arto 2o do CPT
ao dispor serem as disposições desse Código supletiva-
mente aplicáveis a procedimentos especiais, desde que
não envolvam diminuição das garantias dos particulares.

2 — Para suprimento das lacunas na regulamentação do pro-
cedimento administrativo das comissões distritais de re-
visão (órgãos do Estado que cabem na previsão do no 1
do arto 2o do CPA) deve recorrer-se às disposições do
CPA, desde que não envolvam diminuição das garantias
dos particulares.

3 — O prazo para justificação de falta a uma reunião da
comissão distrital de revisão pelo vogal nomeado pelo
contribuinte é o definido no arto 71o, no 2, do CPA.

Recurso n.o 21 260. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA; Recorrida:
FILIPE, IRMÃOS, LDA.; Relator: Juiz Conselheiro CASTRO
MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA 2.a SECÇÃO (CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO) DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO (STA):

1. A Fazenda Pública (Fa Pa) recorre da Sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto exarada a fls. 60-65, com data
de 18-7-96, quanto à parte em que, julgando procedente impugnação
deduzida pela sociedade FILIPE, IRMÃOS, LDA., com sede em Paços
de Ferreira, anulou o Despacho do Presidente da Comissão de Revisão
do Distrito do Porto de 23-2-94 que considerara injustificada a falta
de um vogal - o nomeado por essa sociedade - à reunião de tal comissão
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designada para o dia 11-2-94 para apreciar reclamação por ela apre-
sentada contra a fixação do lucro tributável em IRC relativamente
ao exercício de 1989.

A rematar a sua minuta de recurso, oferece as seguintes conclusões:
a) O arto 21 do Código de Processo Tributário (CPT91) dispõe

que, de acordo com a natureza do caso omisso, serão aplicadas su-
pletivamente as normas nele indicadas.

b) O Presidente da Comissão Distrital de Revisão considerou ex-
temporânea a justificação da falta do vogal da parte, por ter sido
apresentada para além dos cinco dias concedidos para o efeito pelo
arto 153o do Código de Processo Civil (CPC61), aplicável por remissão
do arto 2o, alínea f), do CPT91.

c) A sentença considerou que o prazo a aplicar era, por remissão
do arto 2o, alínea b), do CPT91, o do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (CPA91), que estipula 15 dias para a apresentação de
tal justificação.

d) A alínea b) do arto 20 do CPT91 refere ”as normas sobre a
organização e processo nos tribunais administrativos e fiscais”.

e) Nessas normas se poderá considerar o ETAF84, a LOSTA56,
o RSTA57, a LPTA85.

f) E, embora o CPA91 regulamente a actividade administrativa,
não se poderá considerá-lo integrado no conceito de normas sobre
a organização e processo nos tribunais administrativos e fiscais.

g) No arto 20 do CPA91 refere-se o seu âmbito de aplicação e
daí não se extrai que seja aplicado à organização e processo da função
judicial, que é desempenhada pelos Tribunais Administrativos e
Fiscais.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Mo Po emitiu parecer favorável à aplicação ao

caso do arto 71o do CPA91, preconizada na sentença, mas com o
fundamento - diferente do nela apresentado - de que essa aplicação
se impõe por força do disposto no arto 2o do mesmo CPA91.

2. No que para o julgamento deste recurso interessa, a instância
julgou provado:

A - A dita sociedade FILIPE, IRMÃOS, LDA., exerce a actividade
de ”livraria papelaria e agência de contribuintes”, CAE - 832900.

B - Em 19-2-93 foi pelo Director de Finanças Manuel da Silva
Pereira, por delegação de competência do DDF do Porto, fixado a
essa sociedade, nos termos do arto 52o do CIRC, o lucro tributável
de 1.183.821$00 relativo ao exercício de 1989, de que resultou a li-
quidação de IRC de 475.305$00;

C - Essa contribuinte apresentou reclamação daquela fixação para
a comissão distrital de revisão.

D - ”Designado o dia 11-2-94 para a reunião da comissão, o vogal
nomeado pelo contribuinte não esteve presente”.

E - ”Em 17-2-94 o vogal do contribuinte apresentou atestado médico
datado de 11-2-94, no qual se declara que o mesmo estava doente
por um período provável de cinco dias”.

F - Por despacho de 23-2-94 do Presidente da Comissão de Revisão,
foi considerado que a falta deveria ter sido justificada no prazo de
cinco dias de acordo com o disposto no arto 153o do CPC por força
do arto 20 al. f) do CPT, pelo que foi considerada injustificada a
falta do vogal do contribuinte e que a sua não comparência equivale
a desistência nos termos do arto 86o no 2 do CPT”.
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3. Para anular o despacho de 23-2-94 referido na alínea F da an-
tecedente especificação factual a sentença ponderou ainda o seguinte:

a) O processo de reclamação previsto no arto 84o do CPT é de
natureza administrativo-tributária.

b) O arto 2o do CPT estabelece quais as normas de aplicação su-
pletiva no processo tributário, de acordo com a natureza do caso
omisso.

c) Este arto 2o, ao referir-se a ”processo tributário”, visa tanto
o processa administrativo como o judicial.

d) O CPA faz parte do conjunto de ”normas sobre a organização
e processo nos tribunais administrativos e fiscais”, pelo que, atendendo
à natureza de caso omisso - processo administrativo -, é a ele que
se deve recorrer para colmatar a lacuna existente - ver também arto

2o do mesmo CPA.
e) Estabelecendo o arto 71o do CPA que o prazo para justificação

da falta é de 15 dias, o atestado médico, apresentado seis dias após
a data dessa falta à reunião, foi-o em prazo, pelo que ”deveria ter
sido julgada justificada a falta do vogal do contribuinte”.

f) ”Destarte, e verificando-se que (essa) falta (...) foi devidamente
justificada, não há fundamento para, nos termos do arto 86o no 2
do CPT, considerar a não comparência daquele como desistência do
pedido, sendo assim ilegal o despacho a declará-lo”.

4. Concordamos com a sentença quando sustenta que, ao estabelecer
quais as normas de aplicação supletiva no processo tributário, o arto

2o do CPT visa abranger, neste conceito de ”processo tributário”,
tanto o processo administrativo como o judicial.

Também concordamos com ela em que é administrativo-tributário
o processo de reclamação previsto no arto 84o do CPT.

Já, porém, discordamos dela - tal como discorda a recorrente - no
ponto em que considera que ”o CPA faz parte do conjunto de normas
sobre a organização e processo nos tribunais administrativos e fiscais”.
Na verdade, do âmbito de aplicação do CPA, conforme o definem
os seus artos 1o e 2o, estão excluídos os processos judiciais.

Assim, apesar de estarmos perante um processo administrativo,
parece (como preconizam a recorrente e o despacho administrativo
impugnado) que, por exclusão de partes, o arto 2o do CPT, ao de-
terminar na al. f), a aplicação supletiva do CPC, mandaria aplicar
ao caso o arto 153o deste diploma, por força do qual, na redacção
vigente ao tempo, o prazo para justificação da falta sub judice seria
de cinco dias.

Simplesmente a esta solução só poderia aderir-se se o acto ad-
ministrativo impugnado tivesse sido praticado no período que decorreu
desde a entrada em vigor do CPT (1-7-91) até à entrada em vigor
do CPA (16-5-92).

Na verdade, como sustenta o Mo Po, a solução, preconizada na
sentença, de tratar o caso ao abrigo do disposto no arto 71o, no 2,
do CPA impõe-se, embora por razão diferente da nela apontada.
É que o arto 2o do mesmo CPA - ao qual a sentença também alude
sem daí extrair as devidas ilações - derrogou o arto 2o do CPT ao
dispor, na redacção original do seu no 6 (que passou a no 7, com
alguma diferença textual, na nova redacção dada a esse artigo pelo
DL no 6/96-01-31, posterior ao acto administrativo sub judice):

As disposições deste Código são ainda supletivamente aplicáveis
a procedimentos especiais, desde que não envolvam diminuição das
garantias dos particulares.
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(1) Tal prazo foi encurtado para 10 dias a partir da entrada em vigor do DL n.o 6/96-01-31,
cujo art.o 1.o deu nova redacção a várias normas do CPA, entre as quais a do n.o 2 do
seu art.o 71.o

É, pois, clara e inequívoca a intenção aqui expressa pelo legislador
de revogar e substituir as regras anteriores, mesmo especiais, de su-
primento de lacunas na matéria, ”desde que não envolvam diminuição
das garantias dos particulares” (cfr. arto 7o, no 3, do Código Civil).

E estamos efectivamente perante um caso omisso ou lacuna a suprir
(como expressamente aceitam as partes e o Mo Po), no decurso de
um especial procedimento administrativo (conforme definição do arto

1o, no 1, do CPA) de um órgão do Estado - comissão distrital de
revisão - que cabe na previsão do no 1 desse arto 2o do CPA, cujo
texto, na redacção original, ainda não modificada, é o seguinte:

”As disposições deste Código aplicam-se a todos os órgãos da Ad-
ministração Pública que, no desempenho da actividade administrativa
de gestão pública, estabeleçam relações com os particulares, bem como
aos actos em matéria administrativa praticados pelos órgãos do Estado
que, embora não integrados na Administração Pública, desenvolvam
funções materialmente administrativas.

Assim, conforme sustenta o Mo Po, nos casos omissos - como é
o sub judice - na regulamentação do procedimento administrativo
das comissões distritais de revisão devem aplicar-se as disposições
do CPA, desde que não envolvam diminuição das garantias dos par-
ticulares. Ora ao aplicar ao caso o disposto no no 2 do citado arto

71o do CPA não se diminuíam, antes se aumentavam, essas garantias,
pois, de acordo com a sua redacção vigente ao tempo, seria de 15
dias o prazo para a justificação da falta em apreço (1).

Tendo sido apresentada, em 17-2-94, a justificação da falta à reunião
de 11-2-94 foi, pois, feita dentro do prazo legal, como decidiu a sen-
tença recorrida.

Aliás, nessa data de 17-2-94 ainda nem sequer se haveria esgotado
o prazo previsto no citado arto 153o do CPC61, se este fosse o aplicável
ao caso, pois que entre as duas referidas datas mediou um sábado,
um domingo e o feriado de Carnaval, dias estes em que tal prazo
se suspendia, conforme o disposto no arto 144o, nos 2 e 3, do mesmo
diploma, na redacção do DL no 242/185-07-09.

É que os elementos lógicos e sistemáticos a que se deve fazer
apelo na busca do pensamento legislativo quando se trata da inter-
pretação e aplicação de normas legais (cfr. no 1 do arto 9o do Código
Civil) impõem que, ao recorrer-se supletivamente a esse prazo, se
lhe apliquem então as regras que o mesmo CPC61 fixa para a sua
contagem no citado arto 144o e não as previstas no arto 49o, no 1,
do CPT91.

Seria incongruente apelar a esse prazo supletivo para depois o
contar segundo regras diferentes das que o legislador fixou para o
seu cômputo: já não estaríamos então a aplicar esse prazo mas outro.

Com efeito, salvo disposição expressa em contrário, tem de pre-
sumir-se que, ao fixar um prazo, o legislador tinha presente e pretendia
que ele fosse contado de determinada forma. Não foi senão por isso
que, ao dar nova redacção ao arto 144o do CPC61 de modo a que
ele deixasse de se suspender aos sábados, domingos e feriados, o
DL no 329-A/95-12-12 aumentou de cinco para dez dias esse dito
prazo supletivo previsto no citado arto 153o.
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5. Pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença, embora por fundamentos parcialmente di-
ferentes dos dela.

Não são devidas custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo judicial de contra-ordenação Nulidade de sentença.
Erro na condenação em custas.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A nulidade da sentença, por oposição dos fundamentos
com a decisão, só ocorre quando exista real contradição
entre os fundamentos e a decisão.

II — Fixada determinada coima pelo juiz, o valor atendível,
para efeito de custas, é o montante daquela, nos termos
do arto 7o, 1, No processo de transgressão, a), do Re-
gulamento das Custas, com as necessárias adaptações.

Recurso n.o 21.439, em que são recorrente Ministério Público e re-
corridos Pinheiro e Rodrigues, Lda e Fazenda Pública, e do qual
foi Relator o Exmo Conso. Dr. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

1. O Exmo. Procurador da República junto do T.T. de 1a Instância
de Coimbra, inconformado com a sentença de fls. 21, desta decisão
veio recorrer para este STA, assim concluindo, em síntese, a alegação
de recurso:

- A sociedade ”Pinheiro e Rodrigues, Lda” recorreu para a 1a

instância de Coimbra pedindo a redução da coima de 300.000$00
que lhe fora aplicada;

- O Julgador, em vez de reduzir essa coima, agravou-a para
417.412$00, por entender ser o mínimo aplicável, com fundamentos
que merecem a concordância do recorrente;

- Porém, em vez de negar provimento total, ao recurso, com a
consequente condenação da sociedade na totalidade das custas, como
decorria da fundamentação da decisão, o julgador decidiu ”negar pro-
vimento parcial ao recurso” e condenar aquela sociedade nas ”custas
em proporção”;

- A decisão é, pois, nula, nos termos do arto 144o, do CPT, ou
do arto 668o, 1, c), do CP Civil, aplicável ”ex vi” do arto 2o, f), do
CPT, caso se entenda não ser aplicável, no processo judicial de con-
tra-ordenação, o referido arto 144o, nulidade essa que se argúi, para
os legais efeitos;
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- Deve, por isso, declarar-se nula a decisão recorrida e negar-se
provimento ao recurso da dita sociedade, com condenação na glo-
balidade das custas;

- Caso não se entenda verificada tal nulidade, haverá que concluir
por erro de julgamento, por violação do no 2 do arto 446o do CP
Civil, aplicável supletivamente, a conduzir igualmente, à condenação
da sociedade no pagamento da totalidade das custas.

1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este Tribunal e, co-
lhidos os vistos legais, cumpre decidir.

2. Conforme se vê da sentença recorrida, a sociedade ”Pinheiro
e Rodrigues, Lda”, recorreu para o T.T. de 1a Instância de Coimbra
da decisão de fls. 8 que, nos termos do arto 212o do CPT, lhe aplicou
uma coima de 300.000$00 por infracção do arto 26o, do CIVA, e
nos termos do arto 29o, 2 e 4, do RJIFNA, na redacção anterior
à dada pelo DL no 394/93, de 24 de Nov., pedindo a redução dessa
sanção.

O Senhor Juiz do Tribunal ”a quo”, no entendimento de que a
infracção fora praticada quando já estava em vigor a nova redacção
dada ao arto 29o do RJIFNA, pelo DL. 394/93, de 24 Nov., e pon-
deradas as circunstâncias da mesma, decidiu que a coima não poderia
ser inferior a 417.412$00, conforme propusera aliás o representante
da FaPa e de acordo com o parecer do MoPo, assim terminando a
decisão ”Termos em que se nega provimento parcial ao recurso, fi-
xando-se a coima em Esc. 417.412$00 (quatrocentos e dezassete mil
quatrocentos e doze escudos). Custas em proporção.”.

Vejamos, pois, desde já, se ocorre a arguida nulidade da decisão,
por esta estar em oposição com os seus fundamentos.

Na decisão recorrida, como vimos, entendeu o Mmo. Juiz que a
coima não poderia ser inferior a 417.412$00, condenando a arguida
nesse montante.

Assim, contrariamente ao pretendido por aquela, a coima admi-
nistrativamente aplicada, em vez de reduzida, foi agravada, verifi-
cando-se, assim, uma ”reformatio in pejus”, permitida pela lei no
processo judicial de contra-ordenação, conforme decorre do precei-
tuado nos artos 212o, 1, d), 216o, 3, e 223o, 4, do CPT.

O recurso interposto pela arguida foi, portanto, julgado impro-
cedente, uma vez que ela ficou vencida na sua pretensão, vendo,
ainda, agravada a coima que lhe fora aplicada.

A expressão, anómala, utilizada pelo Mmo Juiz, ”Termos em que
se nega provimento parcial ao recurso”, só pode ser entendida como
significando que, por via do recurso interposto, a coima que fora
aplicada sofrera a referida alteração, circunstância esta que, todavia,
como é óbvio, não representava provimento, em parte, do recurso,
mas simplesmente traduzia a liberdade conferida ao julgador pela
lei, quanto à fixação do montante da coima.

Tal expressão, porém, em nada influi quanto à concordância exis-
tente na decisão entre os seus fundamentos e a coima que foi aplicada,
pelo que não se pode falar, em rigor, dum vício da estrutura lógica
da sentença, duma real contradição entre os fundamentos e a decisão,
por forma a dar-se por verificada a nulidade integrada por oposição
dos fundamentos com a decisão, prevista nos artos 144o, 1, do CPT,
e 668o, 1, c), do CP Civil, pelo que improcede esse fundamento de
recurso.

Quanto à condenação em custas, não se compreende qual o alcance
da expressão ”Custas em proporção”, mesmo tendo em conta a outra
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expressão utilizada pelo julgador, uma vez que o valor atendível para
o efeito de custas, no caso, é o do montante da coima aplicada, con-
forme resulta da lei - arto 7o, 1. No processo de transgressão, a),
do Regulamento das Custas, devidamente adaptado (cfr. A. de Sousa
e J. Paixão, ”CPT, Coment. e Anot.”, 2a Ed., pág. 428, nota 6).

De qualquer modo, e pelas razões expostas, essa condenação em
custas enferma de erro, porquanto, no caso, não estamos perante
qualquer decaimento parcial - cfr. arto 446o, 2, do CP Civil.

3- Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida no tocante à condenação em custas, condenando-se
a arguida Sociedade nas custas do processo.

Sem custas, neste STA.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal — Indeferimento liminar — Cus-
tas.

Doutrina que dimana da decisão:

Em caso de indeferimento liminar da oposição à execução
fiscal, as custas devidas pelo oponente são reduzidas a
3/5 — art. 12 no 2 do RCPCI, na redacção do Dec-
-Lei 199/90, de 19 de Junho —, não havendo lugar à apli-
cação subsidiária do art. 17 al. b) do C.C.Judiciais — re-
dacção do Dec-Lei 387-D/87, de 29 Dez —, à míngua da
existência de qualquer lacuna de regulamentação da hipótese
referida.

Recurso n.o 21 476 em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido José Eduardo de Sanches Osório. Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, do despacho do TT de 1a Instância de Lisboa, proferido em
04-06-96, na medida em que, tendo rejeitado liminarmente a oposição,
deduzida por José Eduardo Sanches Osório, à execução fiscal contra
si pendente, na repartição de finanças daquela cidade — 4o Bairro,
com o no 0000922/95, o condenou em custas mas nos termos do art. 17
al. b) do C.C.Judiciais.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
‘‘a) por decisão de fls. 16 e vo, foram rejeitados liminarmente os

presentes autos de oposição;
b) sendo o oponente condenado nas custas e nos termos do art. 17

al. b) do C.C.Judiciais, ex vi do art. 2o do Regulamento;
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c) a nosso ver, mal, já que as normas legais em que se estribou
o Mo Juiz não serão de aplicar ao caso ‘‘sub judice’’;

d) tanto mais que, se no no 2 do arto 12o do citado, não consta
a fase da rejeição liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque
o legislador assim o quis;

e) não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à ob-
servância do Código das Custas Judiciais;

f) ao decidir como decidiu, o Mo Juiz ‘‘a quo’’ desrespeita o contido
no no 2 do arto 12o do referenciado Regulamento.

Nestes termos . . . deve, ao presente recurso, ser dado total pro-
vimento 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 Regt. CPCI. . .».

Não houve contra-alegações.
O Exmo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não

provimento do recurso, uma vez que «a omissão de referência, no
artigo 12 do RCPCI, na redacção do Decreto-Lei no 199/90, de 19
de Junho, aos casos de rejeição liminar (que antes estavam previstos,
na redacção dada a essa disposição pelo Decreto-Lei no 500/79, de
22 de Dezembro), tanto poderia ser interpretada, abstractamente,
como sinal de uma intenção legislativa de afastar, nesses casos, a
redução de custas, como uma intenção de fazer incluir esses casos
na norma do artigo 17, alínea b), do C.C.J., subsidiariamente aplicável,
já que esta regra é diferente — redução a um quarto — da prevista
naquela anterior redacção — redução a um terço», pelo que se deve
optar pela interpretação que «melhor se compagina com a unidade
do sistema jurídico — art. 9 no 1 do Código Civil — e que constitui,
nesse contexto, a solução «mais acertada» — no 3 do mesmo artigo».

E sendo regra geral do nosso sistema jurídico a «de que, a uma
menor actividade processual deve corresponder uma menor tributação,
regra esta que se infere do preceituado, entre outros, nos artigos 17o,
18o, 19o, 20o, 26o no 1, 33 e 40 do CCJ e 9o, 10o, 11o, 12o no 3,
e 15o do RCPCI e está em sintonia com a própria natureza da taxa
de justiça, que reclama que o seu montante seja tendencialmente
proporcionado à contrapartida do serviço que é prestado», será de
rejeitar aquela primeira interpretação possível, já que ela conduziria
à conclusão, formulada pela recorrente, de que, nos casos de oposição,
a tributação seria idêntica independentemente de eles findarem por
rejeição liminar, por desistência ou por julgamento», não sendo, assim,
«a solução mais acertada que se tem de presumir ter sido adoptada,
por força, do citado no 9 do artigo 9o do Código Civil».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se, nos casos de indeferimento

liminar da oposição à execução fiscal há, presentemente, lugar a re-
dução de custas de acordo com as disposições combinadas dos arts 17
al. b) do C.C.J. e 2o do RCPCI.

O que só pode ser consequencial à existência de uma lacuna de
regulamentação do ponto, quanto a tal indeferimento.

Mas tal lacuna não existe.
Nos termos do art. 12 no 1 al. d) do dito Regulamento, aprovado

pelo dec-lei no 449/71, de 26 OUT, os impostos de justiça e selo
eram reduzidos a metade na oposição de executado, nos embargos
de terceiro, no concurso de credores. . .», nomeadamente.

Sendo que, em tais casos — como nos da sua al. b) anulação da
venda e incidente de falsidade — essas fracções eram ainda reduzidas
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a um terço, «quando se verifique a rejeição liminar e a metade quando
haja desistência».

E, para o que ora interessa, o dec.-lei 500/79, de 29 Dez., não
alterou a situação.

Que, todavia, foi profundamente modificada pelo dec.-lei no 199/90,
de 19 JUN.

Pretendeu-se então — como logo resulta do respectivo preâmbu-
lo — não só actualizar as custas dos processos das contribuições e
impostos, pois que, revistas já em 1984, se encontravam «profun-
damente desajustadas», como ainda concretizar «a necessidade de
racionalizar o número de escalões das custas dos tribunais tribu-
tários. . .».

Assim, foi eliminada a predita al. d), passando ora o no 2 a consagrar
a mesma fatispécie legal daquela, e foi introduzido o no 3, estabe-
lecendo que «as fracções indicadas na alínea b) do no 1 e as do
número anterior são reduzidos a metade quando haja desistência».

Quer dizer: literalmente, mantendo-se embora, na essência, o re-
gime anterior, eliminou-se a referência ao indeferimento liminar re-
dução a 1/3, mantendo-se apenas a redução a metade, nos casos do
desistência.

Ora, tal eliminação não pode deixar de ter-se por intencional.
O que logo resulta, tanto do propósito, acima enunciado, do di-

ploma, como directamente da nova redacção do preceito; note-se
que o antigo no 2 contemplava expressamente a redução a 1/3 para
tal indeferimento e a metade para a desistência, eliminando-se aquela.

Depois, a lei continua a prever uma redução especial para a rejeição
liminar, no processo de impugnação judicial — art. 9 al. b), na redacção
do mesmo dec-lei 199/90.

Ainda, nos ditos casos do no 2 — oposição de executado, incluí-
da —, este diploma veio agravar as custas que passaram de metade
para 3/5, o que, desde logo, parece incompatível com a pretendida
redução a 1/4.

O contexto em que teve lugar a dita alteração legislativa inculca,
pois, nitidamente, a ideia de que não se procurou manter a pretendida
redução pelo que não há qualquer lacuna ou falta de regulamentação,
a preencher subsidiariamente pelo C.C.Judiciais.

Ao que acresce que a dita al. b) do art. 17 desse último diplo-
ma — redacção do dec.-lei 387-D/87, de 29 Dez — redução a 1/4
«nas acções . . . que terminem antes de proferido despacho algum
da tramitação específica da respectiva forma de processo ou por vir-
tude dele» — nem sequer se ajusta literalmente à hipótese dos autos.

Finalmente, devendo embora considerar-se constituir regra geral
de custas a de que, a uma menor actividade processual deve cor-
responder uma menor tributação, o que está em sintonia com a própria
natureza da taxa de justiça, que deve ser função do serviço prestado
em contrapartida, certo é também que o intérprete não pode ter
em conta o eventual carácter «injusto ou imoral» do «conteúdo do
preceito legislativo» — art. 8 no 2 do Cód. Civil.

É, aliás, no sentido aqui adoptado a jurisprudência deste STA.
Cfr., por mais recente, os Acs de 7FEV96 Recs 19.993 e 19.994

e de 19OUT95 Rec. 19.007.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-

vogando-se o despacho recorrido — quanto às custas — que são fi-
xadas em 3/5 — dito art. 12 no 2 do RCPCI.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Venda por negociação particular. Nulidade
processual. Falta de notificação a credor preferente. Con-
sequências.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O despacho que ordene a venda ou o que a autorize,
mediante negociação particular, por preço inferior ao va-
lor mínimo para ela fixado tem de ser notificado, entre
outros, aos credores com garantia real sobre os bens
penhorados.

2 — De modo que a falta dessa notificação constitui uma
nulidade, determinante da anulação do processado pos-
terior a uma tal omissão, incluindo, portanto, a venda
efectuada.

Recurso no 21.479. Recorrente: António José Francisco Farinha; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

Em processo executivo - a correr termos na 2a Repartição de Fi-
nanças do concelho de Torres Vedras e em que figuram, como exe-
quente, a Fazenda Nacional e, como executado, Sebastião Francisco
Gomes - veio António José Francisco Farinha, sob invocação do
arto 328o, no 1, alínea b), do Código de Processo Tributário, requerer
a anulação da venda, aí entretanto efectuada por negociação par-
ticular, alegando que, apesar da sua qualidade de credor com garantia
real sobre o bem penhorado e posteriormente vendido, não foi no-
tificado do despacho que autorizou a dita venda por preço inferior
ao mínimo para ela fixado, quando “deveria tê-lo sido”.

Por sentença de 7 de Novembro de 1996, o Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo - 2a Secção),
entendendo “não se verificarem pressupostos para anulação da venda”,
indeferiu o pedido formulado.

Não se conformando com o julgado, o requerente trouxe-nos o
presente recurso, em cuja alegação assim concluiu:

“1a - A falta de notificação ao recorrente do despacho que autorizou
a venda por 720.000$00, com prejuízo da notificação anterior, de que
constava a autorização da venda pelo preço mínimo de 2.900.000$00,
constitui nulidade susceptível de fundamentar a anulação da venda,
face ao disposto nos artigos 201o, no 1, 882o, no 2, 909o, no 1, al. c),
do CPC, e 328o, no 1, al. b), do Cód. Proc. Tributário;

2a - Ao não determinar a pretendida anulação, a douta sentença
recorrida violou os indicados preceitos legais, bem como invocou in-
devidamente o disposto no arto 864o, no 3, do CPC para concluir
que não haveria lugar à anulação;

3a - A ostensiva nulidade - agravada pelo facto de ela se traduzir
na falta de rectificação das condições do preço de venda que tinham
sido expressamente asseguradas ao recorrente por preço mínimo não
inferior a 2.900 contos - não é de forma alguma sanada pelo facto
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de aquele ter cautelarmente reclamado o seu crédito para o caso
de ser desatendida a impugnação da venda;

4a - Devendo, por isso, a douta sentença recorrida ser revogada,
determinando-se a anulação da venda tal como se pediu na corres-
pondente impugnação ...”

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
A sentença recorrida deu como assentes os seguintes factos (cuja

descrição, para melhor leitura, iremos subordinar a alíneas):
“a) - O processo de execução fiscal no 3905-92/101085.9 foi ins-

taurado para cobrança de IVA, sendo exequente a Fazenda Nacional
e executado Sebastião Francisco Gomes;

b) - O requerente, António José Francisco Farinha, foi notificado
em 18-1-93 (vide fls. 38 e 39), na qualidade de credor do executado,
de que se encontrava designado para venda do bem penhorado no
processo de execução fiscal (prédio misto denominado Vale da Borra,
composta a parte rústica por vinha, cultura arvense e leito de curso
de água e a parte urbana por casa de r/c para habitação, duas ar-
recadações cozinha de lavoura e logradouro, com área total de
4200 m2, a confrontar de norte com Serafim Paulo, sul com José
António, nascente com Manuel Ferreira e poente com José de Atalaia,
inscrito no artigo 9o secção C e arto 3069o de A-dos-Cunhados) o
dia 10-2-93, pelas 10 h.;

c) - Foi citado (o requerente) nos termos do arto 321o do CPT
em 8-2-93 (vide fls. 54 e 54 v);

d) - Foi notificado (o requerente) em 22-2-93 de que tinha sido
ordenada a venda por negociação particular (cfr. fls. 58 e 59) pelo
valor mínimo de 2.900.000$00;

e) - O imóvel penhorado foi vendido em 9-3-94 a Avelino Junqueira,
ascendente do executado, por se verificarem os pressupostos para
que este exercesse a remição nos termos do arto 912o do C.P. Civil
(vide fls. 112, 113, 117 e 121);

f) - A venda de tal bem foi realizada pelo preço de 720.000$00
(vide fls. 117 e ss.);

g) - O requerente foi notificado da venda por ofício expedido em
17-5-94 (vide fls. 132);

h) - O requerente veio arguir a nulidade decorrente da falta de
notificação, que lhe deveria ter sido efectuada, do despacho que or-
denou a venda por aquele preço (720.000$00) e requerer a anulação
de tal venda em 23-5-94 (vide fls. 127);

i) - O despacho do Sr. Chefe da Repartição de Finanças, constante
de fls. 88, notificado ao executado, nos termos que constam do ofício
de fls. 89, despacho esse que ordena a venda do bem pela quantia
de 720.000$00, caso o executado não apresente melhor proposta no
prazo de 5 dias, não foi notificado ao requerente;

j) - O requerente reclamou o seu crédito sobre o bem penhorado
no P. 9/94 neste Juízo e secção”.

Estes os factos.
E, agora, “quid juris”?
Fixemos a questão ou as questões que importa solucionar no âmbito

do recurso.



1036

Para tanto, há que confrontar as posições do Julgador e do Re-
corrente, sabido que é precisamente na divergência em relação ao
decidido que o recurso encontra o seu objecto.

Vejamos, pois.
O Julgador da 1a instância deu como assente que o referenciado

despacho, de autorização da venda por preço inferior ao valor mínimo
para ela fixado, não foi notificado ao então requerente e ora re-
corrente, António José Francisco Farinha, credor com garantia real
sobre o bem penhorado e vendido.

Na sequência do que teceu as considerações que, em resumo,
seguem:

- “nos termos do arto 882o, no 2, do CPC, aplicável ao processo
executivo fiscal, o despacho que ordena a venda (seja esta judicial
ou extrajudicial) tem de ser notificado ao executado e aos credores
reclamantes dos créditos com garantia sobre os bens a vender ...”;

- “...entendemos que na venda extrajudicial por negociação par-
ticular se mantém esta necessidade de evitar a degradação do pa-
trimónio de devedor com prejuízo para as partes, pelo que as no-
tificações previstas nos artos 882oo, no 2, e 229o, no 2, do CPC devem
ser feitas nesta modalidade de venda”;

- “o arto 321o, no 1, do CPT impõe a citação dos credores com
garantia real relativamente aos bens penhorados”;

- “esta falta de citação constitui, em princípio, nulidade, na medida
em que seja verificada depois do prazo de reclamação de créditos,
uma vez que prejudica a defesa dos seus interesses”;

- “no entanto, não importa a anulação da venda - vide arto 864o,
no 3, do CP Civil, aplicável ex vi do arto 2o do CPT”;

- “de resto, no processo de reclamação de créditos no 9/94 deste
mesmo Juízo e secção, o requerente veio reclamar tal crédito, nos
termos do arto 329o e ss. do CPT, o que sanou aquela nulidade de
falta de citação”.

E acabou a decidir assim:
- “pelo exposto, entendo não se verificarem pressupostos para anu-

lação da venda, pelo que a mantenho”.
Ora, conhecida que é já a posição do Recorrente, vertida nas con-

clusões da sua alegação, estamos em condições de, confrontando os
fundamentos da decisão recorrida com os do presente recurso, po-
dermos ver que não há qualquer divergência quanto à apontada nu-
lidade decorrente da falta de notificação ao interessado, António José
Francisco Farinha, credor com garantia real sobre o bem penhorado
e vendido, do despacho que autorizou a venda por preço inferior
ao valor mínimo para ela fixado.

Este ponto - em que Julgador e Recorrente estão de acordo-escapa,
pois, à censura do tribunal de recurso.

Sendo assim, atacada a decisão recorrida apenas por ter considerado
que a dita nulidade “não importa a anulação da venda” e que a
reclamação do crédito “sanou aquela nulidade”, a tanto se circunscreve
o âmbito do recurso, que o mesmo é dizer da nossa tarefa sindicadora.

Sob esse horizonte, avancemos para a solução do problema
equacionado.

O Meritíssimo Juiz realçou o disposto no arto 321o no 1 do CPT,
ou seja, “a citação dos credores com garantia real, relativamente aos
bens penhorados”, e, depois de referir que “esta falta de citação cons-
titui em princípio nulidade ...”, entendeu que, “no entanto, não importa
a anulação da venda”, para o que invocou o arto 864o, no 3, do CPC.
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Simplesmente, quer aquela disposição, quer este preceito, tratando
embora da “citação dos credores preferentes e do cônjuge (do exe-
cutado)”, nenhuma ligação têm à matéria ora em apreço, atinente
a uma notificação, e respectiva falta, nos termos que ficaram expostos.

Na verdade, enquanto a realçada “citação” tem lugar “feita a pe-
nhora...” e conforme aos mencionados artigos 321o e 864.o a ques-
tionada “notificação” devia ocorrer de acordo com os artos 882o. no 2,
e 887o, nos 1 e 2, do CPC, na redacção ao tempo em vigor, constituindo
a sua falta uma nulidade, nos moldes destes dois últimos artigos,
em conjugação com as pertinentes normas dos artos 201o, 203o e
205o. do CPC, e do arto 328o do CPT.

Aliás, e na hipótese dos autos, não pode falar-se de nulidade por
falta da referida “citação”, pela simples mas decisiva razão de que,
como consta do probatório, “foi citado (o requerente) nos termos
do arto 321o do CPT...”

E daí também que, não tendo ocorrido a falta de uma tal citação,
resulte prejudicada a averiguação sobre o acerto do julgado, no sentido
de que “...o requerente veio reclamar...” o seu crédito, “o que sanou
aquela nulidade de falta de citação”... .

De todo o modo, sempre se dirá que tanto a “citação dos credores
com garantia real, relativamente aos bens penhorados” - invocados
artos 321o e 864o -, como a aludida reclamação de créditos - indicados
artos 329o e segs. do CPT - não afastam a exigência legal quanto
à referenciada notificação do despacho que ordene a venda ou do
que a autorize, mediante negociação particular, por preço inferior
ao valor mínimo para ela fixado, pois só assim se atingirá o escopo
da lei, que é o de evitar uma possível degradação do preço da venda,
com o que todos - exequente, executado e credores - ficariam
prejudicados.

Por conseguinte, e em suma, perante a verificada nulidade, de-
corrente da falta de notificação nos termos atrás assinalados, impõe-se
a anulação de todo o processado posterior àquela omissão, incluindo,
portanto, a venda em causa - artos 201o, nos 1 e 2, 203o, no 1, 205o,
no 1, 882o, no 2, 887o, nos 1 e 2, e 909o, no 1, alínea c), do CPC,
na redacção então vigente, e arto 328o no 1, alínea b), do CPT.

Procede, pois, a tese do Recorrente, pelo que não poderá manter-se
o julgado da 1a instância.

Nesta conformidade, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida e, deferindo-se o pedido de anulação
formulado pelo interessado, ora recorrente, anula-se o despacho que
autorizou a venda em causa, bem como todos os actos subsequentes,
nomeadamente o dessa venda.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra —
Abílio Madeira Bordalo — Francisco Rodrigues Pardal (vencido por en-
tender que não se verifica a nulidade referida, uma vez que não se
aplica o art. 887 no. 2 (redacção antes de 1996) do C P C porque,
no processo de execução fiscal, os credores só são citados nos termos
do art. 321 do CPT, pela razão simples de o concurso de credores
ser posterior à arrematação, ao contrário do que acontece em processo
civil, e ser o chefe de repartição de finanças que determina se é
de utilizar a venda por negociação particular). — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso de decisão jurisdicional. Ampliação da matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas co-
nhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos tribunais tributários de 1a instância e pelos
tribunais fiscais aduaneiros (arto 21 o, no 4, do ETAF).

2 — Por conseguinte, sendo a decisão da 1a instância, sob
recurso, omissa quanto à fixação de factos relevantes para
a solução jurídica adequada, impõe-se a baixa do pro-
cesso para ampliação da decisão de facto em ordem a
constituir base suficiente para a decisão de direito
(artos 729o, no 3, e 730o, no 2, CPC).

Recurso: 21.485; Recorrentes: Augusto Cardoso Serrano e Maria de
Lurdes Figueiredo Costa; Recorrida: Caixa Geral de Depósitos;
Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

Augusto Cardoso Serrano e Maria de Lurdes Figueiredo Costa
recorrem da decisão do Merítíssimo Juiz do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (4o Juízo), de 29 de Outubro de 1996, lavrada
a fls. 188 e segs., que, dando provimento ao recurso judicial para
ali interposto, anulou o então impugnado despacho do Chefe da 1a Se-
cretaria Administrativa de Execuções Fiscais de Lisboa (2a Secção),
datado de 94/09/08 e proferido a fls. 171 dos presentes autos de exe-
cução - que a Caixa Geral de Depósitos instaurou contra os ora re-
correntes, para cobrança coerciva da quantia de 3.852.109$00, pro-
veniente de um empréstimo, e juros a partir de 8/12/85 -, despacho
esse que havia indeferido o pedido, formulado pela dita exequente,
sobre contagem dos juros de mora após a data da venda.

Na alegação de recurso, está patente o seguinte quadro de
conclusões:

”1 - A única nota de débito, que deve ser considerada nos autos,
é a inicial, que consagra o capital em dívida de Esc. 1.440.000$00,
juros contabilizados de Esc. 2.411.069$00, e juros vincendos diários
na ordem de Esc. 2.717$78;

2 - Os juros, legais ou convencionais, prescrevem no prazo de 5
anos, nos termos do arto 310o, al. d), C. Civil;

3 - Igual prazo prescricional é estabelecido pelo arto 6o do D.L.
no 49.168, de 5/8/1969, no âmbito do Direito Tributário;

4 - A violação destes normativos implica, necessariamente, grave
ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica;

5 - A prescrição deve ser reconhecida oficiosamente, nos termos
do arto 259o C.P.Tributário;

6 - É o credor que deve, atempadamente, impulsionar os meca-
nismos legais no sentido de ser ressarcido do que lhe devem;
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7 - Foi dado como provado, na douta sentença de que ora se recorre,
que a aplicação da quantia de Esc. 4.015.103$00 constituiu um ver-
dadeiro pagamento por conta;

8 - Nos termos do no 3 do arto 343o Cód. Proco. Tributário, os
pagamentos por conta devem seguir a metodologia prescrita nos nos 2
a 6 do arto 341o do mesmo Cód. Proco. Tributário, o que significa
que, no caso em apreço, tem aplicação o no 3 do já citado arto 341o

CPT;
9 - A própria exequente - Cx. G. Depósitos - aceita que o no 3

do arto 341o CPT só lhe seria aplicável se houvesse insuficiência de
bens;

10 - Realmente, no caso em apreço, não se está perante uma situação
de insuficiência de bens, como muito bem diz a Cx. G. Depósitos,
mas sim perante um verdadeiro pagamento por conta, por isso pa-
gamento parcial;

11 - Não houve, pois, pelas razões já aduzidas, qualquer violação,
por parte da Administração Fiscal, ao arto 785o do Código Civil;

12 - A exequente - Cx. Geral Depósitos - só tem a receber, a
mais, e a título de juros, a importância de Esc. 907.812$00, como
resultado do raciocínio expendido nos artos 36o e 37o desta petição,
devendo do facto dar-se conhecimento à entidade patronal, tendo
em consideração o arto 310o, al. a), C.P.Tributário;

13 - O Tribunal ”a quo”, ao decidir como decidiu, violou os nor-
mativos supracitados...”.

A Caixa Geral de Depósitos contra-alegou, assim concluindo:
”1 - O presente recurso implica a apreciação de questões de facto

e de direito, pelo que o respectivo julgamento não cabe ao Supremo
Tribunal Administrativo, mas sim ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância;

2 - Para apreciação da prescrição há que analisar factos que nos
permitam verificar a sua interrupção que efectivamente existiu;

3 - Não é aplicável à CGD o disposto no arto 341o, n.o 3, do CPT,
quanto à forma como é feita a imputação das verbas recebidas, de-
vendo entender-se aplicável o estabelecido no arto 785o do CC;

4 - Acresce que a aplicação do arto 341o, no 3, supõe a constatação
de que não há mais bens penhoráveis, único caso em que se está
perante insuficiência de verbas arrecadadas;

5 - A convocação de credores não depende de ter sido arrecadada
verba suficiente para pagar toda a dívida, tendo lugar no prazo previsto
no arto 329o, no 1, do CPT;

6 - A apresentação de diversas notas de débito, por parte da CGD,
mostra que, à medida que foram sendo recebidas verbas, foram as
mesmas aplicadas e calculados juros apenas sobre a parte não recebida;

7 - Nenhuma disposição legal foi violada pela Decisão recorrida,
devendo a mesma ser mantida nos seus precisos termos ...»

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, é de parecer que, tendo os Recorrentes suscitado a
questão da prescrição dos juros e não vindo estabelecidos factos que
permitam apurar se a prescrição ocorreu ou não, deverá ser ordenada
a ampliação da matéria de facto, por forma a constituir base suficiente
para a decisão daquela questão.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
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É sabido que os recursos - meios específicos de impugnação de
decisões judiciais, mediante os quais se procede ao reexame de ques-
tões decididas - visam modificar as decisões recorridas e não criar
decisões sobre matéria nova (arto 676o, no 1, do CPC).

De sorte que não poderá constituir objecto dos recursos matéria
que não tenha sido apreciada pelo tribunal recorrido, exceptuados
os casos em que se trate de matéria de conhecimento oficioso ou
em que se verifique, e haja sido arguida, a nulidade de omissão de
pronúncia.

Na hipótese vertente, a questão da ”prescrição” dos juros, suscitada
no recurso, não foi apreciada pelo Tribunal ”a quo”, sendo, pois,
matéria nova, mas, não obstante, dela importará conhecer, por res-
peitar ao domínio oficioso (cfr. arto 259o do CPT).

E haverá factos suficientes para a respectiva decisão de direito?
Este o ponto.

Ora, como bem salienta o Ministério Público, a instância recorrida
”não estabeleceu factos que permitam apurar se a prescrição ocorreu
ou não”.

Sendo certo que, por outro lado, em processos - como o pre-
sente - inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância,
esta Secção apenas conhece de matéria de direito (arto 21 o, no 4,
do ETAF).

Por conseguinte, tendo em vista o julgamento da dita questão, ca-
berá ao Tribunal ”a quo” proceder àquela necessária averiguação,
assim ampliando a decisão de facto, em ordem a constituir base su-
ficiente para a decisão de direito (artos 729o, no 3, e 730o, no 2, do
CPC).

Nestes termos, acorda-se em, anulando a decisão recorrida, ordenar
a baixa do processo para ampliação da matéria de facto, em con-
formidade com o exposto.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Interposição de recurso. Especificação do tribunal “ad quem”.
Remessa pela secretaria para diverso Tribunal Superior.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No requerimento de interposição de recurso de sentença
de Tribunal Tributário de 1a Instância deve especificar-se
o tribunal “ad quem”.
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II — Jamais os autos poderão deixar de ser remetidos para
o Tribunal Superior apontado em tal requerimento se
não se perfilar nenhuma das hipóteses do no 3 do artigo
687o do CPC, subsidiariamente aplicável.

III — Havendo a secretaria do tribunal “a quo” feito, por ma-
nifesto lapso, a remessa do processo para o STA em
recurso interposto para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, deve a Secção de Contencioso Tributário do STA
abster-se de tomar conhecimento do recurso e ordenar
a remessa aqueloutro Tribunal Superior.

Recurso no 21.486, em que são recorrente Ministério Público e re-
corrido Nova Aurora-Fábrica de Calçado, Lda e Fazenda Pública,
e do qual foi Relator o Exmo Conso. Dr. Mendes Pimentel.

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

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Aveiro, não se conformando com o teor
da sentença pelo mesmo proferida na presente impugnação judicial,
dela interpôs recurso «para o Tribunal Tributário de 2a Instância»
- fls. 38.

No despacho de fls. 41, o Mmo. Juiz de direito admitiu tal recurso,
sem, todavia, mencionar o tribunal “ad quem”.

E, a fls. 44, ordenou a subida dos autos «ao tribunal “ad quem”».
A secretaria da instância fez, em 4 de Fevereiro último, remessa

dos autos a este Supremo Tribunal - fls. 47.
Como assim, só por seu manifesto lapso temos entre mãos este

processo, já que ele deveria ter sido encaminhado para o Tribunal
Superior a quem o recorrente dirigiu o recurso - a 2a Instância.

No requerimento de interposição, como bem observam os Drs. Al-
fredo José de Sousa e Silva Paixão, CPT Comentado e Anotado,
2a edição, pág. 353, vol. 2, “deve especificar-se o tribunal para onde
se recorre (STA ou Tribunal Tributário de 2a Instância)”. Semelhante
alerta faz o Professor Soares Martinez no seu “Direito Fiscal”,
pág. 494.

Ora, decorre do estatuído no artigo 687o, 3, do CPC, “ex vi” artigo 2o,
f), do CPT que o juiz “a quo” não pode corrigir, nesse ponto, o
requerimento de interposição de recurso, mesmo que se lhe afigure
patente que, ante o estatuído no artigo 167o do CPT, não é o apontado
tribunal superior o competente para conhecer do recurso. Há-de ser
o tribunal “ad quem” indicado pela recorrente a declinar a com-
petência hierárquica.

In casu, o senhor juiz “a quo” admitiu, sem qualquer reserva, o
recurso interposto, por isso que à secretaria do tribunal recorrido
cabia diligenciar a remessa dos autos em conformidade.

Em seguimento do exposto se decide não tomar conhecimento do
recurso, ordenando-se a remessa do processo ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Hernâni Marques da
Silva Figueiredo.
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Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

IRC. Custo fiscal. Derrama. Aplicação do art. 41o, no 1, alínea
a), do CIRC (com a redacção da Lei 20-B/96, de 23.3).
Lei interpretativa. Rectroactividade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A derrama é um imposto acessório na medida em que
segue o imposto principal que lhe serve de base.

2 — A derrama como imposto acessório ou adicional segue
o imposto principal ou base, daí que obedece ao mesmo
regime que o imposto principal - IRC -, por isso, não
constitui um custo para efeitos fiscais, estando abrangido
pelo art. 41, no 1, alínea a), do CIRC.

3 — A redacção dada ao arto 41, no 1, alínea a), do CIRC
pela Lei 10-B/96, de 23-3, tem a natureza interpretativa
sendo rectroactiva, ressalvando os casos julgados, isto
é, retroage os seus efeitos à data em que a lei interpretada
iniciou a sua vigência, ou seja, no caso, 1-1-89.

Recurso no 21.488. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Salvador
Caetano - Comércio de Automóveis (Minho), S. A. Relator: Exmo.
Conso. Dr. Rodrigues Pardal.

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

Salvador Caetano, Comércio de Automóveis (Minho), SA, pc
500 239 010, com sede na Av. da Liberdade, 326, Braga, veio deduzir
impugnação contra a liquidação do IRC e da derrama relativamente
ao exercício de 1992, com os fundamentos seguintes:

Em 29.5.95, apresentou reclamação ns termos dos nos 1 e 2 do
art. 111 do CIRC da autoliquidação relativa ao exercício de 1992.

Até 26.9.95, não foi notificada de qualquer decisão pelo que nos
termos do art. 125 do CPT se considera indeferida, daí a presente
impugnação.

Na autoliquidação apurou o montante de 11 437 968$ de IRC e
de 1 143 797$ de derrama com base no lucro de 31 772 132$.

A impugnante acresceu a importância de 1 143 797$ o que significa
qua tal importância não foi considerada custo fiscal, erradamente.

Com efeito, a derrama não pode deixar de ser considerado custo
fiscal (arts. 23 e 41 do CIRC) porque IRC e derrama são tributos
bem diferentes.

Assim, a regra geral de dedutibilidade dos encargos prevista no
art. 23 do CIRC não está afastada pelo art. 41 do mesmo Código,
no que à derrama respeita.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da impugnação, por a derrama ser um
imposto acessório que incide sobre os lucros, pelo que não pode ser
custo fiscal.

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação deve proceder por a derrama ser um custo fiscal.

1043

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga julgou
a impugnação procedente por a derrama “ser um encargo parafiscal
dedutível nos termos daquele art. 23”.

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com tal sentença, interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

1. A derrama é um imposto municipal, imposto acessório do IRC.
2. Não é um dos possíveis encargos parafiscais, previsto no art.

23, no 1, alínea f), do CIRC, pelo que não é custo a considerar no
apuramento do lucro tributável.

3. É sim um dos encargos previsionados na alínea a) do no 1 do
art. 41 do CIRC, na caracterização de outro imposto indirectamente
incidente sobre o lucro.

4. Em razão da conclusão 3, a derrama, no valor de 1.143.797$,
não pode ser aceite como custo no apuramento do lucro tributável
da impugnante e do exercício em causa.

5. A douta decisão sob recurso, incursa em erro de julgamento,
por errada interpretação e aplicação dos normativos legais consubs-
tanciados nos arts. 23, no 1, alínea f), e 41o, no 1, alínea a), do CIRC,
deve ser revogada e substituída por douto acórdão que, julgando pro-
cedente o presente recurso, mantenha, a final, a liquidação posta
em crise.

A impugnante, contra-alegando, apresenta as seguintes conclusões:
1. A derrama é custo fiscal, visto que não consta do elenco dos

encargos não dedutíveis referidos no art. 41 do CIRC.
2. Embora o no 7 do art. 28 da Lei no 10-B/96, de 23.3, expresse

que a nova redacção dada nos termos do no 1, da alínea a) do no 1
do art. 41 do CIRC tem natureza interpretativa, do que verdadei-
ramente se trata é de uma inovação, insusceptível de produção de
efeitos relativamente aos exercícios anteriores ao de 1996.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento na esteira do recente acórdão do STA
de 4.12.9 - recurso no 20.773 - por ser um imposto sobre o rendimento,
configurando-se como uma ampliação ou agravamento do IRC, tendo
enquadramento ou tratamento idêntico e por a alteração introduzida
na alínea a) do no 1 do art. 41 do CIRC ter sentido interpretativo.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provado, que “relativamente

ao exercício de 1992, a impugnante inscreveu na declaração m/22
do IRC o valor de 1.143.797$ de derrama (quadro 19, linha 22) que
acresceu ao lucro tributável juntamente com o valor do IRC - quadro
17, linha 12” - e decidiu que a derrama constitui um encargo parafiscal
dedutível nos termos do art. 23 do CIRC.

O digno representante da Fazenda Pública recorre, por entender
que a derrama é um imposto acessório do IRC e, por isso, não constitui
custo (arts. 23, no 1, alínea f), e 41, no 1, alínea a), do CIRC).

A impugnante contra-alega, dizendo que a derrama é um custo
fiscal e que a alteração do art. 41, no 1, alínea a), embora a Lei
10-B/96, de 23.3 (art. 28, no 7) expresse que tem a natureza inter-
pretativa, do que verdadeiramente se trata é de uma inovação in-
susceptível de produção de efeitos relativamente a exercícios ante-
riores a 1996.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento por a derrama ser um imposto sobre o
rendimento, configurando-se com uma ampliação ou agravamento do
IRC, pelo que deve ter enquadramento ou tratamento idêntico.
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Delimitado o problema - saber se a derrama relativa ao ano de
19921 é de deduzir como custo ou perda da matéria colectável daquele
período de tributação - urge decidi-lo.

2. O problema a decidir nestes autos prende-se com a natureza
da derrama.

Determina o art. 5 da Lei 1/87, de 6.1 (com a redacção do DL
470-B/88, de 19.12 - v. redacção do DL 37/93, de 12.2) que os mu-
nicípios podem lançar uma derrama até ao máximo de 10 % da colecta
do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas abrangidas pela
taxa prevista no art. 69, no 1, do CIRC, na parte relativa ao rendimento
gerado na respectiva circunscrição (n.o 1).

Daqui resulta que a derrama só existe quando houver colecta do
IRC, uma vez que é calculada sobre o seu montante.

Ora, o legislador por razões de economia e simplificação admi-
nistrativa (v. António de Sousa Franco, Os poderes financeiros do
Estado e do Município, in Estudos de Homenagem à Dr.a Maria
Lourdes Correia Vale, Cadernos da CTF, no 171, Centro de Estudos
Fiscais, Lisboa, 1995, fls. 42 e segs) determinou que sobre um imposto
cobrado para o Estado - imposto principal (é um imposto que goza
de autonomia quer no plano normativo quer no plano das relações
tributárias concretas) - faz recair sobre a colecta desse imposto um
outro imposto a favor de um ou mais municípios - imposto acessório
(é um imposto que acresce ao imposto principal de cuja efectiva ex-
periência depende em concreto). É um imposto filho (Tochterabgabe)
tal como adicional (que é calculado sobre a colecta principal), o adi-
cionamento ou agravamento é calculado sobre a respectiva matéria
colectável - arto 101 do CPT): v. Albert Hensel, Diritto Tributario
(Tradução italiana de Dino Jarach) Milano, Guiuffrè, 1956, p.80/81;
Alexandre Amaral (Lições copiografadas) Coimbra, 1960, 142 a 144,
Pedro Soares Martinez, Manuel de Direito Fiscal, Coimbra, Almedina,
1993, p. 216; António Braz Teixeira, Princípios de Direito Fiscal, vol.
I, 3a ed., Coimbra, Almedina, 1985, p. 63; Alberto Xavier, Manual
de Direito Fiscal, Lisboa, sem depositário, 1974, p. 34; Nuno Sá Gomes,
Manual de Direito Fiscal, I, Rei dos Livros, Lisboa, 1996 (reimpres-
são), p. 135/136.

Quer dizer: a derrama é um imposto acessório (acessorium seguitur
principal) que só é devida quando seja devido IRC em concreto;
é um imposto cuja colecta acresce à colecta do imposto principal.

3. A derrama, não obstante constituir uma receita do município
(art. 4, no 1, alínea d), da Lei 1/87) a sua liquidação e cobrança
cabe aos Serviços da Administração Fiscal (DGCI) (arts. 7 da Lei
1/87, 70, alíneas a, e b), do CIRC), que nos termos do art. 7, no 4,
da Lei 1/87 (com a redacção do DL 101/89, de 29/12), transferirá
para cada município o produto das derramas cobradas até ao dia
15 do mês seguinte ao da cobrança.

Sendo assim, a derrama como imposto acessório ou adicional segue
o imposto principal ou base, e, por isso, não constitui um custo para
efeitos fiscais, pois obedece ao mesmo regime que o imposto principal
- IRC - pelo que está abrangido pelo art. 41, n.o o 1, alínea a), do
CIRC (cfr. Código do IRC comentado, ed. da DGCI, Lisboa, 1990,
p. 194, no 3; F. Pinto Fernandes e Nuno Fernandes, Código do IRC
anotado, 4a ed., 1994, p. 348, no 3.4; acórdão de 23.9.92, recurso
no 14.380, no Apêndice ao DR de 30.6.95, p. 23 28; Professor Doutor
Rogério Fernandes Ferreira, A derrama é ou não custo fiscal? na
Ciência Técnica Fiscal 378 (Abril-Junho, 1995, p. 9/15).
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Com efeito, a liquidação é efectuada conjuntamente com o IRC,
quer seja autoliquidado (art. 70, alínea a) quer seja liquidado pelos
Serviços Centrais da DGCI (art. 70, alínea b) o mesmo acontecendo
com o respectivo pagamento por fazerem parte do mesmo documento
- declaração-guia - (arts. 70, alínea b), 96 e 97) ou da nota de cobrança
emitida pela DGCI (arts. 70, alínea b), 86 e 87) - o que está de
acordo com a natureza acessória ou adicional da derrama em face
do IRC.

4. Este entendimento (v. Rogério Fernandes Ferreira, op. cit) era
o que descendia da letra e espírito da lei e estava compaginado com
a natureza da derrama - imposto acessório.

Porém, para evitar flutuações - v. acórdão de 1.2.95 - recurso no

16.975 - na CTF, 79 (Julho, Setembro de 1995) , p. 304 - a lei
(Lei do Orçamento para 1996 - Lei 10-B/96, de 23.3 (art. 28) deu
nova redacção ao art. 41, no 1, alínea a) - “o IRC e quaisquer outros
impostos que directa ou indirectamente incidam sobre lucros” - e
determinou (art. 28, no 7) que “a redacção dada nos termos do n.o 1,
alínea a), do art. 41 do CIRC tem natureza interpretativa.”.

Trata-se de uma interpretação legal ou interpretação autêntica (J.
Baptista Machado, Sobre aplicação no tempo do novo Código Civil,
Coimbra, Almedina, 1968, p. 285; Afonso Rodrigues Queiró, Lições
de Direito Administrativo (Lições copiografadas), Coimbra, 1976, p.
54; J. Baptista Machado, Introdução ao Direito ao discurso legiti-
mador, Coimbra, Almedina, 1983, 176; Nuno Sá Gomes, Manual de
Direito Fiscal, vol. II, cadernos da CTF (174), Centro de Estudos
Fiscais, DGCI, Lisboa, 1996, p. 334) que tem por escopo determinar
o sentido de uma lei precedente para esta ser aplicada em confor-
midade não só para resolver dúvidas para o futuro como também
eliminá-las para o passado (v. Francesco Ferrara, Interpretação e
aplicação das leis, tradução de Manuel Andrade, Coimbra, Arménio
Amado, 1936, p. 26).

Assim, a lei interpretativa insere-se na lei interpretada, pelo que
todas as relações jurídicas anteriores deverão ser julgadas consoante
a nova lei declarativa. Daqui deriva a característica das leis inter-
pretativas, isto é, na sua eficácia rectroactiva (Ferrarra, op. cit., p.
27), ou seja, de acordo com o art. 13, no 1, do Código Civil aquela
“lei interpretativa integra-se nas interpretada”, ressalvando os casos
julgados, retroagindo os seus efeitos à data em que a lei interpretada
iniciou a sua vigência ou seja, no caso, 1 de Janeiro de 1989 (Código
do IRC - DL 442-B/88, de 30-11 (art. 2) pelo que, no caso sub judice,
tudo se passou como se a nova redacção do art. 41, no 1, alínea
a), do CIRC já vigorasse à data a que respeita o imposto (ano de
1992) e quando foi efectuada a autoliquidação (em 1993); - ver neste
sentido o acórdão de 5-3-97 - recurso no 20.772.

Quer dizer: não restam dúvidas que a derrama não constitui custo
fiscal dedutível.

5. A impugnante, ora recorrida, alega que embora o art. 28, no 7,
da Lei 10-B/96 expresse que a nova redacção dada ao art. 41, no 1,
alínea a), do CIRC tem natureza interpretativa, do que verdadei-
ramente se trata é uma inovação, insusceptível de produção de efeitos
relativamente a exercícios anteriores ao de 1996.

Acontece que a nova redacção do art. 41, no 1, alínea a), do CIRC
embora tenha reproduzido a redacção antiga (em parte) introduziu
nova redacção, o que significa que a lei antiga passa a ter um novo
sentido, ficcionando que tal era o sentido originário (v. F. Ferrarra,
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op. cit., p. 27) donde deriva a característica da lei interpretativa, isto
é, a sua eficácia retroactiva.

Quer dizer: às leis interpretativas contrapõem-se às leis inovadoras,
o que revela que a nova redacção do art. 41, n.o 1, alínea a), não
é inovadora mas sim interpretativa, pois foi esse o ânimo do legislador
no propósito de fixar o sentido de uma norma (art. 41, no 1, alínea
a) anterior, cujo alcance está ser controvertido e, portanto, incerto.

Aliás, esse é o escopo interpretativo que está expresso no art. 28,
no 7, da Lei do Orçamento para 1996 - Lei 10-B/96.

Em suma: não restam dúvidas que a nova redacção do citado art.
41, no 1, alínea a), do CIRC é interpretativa. Foi editada com animus
interpretandi.

6. Em seguimento do exposto, a sentença recorrida não pode man-
ter-se, por não ter interpretado e aplicado correctamente a lei, pelo
que tem de ser revogada.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, mantendo-se a li-
quidação impugnada.

São devidas custas pela impugnante (art. 3 da Tabela de Custas
no STA) na 1a Instância e neste Supremo Tribunal, fixando-se a pro-
curadoria em setenta (70 %) por cento.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Domingos Brandão Pinho — Abílio Madeira Bordalo. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 16 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Gerentes. Responsabilidade sub-
sidiária. Arto 16o do CPCI e arto 13o do CPT. Irretroac-
tividade da lei. Regime legal aplicável e pressupostos 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 nos anos de 1982 e 1983, é de observar
o regime da responsabilidade constante do arto 16o do
CPCI, ao tempo em vigor.

4 — E, para se verificar tal responsabilidade, é necessário que,
além da gerência nominal ou de direito, ocorra também
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a gerência real ou de facto, durante o período a que
respeita a dívida exequenda.

5 — Por conseguinte, e no caso, não tendo ocorrido a “gerência
de direito”, falta desde logo um dos pressupostos da res-
ponsabilidade subsidiária a que alude aquele arto 16o,
pelo que o gerente, que tenha exercido essas funções ape-
nas “de facto”, é parte ilegítima para a execução fiscal,
instaurada contra a respectiva sociedade, devedora ori-
ginária.

Recurso n.o 21 505. Recorrente: José Augusto Cepeda Tomé. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

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

José Augusto Cepeda Tomé, devidamente identificado nos autos,
recorre do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 16
de Janeiro de 1996, que, em recurso para ali interposto, confirmou
a sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Bragança, datada de 2 de Março de 1994, que, por sua vez, julgara
improcedente a oposição pelo ora recorrente deduzida à execução
fiscal, originariamente movida a “Pimparel & Gonçalves, Lda”, e,
posteriormente, contra ele revertida, para cobrança coerciva da quan-
tia de 211 562$00, proveniente de contribuição industrial, grupo B,
dos anos de 1982 e 1983.

Na sua alegação, formula estas conclusões:
“1. A decisão recorrida decidiu incorrectamente, posto que partiu

de um pressuposto errado ao presumir a gerência de facto por força
da gerência de direito;

2. Com efeito, não resulta demonstrado nos autos que o Recorrente
tenha sido gerente de direito, pelo contrário, existe prova documental
com força probatória plena que prova o contrário;

3. As decisões recorridas, desprezando o artigo 252o, no 3, do Código
das Sociedades Comerciais, decidiram que, pelo facto de uma escritura
anterior à aquisição da quota do Recorrente estipular que todos os
sócios eram gerentes, o Recorrente também o era;

4. Só que, em face da já referida norma do Código das Sociedades
Comerciais, aquela norma do pacto social da primitiva executada não
tem qualquer aplicação às pessoas que só posteriormente adquiriram
a quota, ou seja, ao Recorrente;

5. Quanto a este para que, efectivamente, pudesse ser considerado
gerente de direito, ou era nomeado na respectiva escritura de aquisição
de quota como gerente ou era posteriormente nomeado como tal
em assembleia geral;

6. O Recorrente, como se provou, não foi nomeado gerente na
escritura através da qual adquiriu a quota, nem posteriormente, pelo
que nunca se poderia ter concluído pela sua gerência de direito;

7. As decisões recorridas violaram, assim, o artigo 252o, no 3, do
C.S.C., devendo pois ser revogadas;

8. Violaram ainda aquelas decisões o artigo 13o do Código de Pro-
cesso Tributário, porquanto, em total desrespeito pelo documento
junto, consideraram provada a gerência de direito do Recorrente sem
que este nunca estivesse registado como tal na Conservatória res-
pectiva;
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9. Foi, por outro lado, manifestamente violada e ignorada a lei
adjectiva aplicável ao caso em apreço, designadamente o artigo 3o,
alínea m), do Código do Registo Comercial;

10. Por ultimo, as decisões recorridas violaram os princípios que
regem a hierarquia das provas, admitindo prova testemunhal contra
documento autêntico sem que tivesse sido levantada a sua fal-
sidade . . .”

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso não merece provimento,
pois - justificou - “o tribunal “a quo”, além de ter entendido que
o Recorrente foi gerente de direito, estabeleceu também — e não
por via da presunção - a gerência de facto” e, “provada esta, é inócua
a eventual violação das regras probatórias relativamente ao estabe-
lecimento da gerência de direito . . .”

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria factual, o aresto recorrido registou o que a 1a instância

dera como assente, a saber:
“A) Em 19/1/84, foi instaurado, na R.F. de Bragança, o processo

fiscal no 171/84, contra “Pimparel & Gonçalves, Lda”, por dívida de
Contribuição Industrial, Grupo B, do ano de 1982;

B) Em 26/6/88, por se encontrarem na mesma fase, foram apensos
os processos executivos nos 518/84, 586/85 e 567/88, instaurados em
3/4/84, 30/7/85 e 18/8/86, respectivamente, por dívidas de Contribuição
Industrial, Grupo B, dos anos de 1982 e 1983, passando a dívida
a valer por 211 562$00;

C) Ordenada a penhora, veio a verificar-se que a executada não
possuía quaisquer bens, informando o funcionário que eram solida-
riamente responsáveis os sócios gerentes Aníbal dos Santos Padrão
e José Augusto Cepeda Tomé;

D) Face a tal auto de diligência, foi ordenada a reversão da execução
contra o Aníbal dos Santos Padrão e José Augusto, aqui opoente,
por despacho de 18/4/89;

E) Em 12/5/92, foi expedida carta à 1a Rep. Finanças do concelho
de Oeiras para citação, tendo esta ocorrida em 26/5;

F) A presente oposição foi instaurada em 15/6/92;
G) Entre Agosto de 1982 e Outubro de 1983, o opoente esteve

cerca de dois anos em Bragança, como sócio gerente da sociedade
“Pimparel & Gonçalves, Lda”, estando assiduamente nesta e des-
locando-se diariamente, à noite, para Arcozelo, sua terra natal”.

Após elencar estes factos, o Tribunal “a quo” passou, no seu aresto,
ao aí epigrafado “Enquadramento legal”, onde fez os considerandos
e produziu as asserções que, na parte ora relevante, e em resumo,
seguem:

– “Quanto à qualidade de gerente de direito no aludido período,
resulta ela também do teor das escrituras fotocopiadas a fls. 18 a
23 e da inscrição do registo de fls. 17 por onde se vê que a gerência
era cometida a todos os sócios . . . ;

– Daí que a gerência de direito faça presumir a de facto;
– Ora, como também se vê das informações de fls. 5 e 45, entre

Agosto de 1982 e Outubro de 1983, o opoente assumiu efectivamente
essas funções na sociedade . . .”

Posto isto, cuidemos da solução jurídica adequada no âmbito do
presente recurso, mas sem perder de vista os limites dos poderes
cognitivos deste Supremo Tribunal.
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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”.

Recordemos a hipótese dos autos.
Nas conclusões da minuta de recurso - que fixam o objecto deste

e delimitam o seu âmbito -, o Recorrente sustenta, em suma, que
“não resulta demonstrado . . . que . . . tenha sido gerente de direito”,
que “existe prova documental com força probatória plena que prova
o contrário”, que “não foi nomeado gerente na escritura através da
qual adquiriu a quota, nem posteriormente . . .” e que “as decisões
recorridas violaram, assim, o artigo 252o, no 3, do CSC . . .”.

Ora, face a uma tal alegação, impõe-se-nos reconhecer que estamos
perante uma das situações que o no 2 do arto 722, citado, salvaguarda,
para permitir a respectiva apreciação por parte do tribunal de revista.

Apreciemos, pois.
O arto 252o, no 3, do Código das Sociedades Comerciais. invocado

pelo Recorrente em apoio da sua tese, preceitua:
“A gerência atribuída no contrato a todos os sócios não se entende

conferida aos que só posteriormente adquiram esta qualidade”.
E continua o no 4:
“A gerência não é transmissível por acto entre vivos ou por morte,

nem isolada nem juntamente com a quota”.
Simplesmente, de acordo com o princípio geral sobre aplicação

das leis no tempo, segundo o qual, por via de regra, “a lei só dispõe
para o futuro” (arto 12o, no 1, do CC)”, os preceitos do referido
CSC não podem contemplar factos que ocorreram anteriormente a
1 de Novembro de 1986, data da entrada em vigor desse mesmo
Código (cfr. arto 2o, no 1, do Decreto-Lei no 262/86, de 2 de Setembro,
que o aprovou).

Quer isto dizer que, reportados os factos em apreço aos anos de
1982 e 1983, será de observar a lei então vigente.

Assim:
Nos termos das disposições combinadas dos artos 171o e 172o do

Código Comercial e dos artos 27o e 35o da Lei das Sociedades por
Quotas, a gerência nominal ou de direito só podia ter lugar mediante
designação na escritura pública de constituição (ou de alteração) da
respectiva sociedade, ou através de eleição em assembleia geral dos
sócios.

Dispondo ainda o § único daquele arto 27o:
“A gerência atribuída na escritura social a todos os sócios não

se entende conferida aos que só posteriormente adquiram esta
qualidade”.
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Daqui se vê que a determinação emanada da referenciada norma,
constante do actual Código das Sociedades Comerciais, já vigorava
na época da situação vertente e, deste modo, uma tal injunção vale
para o caso dos autos.

De sorte que a cessão de quota, operada para o identificado José
Augusto Cepeda Tomé, em momento posterior ao da constituição
e da alteração da sociedade “Pimparel & Gonçalves, Lda”, não fez
transmitir para aquele a qualidade de gerente, pois tão-só transferiu
o que podia transferir: os direitos e deveres de sócio, como tal, sem
mais.

Donde a irrelevância, para o caso, da alteração ao pacto social,
da referida sociedade, porquanto, pese embora a circunstância de
- conforme consta da inscrição no registo comercial, com fotocópia
a fls. 17, salientada no aresto sob censura - “a gerência social” ter
passado “a ficar a cargo de todos os sócios”, os ali mencionados
“Domingos Manuel Cepeda, José de Sousa Dias, José Lopes Cepeda
e Fernando Augusto Pires Lopes”, entre eles não figurava o ora re-
corrente, José Augusto Cepeda Tomé.

A quem portanto, e em suma, não cabia a dita gerência de direito,
pois esta não lhe foi atribuída, nem por designação na escritura de
constituição da sociedade ou de alteração ao respectivo pacto social,
nem por eleição em assembleia geral dos sócios, e uma vez que,
face à já conhecida norma, “a gerência atribuída na escritura social
a todos os sócios não se entende conferida aos que só posteriormente
adquiram esta qualidade”.

Por conseguinte, ao considerar “gerente de direito” o José Augusto
Cepeda Tomé, o acórdão em análise errou, assim violando os per-
tinentes dispositivos legais, atrás citados.

E bastará esta conclusão para a procedência do recurso e, con-
sequentemente, da deduzida oposição?

No entender do Ministério Público, provada que foi a gerência
de facto, “é inócua a eventual violação das regras probatórias re-
lativamente ao estabelecimento da gerência de direito”.

Entendimento este que encontra apoio no arto 13o do actual Código
de Processo Tributário, com a redacção que lhe foi dada pelo arto 52o

da Lei no 52-C/96, de 27 de Dezembro, onde, para efeitos da res-
ponsabilidade subsidiária dos administradores ou gerentes das em-
presas e sociedades de responsabilidade limitada pelo pagamento das
dívidas fiscais destas, são considerados “os administradores, gerentes
e outras pessoas” que exerçam tais funções, “ainda que somente de
facto”.

Mas, anteriormente, o regime era outro.
Ora, dado que assume, indiscutivelmente, carácter substantivo e

não processual a matéria atinente ao regime em referência, impõe-
-se-nos reconhecer que, por força do já enunciado princípio da não
retroactividade da lei, consagrado no sobredito arto 12o do Código
Civil, um tal regime será determinado em função da lei vigente ao
tempo dos factos de que derivam as dívidas em cobrança coerciva.

De modo que, provindo estas de contribuição industrial dos anos
de 1982 e 1983, será de observar o regime previsto no arto 16o do
Código de Processo das Contribuições e Impostos, então em vigor.

Vejamos, pois.
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-
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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. 1, 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.

Tratando-se, assim, 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 de-
ficiente” (Ac. STA, de 18-05-94, Rec. no 17 136, citando Antunes
Varela, “Das Obrigações em Geral”, Vol. I, 6a edição, 1989, págs. 547
e segs.).

Porém, e como flui do exposto, tudo isto implica uma ”gerência
de direito”, sem a qual não poderá funcionar, em caso algum, o me-
canismo previsto no referenciado arto 16o do CPCI.

Gerência essa que, como se viu, não ocorreu na hipótese dos autos.
E daí faltar um dos pressupostos da responsabilidade subsidiária

a que alude aquele preceito legal, falta que acarreta, por si só, a
ilegitimidade do oponente, ora recorrente, José Augusto Cepeda To-
mé, para a execução fiscal em causa, uma vez que ele não figura
no título e não é responsável pelo pagamento da dívida exequenda,
pois, durante o período a que esta respeita, não foi gerente de direito
da sociedade originariamente devedora.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o aresto recorrido e, com este, a sentença da 1a instância,
e, julgando-se procedente a deduzida oposição, declara-se extinta a
respectiva execução, quanto ao oponente, ora recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Abril de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Francisco Rodrigues Pardal
(vencido por entender que o recorrente era sócio e exerceu a gerência
de facto, o que de acordo com as regras da experiência tem de con-
siderar-se como responsável nos termos do art. 16 do CPCI) — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso «per saltum». Matéria de facto. incompetência em
razão da hierarquia. conhecimento oficioso. execução fiscal.
citação. 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 — Envolve indagação de matéria de facto saber se ao exe-
cutado foi entregue em certa data um simples mandado
de citação, desacompanhado do título executivo, e se em
certa outra data lhe foi remetida cópia desse título.

Recurso n.o 18.544, em que foi Recorrente Emanuel Botelho Garcia
e Recorrida Fazenda Pública, e do qual foi relator o Juiz Con-
selheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. EMANUEL BOTELHO GARCIA, residente em Lisboa, oponente
em execução fiscal que, instaurada contra Tecniset — Cooperativa
de Artes Gráficas, SCRL, contra ele veio reverter, recorre per saltum
através da peça processual de fls. 42 (que contém requerimento e
alegações) em que diz interpor recurso — que foi admitido a
fls. 55 — quer da decisão do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa (4o Juízo, 1a Secção, processo de oposição no 70/94) que julgou
deserto recurso por ele interposto para o Tribunal Tributário de 2a

Instância, quer “de não se ter conhecido ainda o (seu) requerimento
de fls. 32”.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu a fls. 62-64
parecer de que o STA não é competente para apreciar o recurso,
visto ele não versar exclusivamente matéria de direito, pois nas suas
alegações e conclusões o recorrente invoca factos “que não vêm dados
como provados na douta sentença recorrida, pretendendo mesmo fazer
prova dum deles, para o que junta um documento com as doutas
alegações de recurso”.

O recorrente respondeu a fls. 66-67 discordando desta posição do
Mo Po, já que, segundo ele, “o recurso versa e tem por fundamento
matéria exclusivamente de direito”.

2. Há que resolver, portanto, esta questão prévia (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 21, 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, nas conclusões 3a, 4a, 5a e 9a da minuta deste recurso

são pelo recorrente invocados (em apoio do seu pedido de provimento)
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factos, alguns dos quais pretende provar por documentos que juntou
a fls. 49 e segs., que a instância não julgou provados.

O próprio recorrente, na sua aludida resposta de fls. 66-67, sustenta
que uma das questões a decidir neste recurso é “saber quando foi
efectivamente feita” a sua citação: “se em 06.02.91, quando lhe foi
entregue um simples mandado de citação, desacompanhado dos títulos
executivos, certidões de dívida (. . .), ou se essa citação teve apenas
lugar em 28.03.94 quando, aí sim, foram remetidas ao Executado
cópias dos títulos executivos (. . .)”.

Ora não há especificação factual feita pela instância que dê como
provado ou como não provado quer o facto de que em 06-02-91
só foi entregue ao executado um simples mandado de citação, de-
sacompanhado dos títulos executivos, quer o de que em 28-03-94
é que lhe foram remetidas cópias dos títulos executivos.

4. Conclui-se que o presente recurso se estriba em fundamentos
de facto não dados como assentes pela instância, pelo que 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 pelo recorrente, com 15 000$00 de taxa de justiça e 5000$00
de procuradoria (cfr. § único do arto 5o, por remissão do § 3o do
arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (relator) —
Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Recurso n.o 18 967. Recorrente: João Manuel Saturnino Moniz da
Maia; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Vítor Meira.

Do acórdão deste Tribunal proferido nos presentes autos (fls. 159
a 167) foi interposto pelo Ministério Público recurso para o Tribunal
Constitucional. Por despacho do relator não foi o mesmo admitido
por tal aresto admitir recurso ordinário para o Tribunal Pleno que
já havia sido interposto pela Fazenda Pública. Do despacho que não
admitiu o recurso veio agora o Magistrado do Ministério Público
reclamar para a conferência.

Dos despachos do relator que não admitam recursos pode recla-
mar-se para a conferência nos termos do artigo 700o do Código de
Processo Civil. Todavia, no caso de recursos para o Tribunal Cons-
titucional, determina o artigo 76o no 4 da Lei no 28/82 de 15 de
Novembro que cabe reclamação para o Tribunal Constitucional do
despacho que indefira o requerimento de interposição do recurso.

Existindo portanto norma expressa para a resolução de tal situação
carece a conferência da Secção deste Supremo Tribunal de compe-
tência para conhecer da reclamação.
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar a incompetência em razão da matéria da Secção Tributária
deste Supremo Tribunal Administrativo para conhecer da reclamação
por tal competência caber ao Tribunal Constitucional, não tomando
conhecimento da reclamação.

Não são devidas custas por o reclamante delas estar isento.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Contribuição industrial. Actividade com
regime de tributação de taxa reduzida. Lucro tributável. Im-
posto extraordinário sobre lucros.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se o contribuinte exerce duas actividades diversificadas,
sendo uma delas sujeita a um regime de tributação de
taxa reduzida e a outra a um regime de tributação nor-
mal, em sede de contribuição industrial, a determinação
do lucro tributável terá em conta o resultado de ambas
as actividades - arto 22o do CCI.

II — Mas isto só será assim se a actividade sujeita a tributação
de taxa reduzida der origem a lucros.

III — Na hipótese desta última actividade dar origem a pre-
juízos, estes não serão deduzidos nos lucros obtidos em
outras actividades sujeitas ao regime geral de contri-
buição industrial.

IV — Tal decorre do § 1o do arto 43o do CCI.
V — Esta norma é de natureza excepcional, logo insusceptível

de aplicação analógica.
VI — O imposto extraordinário sobre lucros terá em conta

toda a actividade da empresa, que é sujeito passivo do
imposto, independentemente da isenção ou redução de
taxa em relação a parte da sua actividade.

Recurso 19.736, em que é Recorrente a Fazenda Pública, Recorrido
António da Silva Rosa e Relator Exmo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. ANTÓNIO DA SILVA ROSA, identificado nos autos, impugnou
judicialmente a liquidação de contribuição industrial, Grupo A, res-
peitante aos exercícios de 1981 e 1982, bem como a liquidação do
imposto extraordinário sobre lucros, de 1982, liquidações efectuadas
pela Repartição de Finanças de Barcelos.

1055

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga julgou
a impugnação procedente, anulando os actos de liquidação im-
pugnados.

Inconformado com esta decisão, o representante da Fazenda Pú-
blica interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando as
seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

«1a.- No caso dos autos devem apurar-se dois resultados por uni-
dades industriais, como que em compartimentos estanques, tal como
foi oportunamente prevenido pelo legislador da CI - arto 22o e seus
parágrafos.

2a.- Os resultados, assim, apurados devem ser tratados autonoma-
mente para efeitos de tributação em sede de CI, e em cada etapa
do seu apuramento, por tal forma que apenas se deverão confrontar
proveitos, custos e outros acréscimos ou decréscimos patrimoniais
imputáveis a cada unidade c/ regime geral de tributação ou c/ regime
especial de redução de tx, observando-se, em cada compartimento,
os efeitos de tal apuramento, no presente e no futuro (p. exo, dedução
de prejuízos,...) tal como resulta da interpretação conjugada do dis-
posto no arto 43o e seu §o 1o, com o disposto no arto 22o e seus
parágrafos da CI.

3a.- A Douta Decisão recorrida ao interpretar o alcance das normas
referidas, no sentido de permitir a intercomunicabilidade de apu-
ramentos, por forma a determinar um só resultado (no caso, negativo,
em cada exerco-81 e 82) violou os comandos advindos do disposto
nos citados art.os 22o e 43o do Código da Cont. Industrial, pelo que
deve ser revogada, mantendo-se as impugnadas liquidações, em toda
a sua quantificação, com é de inteira justiça.

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. É a seguinte a matéria de facto fixada:
- O impugnante é empresário em nome individual e explora as

actividades de serração de madeira e fabricação de materiais de barro
para construção;

- Para os exercício em causa - 1981 e 1982 -, a empresa do im-
pugnante beneficiou da redução a 50 % da taxa da contribuição in-
dustrial, em relação àquela segunda actividade;

- Está impugnada a liquidação de contribuição industrial e res-
pectivos juros compensatórios dos anos de 1981 e 1982, sendo
334.936$00 de contribuição industrial (C.I.) de 1981, e 12.719$00 dos
correspondentes juros compensatórios (J.C.), no total parcial de
347.655$00, 1.468.961$00 de C.I. de 1982, - 65.781$00 de J.C. cor-
respondentes, no total parcial de 1.524.742$00; impugna-se ainda a
liquidação do imposto extraordinário sobre lucros de 1982, no valor
de 371.355$00, e respectivos juros compensatórios no valor de
68.126$00, no total parcial de 439.481$00;

O total da liquidação impugnada é de 2.311.878$00;
- O impugnante apresentou as declarações mod. 2 e documentos

anexos da contribuição industrial dos ditos exercícios, respectivamente
em 29.06.83 e 28.06.86, delas constando todos os elementos indis-
pensáveis à liquidação dos tributos em causa;

- O impugnante apresentou os seguintes resultados nas duas ac-
tividades referidas, serração de madeiras e fabricação de materiais
de barro (cerâmica):

81-Serração (7.486.320$00) - cerâmica 2.951.747$00 - Total
(4.534.573$00).
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82-Serração (11.214.090$00) - Cerâmica 7.427.093$00 - Total
(3.786.916$00).

Em face dos prejuízos apurados, pelo englobamento dos resultados
das suas actividades, o impugnante não autoliquidou contribuição in-
dustrial, nem imposto extraordinário sobre lucros, nos exercícios em
causa.

-A administração fiscal aceitou os valores declarados pelo impug-
nante mas já não aquele englobamento, tributando os resultados po-
sitivos da actividade que não gozava da redução da taxa referida.

3. Como resulta do probatório o impugnante apresentou lucros
na parte da sua actividade, sujeita a um regime de tributação a taxa
reduzida e prejuízos na parte da sua actividade, sujeita a um regime
de tributação normal.

Acresce dizer que os prejuízos são superiores aos lucros, pelo que
o resultado global, em relação a cada um dos anos considerado, é
negativo.

E a pergunta a fazer é esta:
O impugnante pode ser tributado autonomamente, em sede de

contribuição industrial, pelos lucros obtidos relativamente à sua ac-
tividade, sujeita ao regime de tributação de taxa reduzida?

Vejamos.
Dispõe o arto 22 do C.C.I.:
«O lucro tributável reportar-se-á ao saldo revelado pela conta de

resultados do exercício, ou de ganhos e perdas... e consistirá na di-
ferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados no exercício
anterior àquele a que o ano fiscal respeitar e os custos ou perdas
imputáveis ao mesmo exercício...».

É este o regime geral, nele não se distinguindo entre actividades
sujeitas a um regime de tributação de taxa reduzida daquelas outras
sujeitas a um regime de tributação normal.

E onde o legislador não distingue não deve o intérprete fazê-lo.
É certo que o § único do mesmo artigo dispõe que «as empresas

organizarão a sua escrita de modo que os resultados das actividades
sujeitas ao regime geral da contribuição industrial possam claramente
distinguir-se dos das restantes».

Mas daqui não pode concluir-se que o legislador tenha querido
tributá-las autonomamente.

Até porque não o diz.
Tal exigência tem a ver com razões de cálculo do imposto devido.
É certo que o arto 43o, § único, do C.C.I. estatui que «os prejuízos

sofridos em actividade que beneficie de isenção ou redução da taxa
de contribuição industrial não serão deduzidos dos lucros de outras
actividades sujeitas ao regime geral da mesma contribuição».

Mas esta situação não é aquela que é contemplada nos autos. Mas
antes a oposta.

Que obviamente não tem aplicação à hipótese dos autos.
É que, como bem refere o EPGA, trata-se de uma norma de na-

tureza excepcional, insusceptível de aplicação analógica, como decorre
do arto 11o do C. Civil.

Interpretação que está de acordo com a Constituição.
É que dispõe o arto 107o, 2, da C.R.P. que «a tributação das empresas

incidirá fundamentalmente sobre o seu rendimento real».
Não merece pois a sentença qualquer censura sobre este ponto

específico.
E que dizer da liquidação do imposto extraordinário sobre lucros?
Pois bem.
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Tendo em conta o arto 38o, nos 1 e 2, da Lei no 2/83, de 18/2,
33o do Dec-Lei no 119-A/83, de 18/2, e 1o a 3o do Decreto Regu-
lamentar no 66/83, de 13/7, a conclusão óbvia é que tal imposto incide
sobre a totalidade do rendimento colectável, sem discriminação dos
rendimentos que beneficiem unicamente de isenções temporárias ou
parciais.

A única excepção tem unicamente a ver com os rendimentos que
beneficiem de isenção permanente de contribuição industrial.

Que não é o caso.
Assim, haverá que atender, para efeito deste imposto, a toda a

actividade da impugnante, independentemente da redução da taxa
em relação a uma das suas actividades.

Em suma: a decisão recorrida não merece censura.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pelo representante da Fazenda Pública, confirmando-se
pois a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Ernâni
Figueiredo — Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação. Contribuição autárquica. Cooperativas. Isenção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A isenção de contribuição predial prevista no arto 3o,
1, a), do Dec-Lei no 456/80, de 9/10, não foi mantida
pelo arto 3o do Dec-Lei no 442-C/88, de 30/11;

II — Não existe hoje lei que conceda às cooperativas de ha-
bitação isenção de contribuição autárquica.

Recurso: 19.983; Recorrente: Cooperativa de Habitação e Construção
Económica Unidade e Acção, CRL; Recorrida: Fazenda Pública;
Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECO-
NÓMICA UNIDADE E ACÇÃO, CRL, com sede na Rua Dias Coe-
lho, Bl. 12, cave, Sines, impugnou judicialmente a liquidação de con-
tribuição autárquica referente ao ano de 1992, efectuada pela Re-
partição de Finanças de Sines.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal
julgou a impugnação improcedente.

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

“1a - Como cooperativa constituída de acordo com a respectiva
legislação, beneficiava a ora recorrente da isenção de contribuição
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predial relativa aos prédios destinados ao exercício da sua actividade
estatutária - artos 3o, 1., al.a), e 5o do D.L.456/80 (a qual caducaria
logo que aos bens fosse dado destino diferente do prescrito);

2a - Tal isenção foi mantida em vigor pelo arto3o do D.L.442-C/88
- que aprovou o Código da Contribuição Autárquica;

3a - É certo que a recorrente entregou aos seus cooperantes, para
habitação destes, os fogos identificados nos autos: mas ao proceder
a tal entrega, está a recorrente a cumprir os fins para que foi criada
- satisfação, sem fins lucrativos, das necessidades habitacionais dos
seus membros;

4a - Neste sentido, decidiram os doutos Acórdãos do STA, de
26/10/88 e 13/10/93;

5a - Assim sendo, existiu errado apuramento da situação tributária
e uma ilegalidade do acto tributário, pelo que a douta sentença re-
corrida, ao não julgar procedente a impugnação, violou o disposto
nos cit. arto3o, 1., al.a), D.L.456/80 e 3o do D.L.442-C/88 e deve con-
sequentemente ser revogada.

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

O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer, sus-
tentando que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
2. Apurou-se na instância a seguinte matéria de facto não con-

trovertida:
“1. A ora impugnante foi constituída por escritura pública de 19

de Julho de 1978 e por escritura pública de 13 de Julho de 1983
alterou os seus estatutos, passando a ter por objecto principal a “pro-
moção da construção ou aquisição de fogos para habitação dos seus
membros e a gestão, reparação, manutenção ou remodelação dos
mesmos - seu art.o 5.o n.o 1 dos estatutos;

2. No âmbito desse objecto promoveu a mesma a construção de
doze blocos de fogos no total de 96 fogos, localizados em Sines;

3. Após a respectiva conclusão, os fogos foram entregues aos
cooperadores, neles tendo instalado a residência respectiva, o que
aconteceu nos anos de 1982 e 1983;

4. A transmissão dos fogos para os cooperadores não foi efectuada
por escritura pública e nem por contrato promessa de compra e venda;

5. Todos os cooperadores a quem foram atribuídos os fogos pagam
amortizações mensais por conta do preço final do fogo, as quais podem
ir até ao limite de vinte e oito anos;

6. Relativa ao ano de 1992 foi liquidada à ora impugnante a con-
tribuição autárquica do total de Esc. 1.576.951$00, com o termo do
pagamento voluntário da 1.a prestação em 30.4.1993 e o da segunda
em 30.9.1993;

7. A contribuição autárquica supra reporta-se aos prédios inscritos
na matriz sob os art.os 4383o, 4384.o, 4385.o, 4386o, 4387.o, 4388.o,
4389.o, 4390.o, 4391.o, 4392.o, 4393.o e 4394.o;

8. Os prédios urbanos em causa foram inscritos na matriz pelas
declarações modelo 129 cujas cópias constam a fls. 20 e segs. dos
autos, figurado a ora impugnante como “titular do rendimento”.

3. A questão a solucionar é esta: goza a impugnante de isenção
de contribuição autárquica?

Vejamos.
Dispõe o arto 3o do Dec-Lei no 442-C/88, de 30/11 (diploma que

aprovou o Código da Contribuição Autárquica):
“As isenções temporárias que tenham sido concedidas ao abrigo

da disposição do Código de Contribuição Predial. . . e demais le-
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gislação anterior ao presente diploma manter-se-ão até à sua extinção,
referidas à contribuição autárquica”.

Por seu turno, o arto 3o, no 1, do Dec-Lei no 456/80, de 9/10,
dispunha:

“a) Contribuição predial relativa aos prédios destinados ao exercício
da sua actividade estatutária. . .”.

Porém, o arto 6o do mesmo diploma prescrevia que “os benefícios
fiscais a que se referem as alíneas a) e d) quando aos bens for dado
destino diferente do aí prescrito. . .”.

Será que a impugnante deu aos prédios destino diferente do pres-
crito ao aludido arto 3o, no 1, al. a), do citado preceito?

O objecto social da impugnante é “a promoção da construção ou
aquisição de fogos para habitação dos seus membros”.

E, na verdade, a impugnante construiu prédios para habitação dos
seus membros.

E entregou-os aos respectivos cooperadores.
Mas sustentando a titularidade do prédio.
E isso é importante porquanto a contribuição autárquica é devida

pelo proprietário do prédio (arto 8o do C.C.A.).
O que afasta desde logo a incidência de contribuição sobre o

cooperante.
Demais que o direito de propriedade (no regime de propriedade

individual dos fogos) é transmitido pela cooperativa aos cooperadores
mediante contrato de compra e venda (arto 21o, no 1, do Dec-Lei
no 218/82, de 2/6), sendo possível, quando o pagamento do preço
for efectuado em prestações, a reserva de propriedade (no 2 do citado
artigo).

O que, como resulta do probatório, não aconteceu.
Também não foi celebrado qualquer contra-promessa entre a coo-

perativa e os cooperadores, como decorre do arto 64o dos estatutos
da cooperativa.

Em suma: a ocupação dos fogos, por parte dos cooperadores não
revestiu uma das formas previstas na lei ou nos estatutos para a trans-
missão ou ocupação do imóvel pelos cooperantes.

Mas desse desvio não se segue, como consequência, que haja sido
dado destino diferente ao prédio em causa.

Como se escreveu no Acórdão deste S.T.A. de 13/10/93 (rec. 15.446)
“o exame dos textos que enunciam as ditas referências. . . vai no
sentido da manutenção da isenção, na medida em que a cooperativa
não se desvia da promoção das necessidades habitacionais dos seus
associados, bem pelo contrário, assistiu-as sem subordinar o processo
translativo aos rigores da lei . . .”.

Mas será que a impugnante beneficia de isenção de contribuição
autárquica?

Isto só será assim se a isenção de que beneficiava a impugnante
ao abrigo do Código de Contribuição Predial for uma isenção de
natureza temporária (arto 3o do Dec-Lei no 442-C/88, de 30/11).

Se não for, a isenção concedida ao abrigo do C.P.P. não se mantém.
Pois bem.
Este Tribunal vem qualificando tal isenção como isenção subjectiva

permanente (vide a título de exemplo o Acórdão de 26/2/97, recurso
no 21.080).

Daqui resulta que o citado normativo não tem aplicação à hipótese
dos autos.

Ora, as isenções fiscais têm que ser estabelecidas por lei (arto 106o,
2, da C.R.P.), sendo de natureza excepcional, face à tributação-regra.
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Ora, nenhum dos diplomas que disciplinam tais isenções (C.C.A,
E.B.F.) contemplam a hipótese dos autos.

Assim sendo, e não estando contempladas as cooperativas nos res-
pectivos preceitos legais, não beneficiam elas de isenção de contri-
buição autárquica.

Não merece pois censura a sentença recorrida.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pela impugnante Cooperativa de Habitação e Construção
Económica Unidade e Acção, CRL, confirmando-se a sentença
recorrida.

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

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

IRC. Correcções da declaração do contribuinte. Recurso hie-
rárquico necessário. Reexame. Fundamentação do acto ad-
ministrativo. Não insuficiência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Porque para as correcções quantitativas das declarações
dos contribuintes o art. 112o/2 do CIRC prevê recurso
hierárquico necessário para o Ministro das Finanças, a
decisão deste assume a natureza de reexame gracioso,
o que importa que, no recurso contencioso desta inter-
posto, as invalidades invocadas pelo recorrente somente
impliquem com a decisão do superior hierárquico, que
não já com a do órgão a quo, o que efectuou as correcções
impugnadas.

2 — O órgão administrativo competente, ao reputar certas des-
pesas de representação exageradas, nos termos do
art. 41o/1/g) do CIRC, actua no âmbito da chamada
«discricionariedade técnica», no qual o tribunal não so-
brepõe o seu critério ao do órgão administrativo decidente,
sem prejuízo de lhe censurar eventuais erros grosseiros
ou manifestos.

3 — Não é insuficiente a fundamentação do acto adminis-
trativo cujo iter lógico dá a saber a um destinatário normal
o necessário para que opte conscientemente pela aceitação
da legalidade do acto ou pelo recurso contencioso do
mesmo.

Recurso no 20.168. Recorrente: TRIVALOR — Sociedade Gestora
de Participações, S. A. Recorrido: Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.
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Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Trivalor, Sociedade Gestora de Participações, SA, inconformada
com o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de
17.10.95, que lhe indeferiu o recurso hierárquico, apresentado pelo
Rte, contra o acto de correcção de natureza quantitativa da sua de-
claração de IRC respeitante ao ano de 1990, veio do mesmo recorrer,
concluindo as alegações a atacar o acto recorrido por vício de forma
decorrente de insuficiência de fundamentação («directa e per rela-
tionem», na medida em que o despacho se refere unicamente a «ele-
mentos trazidos ao processo» e a Administração não justifica a não
consideração como custos das viagens ao exterior, enganando-se na
identificação da Sra. Ingrid Keytours, que julga ser a esposa de Cri-
sóstomo Silva, quando se trata de Ingrid, que pediu a reserva e da
Keytours, agência de viagens, sendo que as despesas com viagens
ao estrangeiro são despesas de representação, que não podem ser
consideradas exageradas atento o seu carácter módico, pelo que, nesta
parte, teria o despacho recorrido enfermado de violação de lei (art. 23o

do CIRC).
E termina a pedir a anulação do despacho recorrido e, subsidia-

riamente, a anulação parcial do acto com referência a cada uma das
parcelas componentes do montante total.

Na petição havia invocado os ditos vícios, pronunciando-se de igual
modo nas alegações complementares, a que acrescentou ser a «cer-
tidão autenticada do relatório elaborado pela Inspecção-Geral de Fi-
nanças» elemento de prova dos factos por si alegados.

A autoridade recorrida manteve o acto e na resposta, nas alegações
e nas alegações complementares sustentou a suficiência da funda-
mentação e a legalidade do acto recorrido, salientando que a Rte
faz a leitura do relatório da IGF como se este constituísse o acto
anulando e que não é, reiterando do mesmo passagens que nada
têm a ver com o despacho recorrido, como o caso «sra. Ingrid Key-
tours», onde não houve correcção ao respectivo custo;

- a Rte não se deve substituir às empresas suas associadas, pelo
que mesmo as despesas promocionais não podem ser consideradas
como indispensáveis à obtenção dos proveitos como exige o art. 23o

do CIRC;
- de todo o universo de despesas da Rte relativas a deslocações

e estadas, no montante de 14 038 000$00, proposto para correcção
no relatório da IGF, somente foram corrigidas em 50 % uma estada
em Paris, no montante de 1 108 000$00, e refeições em restaurantes
de luxo, no montante de 4 034 000$00, tomado em conta a natureza
das despesas, o seu montante e a natureza jurídica e actividade de-
senvolvida pela mesma, o que não envolve qualquer violação da lei,
pois é manifesta a razoabilidade em que a Administração actuou den-
tro do poder discricionário que a lei a esta faculta ao aferir se tais
despesas eram ou não exageradas.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento porque a insuficiência de fundamentação da no-
tificação não implica com o acto notificado, este está devidamente
fundamentado por remissão para o relatório da IGF na parte em
que este releva, para a informação de fls. 12/15 do PI e para o mapa
de apuramento de fls. 24/25 e porque para as verbas em causa, na
importância de 3 149 000$00, não se afigura exagerada a redução pra-
ticada, atenta a actividade social da Rte, que, sendo um SGPS, tem
por objecto legal a gestão das suas participações e a prestação de
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alguns serviços às participadas, não lhe cabendo efectuar, por sua
conta, a promoção destas, nem suportar as suas despesas.

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

1 - A Rte é uma «sociedade gestora de participações sociais»
(SGPS), tendo como actividade principal a «gestão de participações
sociais de outras sociedades», podendo, complementarmente, prestar
serviços técnicos de administração e gestão às sociedades participadas,
tudo nos termos dos arts. 1o e 4o do DL 495/88, de 30.12;

2 - Após análise da declaração mod. 22 do IRC, respeitante ao
ano de 1990, foram efectuadas correcções de natureza quantitativa
no valor de 3 149 000$00 ao lucro tributável, ao abrigo do art. 41o/g)
do CIRC, e de acordo com o relatório de exame à escrita da Inspecção
Geral de Finanças (IGF), conforme mapa de apuramento - Mod.
DC-22, a fls. 24 e 25 do Proc. Inst., que se dá por reproduzido;

3 - Do facto foi a Rte notificada pela Direcção Distrital de Finanças
de Lisboa (doc. a fls. 23 do PI);

4 - Em 12.8.94, a Rte interpôs recurso hierárquico para o Ministro
das Finanças das correcções efectuadas, invocando falta de funda-
mentação do acto e razoabilidade e enquadrabilidade das despesas
em causa no art. 23o do CIRC, como despesas de representação,
sustentadas pela empresa para oferecer ao público uma imagem fa-
vorável de si mesma e da sua actividade, conforme doc. de fls. 15
a 21 do PI;

5 - Acerca do recurso, a Direcção Distrital de Finanças de Lisboa
prestou informação que concluiu serem de enquadrar as despesas
em causa na al. g) do no 1 do art. 41o do CIRC e considerar-se
como correcto o critério de razoabilidade utilizado, ou seja, não con-
siderar custo fiscal 50 % das referidas despesas, e emitiu parecer no
sentido do indeferimento do recurso hierárquico, tudo como consta
do doc. 12/14 do PI, que se dá por reproduzido;

6 - Pelos serviços da DGCI e DSIRC foi elaborado parecer, que
concluiu não existirem novos dados susceptíveis de alterar a decisão
recorrida e ser de negar provimento ao recurso, o qual recebeu des-
pacho de conformação do director de serviços, subdirector-geral, e
director-geral, conforme doc. de fls. 3/9 do PI, que se dá por
reproduzido;

7 - Sobre tal parecer, a autoridade recorrida despachou em 16.10.95:
«Concordo, pelo que indefiro»;

8 O relatório elaborado pela IGF, referido no item 2, é o que
se encontra nos autos principais 86/106, cujo teor se dá por re-
produzido.

No campo das correcções quantitativas das declarações do con-
tribuinte, regulado no art. 112o do CIRC, o no 2 deste preceito prevê
recurso contencioso de um recurso hierárquico necessário interposto
para o Ministro das Finanças, pelo que o acto da recorrida não é
definitivo, cabendo ao acto do órgão ad quem a natureza de reexame
gracioso, no qual o superior hierárquico reaprecia, com toda a am-
plitude, as questões de que se ocupou o órgão recorrido, por forma
a decidi-las de novo, ao abrigo da lei que ao tempo da nova decisão
vigorar.

(Cf. Freitas do Amaral, Conceito e Natureza do Recurso Hierár-
quico, I, p. 227 e ss., e Esteves de Oliveira, Código do Procedimento
Administrativo, 2a ed., p. 770 e ss).

Assim, as invalidades que a Rte invoca implicam somente com
a decisão da autoridade recorrida, que não já com a do órgão a
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quo, que efectuou as correcções impugnadas, sendo que nos pres-
supostos, conteúdo e fundamentação daquela está contida a matéria
que sustenta as apreciações que aquelas invocações suscitam.

Iniciando-se o conhecimento pelo vício de violação de lei (art. 23o

do CIRC), pois a sua procedência importaria ao interessado, por
inviabilizar a repetição do acto com o mesmo conteúdo, uma «mais
estável ou eficaz tutela» às suas pretensões (art. 57o da LPTA).

Assenta-se em que as correcções impugnadas incidiram em despesas
de representação (esta qualificação nem é questionada pela autoridade
recorrida), do montante de 3 149 000$00, constantes de verbas de-
claradas que, pela Administração, foram reduzidas em metade (estada
em Paris em Fev/90 - 554 000$00, estada em Paris em Agos-
to/90 - 578 000$00 e refeições em restaurantes nacionais 2 017 000$00
(fls. 5 do doc. aludido no item 6 do probatório).

Discorda a Rte de que tais verbas se revelassem exageradas (re-
latório da IGF, referido no item 8, a fls. 102) e não indispensáveis,
à realização dos proveitos ou do desenvolvimento da sua actividade
porque serviram «para oferecer ao público uma imagem favorável
de si mesma e da sua actividade» e porque «atento o seu carácter
módico, em si mesmo e perante o volume de negócios da Trivalor,
não podem considerar-se exageradas», sendo que na posição admi-
nistrativa adversa sediou a pretensa violação do art. 23o do CIRC.

Ora, a Administração, ao excluir da dedução para efeitos fiscais
a metade das declaradas despesas de representação, por as ter re-
putado exageradas, actuou dentro dos poderes conferidos pelo
art. 41o/1/g) do CIRC, que importam a aplicação de critérios de ra-
zoabilidade «tendo em vista nomeadamente a actividade exercida,
a expansão da empresa para o exterior, o volume dos negócios e
outros elementos de que se disponham», segundo Pinto Fernandes
e Cardoso dos Santos, CIRC, Anotado e Comentado, 3a ed. p. 348.

A lei não concedeu à Administração nesta sua actuação poderes
discricionários propriamente ditos, o que importava o poder de eleger
livremente os pressupostos da decisão, nem sequer a faculdade de
interpretar juridicamente conceitos vagos ou indeterminados, pois so-
mente àquela foi concedida uma certa margem de livre apreciação
técnica ou probatória para que se tornem eficazes os instrumentos
fiscais que se propõem evitar a evasão fiscal.

Sendo dominante a opinião da doutrina no sentido da constitu-
cionalidade de normas, assim, por não ofensa aos princípios da le-
galidade tributária e consequente proibição da discricionariedade na
aplicação da lei fiscal (cf., por todos, Sá Gomes, Manual de Direito
Fiscal, II, p. 154 e ss), desta se extrai que na liberdade técnica ou
probatória conferida à Administração algum quid haverá de atribuição
de função de justiça (os órgãos administrativos devem actuar com
justiça e imparcialidade, diz o art. 266o/2 da CR) na prossecução
do interesse público (justiça administrativa), que não reclame o critério
judicial na medida em que nessa zona limitada a juridicidade está
conseguida sem a vertente judicial, sendo que, ao mesmo tempo, se
evita que o tribunal se confronte com o risco de, em vez de fazer
justiça, estar a fazer mera administração activa.

E não se diga que o tribunal, ao não substituir o critério do órgão
administrativo competente pelo seu, baseado na «imagem favorável»
e no «volume de negócios» referidos pela Rte, na aplicação do conceito
legal de «despesas exageradas» esteja a negar o controlo jurisdicional
a que o interessado tenha direito, pois sobre tudo o mais que extrapole
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da perícia sobre o exagerado ou módico das despesas o tribunal se
debruça, rastreando eventuais erros grosseiros ou manifestos, que,
de modo algum, se perfilam nos autos.

Sobre tal matéria, denominada de «discricionariedade técnica», se
pronunciaram Acs. da 1a Secção do STA, de que se citam os de
15.12.83, em AD 269/566 (do Pleno), de 21.1.88, em BMJ 373/382,
e de 30.11.95, em AD 418/1114.

E porque persiste o resultado do critério adoptado administrati-
vamente, não procede a pretensão da Rte abrigada em violação de
lei.

Pelo que se passa ao exame do vício de forma consistente na in-
suficiência de fundamentação do acto recorrido, campo em que a
Rte distinguiu a «directa» da «per relationem», ambas, a seu ver,
presentes no referido acto.

Contudo, no lacónico despacho recorrido, transcrito no item 7 do
probatório, não se lê qualquer fundamentação «directa», mas tão so-
mente a expressão de concordância com o parecer a que se apõe,
assumindo o autor do acto a fundamentação daquele, que constitui
parte integrante do acto, nos termos do no 2 do art. 1o do DL 256-A/77,
de 17.6, retomado pelo no 1 do art. 125o do CPAdministrativo.

Por isso, nesse parecer e nas remissões nele notadas para o relatório
elaborado pela IGF (item 8) e para a informação da DDF de Lisboa
(item 5) vai incidir a análise da questão da insuficiência de funda-
mentação, em atenção a que a lei equipara à inexistência de fun-
damentação expressa (de facto ou de direito) a adopção de funda-
mentos que «não esclareçam concretamente a motivação do acto»
- no 3 do art. 1o do citado decreto-lei e art. 125o do CPA, aplicáveis
às decisões em matéria tributária por inferência do direito à fun-
damentação consagrado no art. 21o do CPT.

Pressuposto que o juízo a estabelecer há-de balancear o objectivo
legal da exigência da fundamentação, que é o de proporcionar ao
administrado a escolha consciente entre a legalidade do acto e o
uso do recurso contencioso, com a necessidade de não paralisar a
actuação administrativa através de uma fundamentação exaustiva, in-
tenção bem patenteada na lei, que se limita a exigir a «sucinta ex-
posição dos fundamentos de facto e de direito».

Importando que a medida de exigência da explicitação da fun-
damentação repercuta as características próprias do tipo legal de acto
e das respectivas circunstâncias, e de entre elas, a situação do des-
tinatário, tido como destinatário normal (cf. Ac. da 1a Secção do
STA, de 25.2.93, em AD 384/1221).

O referido parecer fundamentante da decisão recorrida (item 6
do probatório), depois de descrever a situação em análise, o objecto
das correcções impugnadas, conforme acima se referiu, a fundamen-
tação da correcção, tudo como decorria do relatório da IGF, e a
informação prestada pela DDF de Lisboa, anotou os fundamentos
do recurso hierárquico e apreciou-o, concluindo que subsistem os
pressupostos que fundamentaram as correcções por não se haver de-
monstrado a «inevitabilidade das despesas em causa, no âmbito da
actividade específica de uma SGPS», porquanto a Rte «não deveria
substituir-se as empresas associadas e individualmente consideradas,
no exercício das suas actividades, mesmo no âmbito das acções com
carácter meramente promocional» e, por outro lado, a justificação
de que as despesas com acompanhantes «se destinam a manter ou
a aumentar o prestígio, o decoro da sociedade» revelara-se incon-
sistente e subjectivo no contexto e lógica empresariais».
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Ora, estas duas fundamentais razões por que o recurso hierárquico
foi desatendido esclarecem suficientemente porque não se considerou
como custos a totalidade das despesas declaradas pelo contribuinte
em viagens ao exterior, sem incerteza ou dúvidas que seja razoável
pôr. Ali se expressa que à Rte a actividade promocional das suas
empresas participadas não cabia, nem se explicava, em termos de
lógica empresarial objectiva, por razões de manutenção ou aumento
de prestígio, relativamente ao padrão elevado revelado no excessivo
montante das despesas declarado pelo contribuinte, motivo por que
a Rte não demonstrara a inevitabilidade das mesmas no grau em
que as colocara.

É, assim, claro o iter lógico que levou ao juízo conclusivo formulado,
expresso na forma sucinta que a lei admite, pelo que, não estando
em questão, em sede de fundamentação, a exactidão dos motivos
invocados, nem a sua pertinência em função da legalidade, que tocam
outros tipos de vícios, é de concluir que o acto recorrido não está
insuficientemente fundamentado como pretende a Rte.

Pelo que se referiu quanto à fundamentação concreta do acto re-
corrido, dela não faz parte a referência imputada pela Rte a «par-
ticipação nas deslocações da Sra Ingrid Keytours...», pelo que não
é admissível a pretensão daquela a que seja inapta a fundamentação
com base naquela referência.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria, res-

pectivamente, em 60 000$00 e 60 %.

23 de Abril de 1997. - Ernâni Marques da Silva Figueiredo (relator)
- João José Coelho Dias - Lúcio Alberto da Assunção Barbosa. Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recursos de decisões jurisdicionais proferidas em recurso con-
tencioso. Preparos. Prazos. Falta de pagamento. Consequên-
cias. Regime legal aplicável.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O regime geral do no 5 do arto 145o do CPC não é
de estender ao campo das custas e preparos, matéria que,
directa e expressamente prevista noutros ordenamentos
legais, seja, conforme o caso, no Código das Custas Ju-
diciais ou na Tabela das Custas, encontra aí o seu tra-
tamento adequado.

2 — De modo que, sendo aplicável à hipótese dos autos, «em
matéria de custas e preparos», o regime especialmente
estabelecido para a 1a Secção do STA (arto 130o, no 4,
da LPTA), é de julgar desde logo deserto o recurso quan-
do, esgotados os prazos para o pagamento de preparo
devido pela interposição do recurso, o recorrente, mesmo
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depois de ter sido notificado para o fazer em dobro, não
efectuar esse depósito (artos 39o e 41o da Tabela das
Custas e 29o do Reg. STA.)

Recurso no 20.196. Recorrente: Banco de Comércio & Indústria, S. A.
Recorrido: Ministro das Finanças. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos
Serra.

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

O Ministério Público e o «BCI — Banco de Comércio e Indústria,
S.A.», vieram reclamar para a conferência do despacho do Relator,
constante de fls.107 vo a 108vo, em que — indeferida a pretensão
formulada pelo recorrente, «BCT», no sentido de ser ordenada à
Secretaria a emissão de guias para pagamento dos preparos, acrescidos
da multa a que se refere o arto 145o, no 5, do CPC, pela interposição
do recurso para o Pleno da 2a Secção do acórdão de 6 de Novembro
de 1996, lavrado a fls. 80 e segs. — foi julgado deserto esse recurso,
por falta de pagamento do respectivo preparo, nos termos dos artos 41o

da Tabela das Custas e 29o do Regulamento do STA.
A fundamentar, e em resumo, os Reclamantes sustentam:
1. O Ministério Público:
-«... as condições em que o acto pode ser praticado fora do prazo ...

são fixadas nos artos 145o, nos 5 e 6, e 146o do Código de Processo
Civil para todos os actos praticados em processos que correm nos
tribunais;

- no caso de justo impedimento, o acto pode ser praticado fora
de prazo no condicionalismo previsto no artigo 146o citado; no caso
de não exister justo impedimento, o acto pode ser praticado fora
do prazo, nas condições previstas nos referidos nos 5 e 6 do
artigo 145o ...;

- o argumento invocado no despacho reclamado, retirado do De-
creto-Lei no 224-A/96, de 26 de Novembro, parece-nos não ter re-
levância no caso dos autos e, noutra perspectiva, vem confirmar a
correcção do que se disse no ponto anterior;

- na verdade, o facto de no artigo 17o, no 2, deste diploma se
prever expressamente a inaplicabilidade do disposto no artigo 145o,
no 5, do Código de Processo Civil, só pode justificar-se pela potencial
aplicabilidade desta norma aos prazos para pagamento de custas e
preparos, pois, se não tivesse essa potencialidade, a norma seria ab-
solutamente desnecessária ...;

- sendo assim, terá de se concluir pela inexistência de qualquer
norma que afaste a aplicabilidade do artigo 145o, no 5, do Código
de Processo Civil aos prazos para pagamento de preparos, o que,
pelo que ficou dito, leva a concluir pela sua aplicabilidade aos prazos
para pagamento de preparos previstos na Tabela de Custas;

- mas, e será o que mais importa, há uma razão de fundo para
haver, no futuro, após a entrada em vigor do novo Código das Custas
Judiciais, uma diferença de tratamento, quanto à aplicabilidade da-
quele artigo 145o, no 1, dos prazos previstos neste diploma e dos
prazos previstos na Tabela de Custas no Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, pelo menos no que concerne ao pagamento de preparos,
razão essa que é, ao mesmo tempo, a explicação para que, inova-
toriamente, no artigo 17o, no 2, do Decreto-Lei no 224-A/96 se tenha
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introduzido o regime de inaplicabilidade do artigo 145o, no 5, do
Código de Processo Civil;

- essa razão é a da diferença de consequências processuais que
tem o não cumprimento tempestivo da obrigação ...;

- o actual regime, ao fim e ao cabo, é até mais favorável à parte
que não cumpre tempestivamente a obrigação de pagamento de custas
ou preparos, pois assegura sempre a manutenção do acto praticado,
enquanto no regime anterior tal manutenção só era assegurada se
a multa fosse paga nos três dias úteis subsequentes ao termo do prazo
de pagamento ...;

- por isso, sendo favorável ao faltoso o sentido da vontade legislativa,
estará em dissonância com a lei uma interpretação de que possa re-
sultar a consagração prática de um regime mais gravoso do que o
vigente anteriormente ...;

- pelo exposto, deverá o despacho reclamado ser revogado e subs-
tituído por outro que autorize o pagamento do preparo referido nos
autos ao abrigo do preceituado no no 5 do artigo 145o do Código
de Processo Civil».

2. O «BCI — Banco de Comércio e Indústria, S. A.»
-«... a relação lei geral/lei especial, que se pretende estabelecer

entre o regime do pagamento de preparos em contencioso adminis-
trativo e o regime dos nos 5 e 6 do artigo 145o do CPC, não se
verifica;

- na verdade, trata-se de preceitos que regulam matérias diversas
na sua natureza: pagamento de preparos, por um lado, e, no arto 145o

do CPC, a estipulação de uma sanção pelo expressamente permitido
atraso no cumprimento de um prazo (sublinhe-se) de natureza
judicial ...;

- pelo contrário, os regimes não se opõem, mas outrossim con-
jugam-se, conforme deve resultar do arto 1o da LPTA e da inter-
pretação dos preceitos em causa conforme a Constituição ...;

- por outras palavras, a aplicação dos artos 102o e 130o da LPTA,
arto 41o da Tabela de Custas e arto 29o do Regulamento do STA
não inviabiliza a aplicação do estabelecido no arto 145o do CPC, po-
dendo — e devendo — ser aplicados, se necessário, em conjugação
com este último preceito legal;

- assim se atingindo o fim último do acesso à justiça, conforme
preceituado na Constituição;

- quanto à aplicação ao caso vertente do no 2 do arto 17o do
DL 224-A/96, de 26 de Novembro — e sendo certo que a mesma
mereceria discussão — trata-se de questão que não parecer dever co-
locar-se em face das regras especiais de aplicação da lei no tempo
a que se submete o citado preceito ...;

- termos em que deve a presente reclamação ... ser julgada pro-
cedente e, em consequência, revogada a decisão do Juiz Conselhei-
ro-Relator e ordenada a passagem de guias para pagamento do pre-
paro e multa, relativos ao recurso para o Pleno da 2a Secção interposto
a fls. 93 destes autos».

Notificada a parte contrária, veio responder, defendendo o acerto
do despacho reclamado, assim propugnando pela improcedência da
tese dos Reclamantes.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar as reclamações apre-
sentadas e, sobre elas, proferir decisão.

Comecemos por recordar a situação processual no caso relevante.
Os presentes autos respeitam a um recurso contencioso de anulação

de um acto tácito de indeferimento imputado pelo recorrente,
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«BCI — Banco de Comércio e Indústria, S. A.», ao Ministro das Fi-
nanças, e, a fls. 80 e segs., foi proferido, por esta Secção, o acórdão
de 6 de novembro de 1996, dele recorrente o «BCI» para o Pleno
da Secção, por requerimento de fls. 93.

Esgotados os prazos para o pagamento do preparado devido, mesmo
em dobro (cfr. fls. 94 a 99), o Recorrente apresentou-se na Secretaria,
no dia 19 de Dezembro de 1996, para o efectuar com a multa prevista
no arto 145o, no 5, do CPC, cujas guias para pagamento solicitou,
o que lhe foi recusado sob a perspectiva de que não era aqui aplicável
o mecanismo daquele preceito legal.

O Recorrente requereu então, no dia 20 do referido mês e ano,
por instrumento de fls. 103, que fosse ordenada à Secretaria a emissão
de guias para pagamento dos preparos, acrescidos da multa aludida
no invocado dispositivo do CPC.

Tal pretensão, porém, foi indeferida pelo despacho ora reclamado,
o qual terminou a julgar deserto o recurso, por falta de pagamento
do respectivo preparo, no entendimento de que o regime-regra cons-
tante do citado preceito do Código de Processo Civil cede perante
os regime especiais, legalmente previstos noutros ordenamentos, como
é o caso em apreço, que está contemplado nos artos 41o da Tabela
das Custas e 29o do Regulamento do STA.

Com o que não concordaram, nem o Ministério Público, nem o
Recorrente, nos termos que ficaram expostos.

Posto isto, conhecido que é o campo da divergência, avancemos
para a resolução do problema equacionado.

Que se reconduz à questão de saber se o regime do arto 145o,
no 5, do CPC, é ou não de observar no domínio do pagamento de
preparos devidos pela interposição de recursos de decisões proferidas
na jurisdição administrativa e fiscal.

Importando desde já esclarecer que, na tarefa de determinação
do regime legal ao caso aplicável, o que passa, de algum modo, pela
fixação do sentido e alcance do questionado preceito, toda e qualquer
referência ao diploma que aprovou, recentemente, o Código das Cus-
tas Judiciais (aquele e este com entrada em vigor no dia 1 de Janeiro
de 1997) será feita apenas em função da dita tarefa e, portanto, sem
perder de vista o princípio geral da aplicação das leis no tempo,
conforme o arto 12o do Código Civil.

Tendo sido, aliás, também essa a confirmação do despacho do Re-
lator, ora em análise.

Feito este esclarecimento, vejamos então.
O no 5 do arto 145o do Código de Processo Civil, atenta a época

da situação atrás descrita, tinha a redacção que, em parte, segue:
«Independentemente de justo impedimento, pode o acto ser pra-

ticado dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo
do prazo, ficando a validade do acto dependente do pagamento ime-
diato de uma multa ...».

Este preceito — introduzido pelo DL no 323/70, de 11 de Julho,
e sucessivamente alterado pelo DL no 242/85, de 9 de Julho, e pelo
DL no 92/88, de 17 de Março — está inserido num Capítulo do Código
que trata «dos actos processuais» e cuja Secção I — sobre os «actos
em geral» — comporta uma Subsecção (aI), onde figuram os artos 137o

e segs., portanto, artigos referentes, todos eles, aos «actos processuais»,
em que não estão incluídos os «preparos», pois estes, directa e ex-
pressamente previstos no já então vigente Código das Custas Judiciais,
encontram aí o seu tratamento adequado.
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De sorte que, na ausência de uma clara e inequívoca vontade le-
gislativa no sentido de estender o regime geral do no 5 do arto 145o

do CPC aos casos já anteriormente contemplados no Código das Cus-
tas Judiciais, é de concluir pela manutenção do regime especial neste
previsto relativamente ao pagamento de preparos e consequências
da respectiva falta.

Quer isto dizer que, tem tal domínio, será de observar apenas o
tratamento indicado no arto 10o do anterior Código das Custas Ju-
diciais, com a sanção aí imposta em moldes peremptórios, decisivos,
sem possibilidade, pois, da utilização do mecanismo do arto 145o,
no 5, do CPC, aqui de afastar, por colidir com o dito regime especial.

Tudo respeitante, assim, a uma mesma situação jurídica, em que
o acto processual poderá ainda ser praticado, validamente, para além
do respectivo prazo legal, mediante o pagamento de uma multa, no
regime geral do CPC, ou de uma taxa de justiça, no regime especial
do CCJ, mas em que não há lugar para esses dois «remédios».

O que, porém, nada tem a ver com afigura do «justo impedimento»,
retratada no arto 146o do CPC, que será sempre de aceitar para todos
os actos processuais, quer em geral, quer em especial, pois essa figura,
longe de condicionar o exercício de um direito, subjacente à prática
do acto processual em causa, antes o reforça, permitindo que, em
certas e determinadas circunstâncias, por virtude de um evento jus-
tamente impeditivo da prática atempada do acto, o juiz admita o
interessado «a praticar o acto fora do prazo», sem qualquer sanção.

Ultrapassado este ponto, retomemos a linha discursiva.
Ora, ao contrário do sustentado pelos Reclamantes, estamos em

crer que a intenção da lei foi sempre a de recusar a aplicabilidade
da questionada norma do processo civil à matéria de custas e preparos,
como bem o demonstra o no 2 do arto 17o do Decreto-Lei no 224-A/96,
de 26 de Novembro — que aprovou o actual Código das Custas Ju-
diciais (em vigor desde 1 de Janeiro de 1997) —, segundo o qual
«aos prazos previstos no Código não é aplicável o preceituado no
no 5 do artigo 145o do Código do Processo Civil».

E, disso, é deveras elucidativa a seguinte passagem do preâmbulo
do referido decreto-lei.

«8 — No diploma preambular, para além de se tomarem provi-
dências de carácter transitório, nomeadamente de sucessão de leis
no tempo, adopta-se a regra introduzida no Código de Processo Civil
sobre a forma de contagem dos prazos, aproveitando-se para solu-
cionar a dúvida persistentemente levantada acerca da aplicabilidade,
no domínio das custas judiciais, do no 5 do artigo 145o daquele Código,
questão a que se responde pela negativa».

Deste modo, deixando de haver lugar para dúvidas, é seguro que,
hoje, como sempre, o regime constante do no 5 do arto 145o do CPC
não tem, nem nunca teve, aplicação «no domínio das custas judiciais».

O mesmo acontecendo no campo específico das custas e preparos
em relação aos processos da jurisdição administrativa e fiscal.

Onde, atento o meio processual no caso utilizado, é de aplicar,
em tal matéria, e nos precisos termos do arto 130o, no 4, da LPTA,
«o regime estabelecido para a 1a Secção» do Supremo Tribunal
Administrativo.

Ou seja, impõe-se a observância do condicionalismo assim traçado
pela lei:

- se o recorrente não efectuar o preparo no prazo legalmente fixado,
ainda o poderá fazer em dobro, no prazo assinalado para o efeito,
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mas, decorridos esses prazos sem que o depósito do preparo haja
sido feito, o recurso será julgado deserto (cfr. artos 39o e 41o da
Tabela das Custas e arto 29o do Regulamento do STA).

Perante o que o Reclamante, «BCI», afirma verificar-se «a invia-
bilização do acesso aos tribunais em desconformidade com um prin-
cípio fundamental enunciado no arto 20o da Constituição da Re-
pública».

Mas, também aqui, sem razão.
É que, pese embora aquele «condicionamento» ao exercício do

direito de recurso, a exigência, ali patente, não viola, nem restringe,
o direito de «acesso aos tribunais», constitucionalmente consagrado
(arto 20o, no 1, da Constituição), na medida em que este direito fun-
damental não pressupõe um direito a litigar gratuitamente, bem po-
dendo, assim, o legislador exigir o pagamento de preparos e de custas
sem que, com isso, esteja a ofender o direito de acesso aos tribunais.

Por conseguinte, e em suma, uma vez que não foi pago o preparo
devido pela interposição do recurso em causa, mesmo depois de o
recorrente ter sido notificado para o efectuar em dobro, impunha-se
ao relator julgar deserto esse recurso, nos termos e por força das
disposições legais atrás citadas.

Pelo que o despacho reclamado, proferido neste pendor, não merece
qualquer censura.

Consequentemente, e por tudo quanto ficou expendido, acorda-se
em desatender as reclamações apresentadas.

Custas pelo reclamante «BCI», como 20.000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Fonseca Limão.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Benefícios fiscais concedidos pelo DL.
no 225/94, de 5 de Setembro.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do n.o 3 do arto 2o do DL no 225/94 de
5 de Set. no caso de opção pelo pagamento da dívida
em prestações, a primeira delas deveria ser entregue até
ao termo do prazo legalmente fixado, que ocorreu, com
prorrogação, a 30 de Dez. 94, último dia útil desse mês.

II — Assim, requeridos tais benefícios nestes últimos dias, sem
indicação do montante a dividir em prestações, pedin-
do-se a passagem de guias para pagamento ”logo que
a situação o facilite” e não para pagamento imediato,
o qual não ocorreu, não foi cumprido o citado dispositivo
legal, pelo que não incorreu em violação de lei o acto
administrativo que denegou os referidos benefícios ao re-
querente dos mesmos.
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Recurso n.o 20 498. Recorrente: Oliveira & Correia Lda. Recorrido:
Secretário de Estado do Assuntos Fiscais. Relator: Exmo Conso

Dr. Coelho Dias.

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

1. “Oliveira & Correia, Lda”, recorre contenciosamente do despacho
de 20.11.95, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que lhe
indeferiu o recurso hierárquico interposto do despacho de 28.3.95,
do Director-Geral das Contribuições e Impostos, nos quais se en-
tendeu que a adesão às facilidades de pagamento de impostos con-
cedida pelo DL no 225/94, de 5 de Set., exigia o pagamento a pronto
ou da 1.a prestação, no prazo fixado naquele diploma, que expirou
em 30.12.94, não podendo a recorrente beneficiar desse regime por
não ter efectuado tal pagamento.

Fundamenta o seu recurso em violação das normas do DL. 225/94,
de 5 de Set., e dos artos 342o e no 1 do arto 344o autos do CPT,
por parte do despacho recorrido.

1.1. A autoridade recorrida, na sua resposta, defendeu a legalidade
do acto recorrido, porquanto a recorrente, não tendo requerido o
pagamento da totalidade das suas dívidas, também não pagara a 1a

prestação no prazo legal, não indicando o valor a ser pago por forma
a permitir o cálculo imediato das prestações, o que inviabilizara a
usufruição dos benefícios concedidos pelo referido DL. 225/94.

1.2. Alegando, formulou a recorrente, em suma, as seguintes
conclusões:

– No despacho recorrido, que lhe negou os benefícios concedidos
pelo DL. 225/94, de 5 de Set., por não ter efectivado o pagamento
das prestações, não se atendeu, como se impunha, à circunstância
de a recorrente, através do seu sócio-gerente, se ter apresentado,
em 30.12.94, na Repartição de Finanças de Peso da Régua, onde
foi lavrado o ”termo de adesão” às facilidades concedidas por aquele
diploma, requerendo o pagamento das dívidas fiscais constantes das
execuções ali a correr termos, que identificou, nomeadamente daquela
em que lhe tinha sido penhorado e vendido um prédio rústico;

– Tais execuções apensadas a esta última estavam, então, no T.T
1a Inst. de Vila Real, para efeitos de graduação de créditos, pelo
que a Repartição não passou as guias para pagamento, informando-a
que não perderia os aludidos benefícios;

– Contrariamente a esta informação, viu o seu requerimento in-
deferido, sendo certo que, segundo as instruções emanadas pela
D.G.C.I, o ”termo de adesão” devia ser, preenchido pela Repartição,
que controlaria, previamente, a existência doutras dívidas, quer ao
Estado, quer à Segurança Social;

– Além disso, as guias de pagamento deviam ser passadas pelo
escrivão de processo, nos termos dos artos 342o e 344o, 1 do CPT,
o que não sucedeu, alegando-se que a execução estava no referido
Tribunal;

– Sucede que o arrematante do prédio requereu a anulação da
venda e, caso esta seja decretada, subsistirá, na totalidade, a dívida
exequenda;

– Mesmo que tal não aconteça, só depois da graduação dos créditos
se saberá a importância em dívida;

– De qualquer modo, requereu o pagamento das dívidas exequen-
das, antes da extinção da execução, como lhe era permitido pelo
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arto 343o do CPT, sendo a responsabilidade da falta de pagamento
da Repartição, por não lhe ter passado as necessárias guias - artos 342o

e 344o, 1 da CPT;
– O despacho recorrido violou, assim, as disposições do DL. 225/94,

de 5 de Set., e dos artos 342o e 344o, 1 do CPT, pelo que deve ser
revogado.

1.3. Contra-alegou a recorrida autoridade, reafirmando a legalidade
do acto, porquanto, em suma, a intenção da recorrente não era pagar,
de imediato, a prestação que fosse devida, como dimana do reque-
rimento que apresentou e do facto de não ter indicado, como devia,
qual o montante das dívidas que pretendia pagar em prestações, o
que impossibilitou a aplicação do regime do DL. 225/94, pois que
este implicava o pagamento da 1a prestação no dia em que o recorrente
apresentou o referido requerimento, o que não aconteceu.

1.4. O Exmo. Magistrado do Mo Po, junto deste STA, emitiu parecer
desfavorável à recorrente, porquanto embora se lhe afirmasse possível
ter a Repartição calculado o montante dos impostos em dívida e
da 1a prestação a pagar, certo é que tal pagamento não foi efectuado,
contrariando o expressamente previsto na lei - no 3 do arto 2o do
DL 225/94 - até final do prazo legalmente fixado, pelo que a Ad-
ministração Fiscal, obrigada ao cumprimento da legalidade, não podia
deixar de indeferir a pretensão da recorrente.

Esta, se foi lesada por actuação indevida da Administração, poderá
responsabilizá-la no foro próprio para o efeito.

1.5. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto que, por pertinente à decisão

da causa, se dá como provada:
a) Em 30 de Dezembro de 1994, último dia útil desse ano, a ora

recorrente apresentou, por intermédio do seu sócio-gerente António
Joaquim de Oliveira Correia, um requerimento, cuja fotocópia está
junta a fl. 19 destes autos, e cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido, no qual, depois de informar ser executada nos processos
executivos nos 48/82, 421/84, 95/87,679/90 e 842/90, declarava pretender
aderir aos benefícios concedidos pelo DL. 225/94, de 5 de Set., efec-
tuando o pagamento em prestações.

E, depois de informar que em tais execuções já fora vendido um
prédio rústico, não estando, ainda, efectuada a graduação dos créditos,
pelo que não sabia se devia ou não quaisquer impostos ao Estado,
declarava pretender pagar integralmente todas as suas dívidas fiscais,
mesmo aquelas que haviam levado à venda do aludido prédio, ter-
minando tal requerimento a dizer “Assim, requer a V. Exa que se
digne mandar passar-lhe as competentes guias, logo que a situação
o facilite, para pagamento da dívida, em prestações mensais, de acordo
Decreto, uma vez que pretende beneficiar das regalias do Decre-
to-Lei 225/94 de 5 de Setembro”.

Na mesma altura foi lavrado o ”termo de adesão” e preenchidos,
mas apenas com a firma da contribuinte e número fiscal, os mapas
gerais, tudo conforme fotocópias de fl. 20 a 22.

b) Por ofício de 10.4.95 foi a ora recorrente notificada do despacho
exarado em 28.3.95 pela D.G.C.I., concordante com antecedentes pa-
receres sobre pedido de esclarecimento da aplicabilidade àquela do
regime do DL. 225/94, formulado pela D.D.F de Vila Real, nos quais
se entendeu não poder a contribuinte beneficiar de tal regime, por-
quanto nunca efectuara o pagamento de qualquer prestação, apenas
se limitando a requerer a sua aplicação, mas em data indeterminada,
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quando fosse conhecida a sua dívida após graduação dos créditos
na execução em que fora vendido um bem do seu património.

c) Desse despacho recorreu a sociedade para o Ministro das Fi-
nanças, tendo sido notificada, por ofício de 19 de Dezembro de 1995,
do despacho, datado de 20.11.95 do SEAF, que é o acto recorrido,
do seguinte teor:

“Concordo com o indeferimento pelas razões expostas”.
Despacho este antecedido de informação da D.S.J tributária, pa-

recer do Subdirector-geral C.I e despacho da D.G.C.I., tudo conforme
fl. 1 a 7 do processo instrutor apenso, todos concordantes no sentido
do indeferimento do recurso hierárquico, uma vez que a aplicação
do DL. 225/94, de 5 de Set., postulava o pagamento da totalidade
das dívidas fiscais ou da 1a prestação desse total dentro do prazo
legalmente fixado, ou seja, até 30.12.94, pagamento esse que a ora
recorrente não efectuou, nem tal intenção resultava do requerimento
que apresentou no último dia do prazo fixado na lei para tal efeito.

d) Nada mais se provou, com interesse para a decisão, nomea-
damente que a ora recorrente tivesse pedido guias para pagamento,
no dia 30.12.94, da 1.a prestação do total das suas dívidas e que a
passagem das mesmas lhe tivesse sido recusada pela Repartição de
Finanças de Peso da Régua.

3. Nos termos do no 3 do arto 2o do DL. 225/94, de 5 de Set.,
que veio conceder aos contribuintes faltosos facilidades de pagamento
das suas dívidas fiscais, às instituições de previdência ou de segurança
social ou ao Fundo de Desemprego, no caso de optarem pelo pa-
gamento em prestações as mesmas seriam iguais, devendo a primeira
ser paga até 30 de Novembro 94 - prazo este, depois, prorrogado
até final do ano, sendo o último dia útil o dia 30.12.94 - vencendo-se
a segunda no mês imediato ao do pagamento da primeira e cada
uma das restantes no mês seguinte ao do imediatamente anterior.

Ora, conforme ficou provado, a ora recorrente, embora tivesse re-
querido o pagamento prestacional das dívidas exigidas nos processos
executivos, já mencionados, contra si pendentes, no último dia do
prazo, ou seja, no dia 30 Dez.94, não indicou o montante total dessas
dívidas e não efectuou qualquer pagamento.

Alegando não saber se devia ou não quaisquer impostos ao Estado,
por ter sido já vendido um prédio na execução principal e não ter
sido feita, ainda, a graduação de créditos, requereu a passagem de
guias, para pagamento da dívida em prestações, nos termos do citado
diploma, ”logo que a situação o facilite”, ou seja, não pediu o pa-
gamento imediato, como era necessário, da 1a prestação, indicando
o total das suas dívidas fiscais.

Se o tivesse feito, certamente que, mau grado o preceituado no
no 3 do arto 344o do CPT, dado tratar-se de um regime excepcional,
lhe seria permitido o pagamento atempado da 1a prestação, a corrigir
logo que verificado o montante remanescente das suas dívidas, após
pagamento dos créditos reclamados e graduados para serem pagos
pelo produto do imóvel vendido.

Assim, por não cumprido o aludido dispositivo do DL. 225/94, outra
não poderia ser a decisão do seu recurso hierárquico, sob pena de
violação de lei expressa por parte da Administração Fiscal, conforme
bem refere o Exmo Magistrado do Mo Po, no seu parecer.

O despacho recorrido não violou, assim, os preceitos invocados
pela recorrente, devendo manter-se tal acto na ordem jurídica.

4. Pelo exposto, nega-se provimento ao presente recurso con-
tencioso.
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 40.000$00 e 50%.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Benjamim Silva Rodrigues (votei
vencido, pois entendo que constituindo a interpretação do reque-
rimento a fls. 19 matéria de direito, dele resulta que, digo resulta,
conjugadamente com a falta de apuramento das prestações nos res-
pectivos mapas por guarda da Administração Fiscal, no próprio dia
em que aquele requerimento foi apresentado, que a falta de paga-
mento da primeira prestação se deve a culpa do credor, constituindo
facto impeditivo da prática do acto de pagamento pelo contribuinte.

Na verdade, era à própria administração que, como credora e re-
querente, incumbia apurar de imediato, dado ser o último dia para
usar do benefício do pagamento da dívida em prestações nos termos
do citando diploma, o montante total da dívida do requerente e o
valor da 1a prestação.

Ora, a Administração não o fez conforme se verifica dos respectivos
mapas constantes do processo.

Sendo assim, a falta de apuramento era, por si própria, facto obs-
tativo do cumprimento da obrigação do devedor, e ilegal à face do
disposto nos artos 1o e 2o do DL. 225/94, de 5/9, por o regime nele
definido assentar em tal pressuposto de actuação da Administração
Fiscal). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Local de apresentação da petição. Con-
sequência dessa apresentação em local diverso do estabe-
lecido na lei.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O recurso dum acto do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais deve ser apresentado num dos tribunais referidos
no arto 35o da L.P.T.A.

II — Se o recurso é apresentado à própria autoridade recorrida,
que o remete posteriormente ao tribunal, o recurso con-
sidera-se interposto na data em que é recebido no tribunal.

III — Se esse recurso foi apresentado na autoridade recorrida
no prazo fixado na lei (no caso, dois meses) mas entrou
no tribunal depois de decorrido tal prazo, então o recurso
é intempestivo.

Recurso n.o 20.734. Recorrente: Nelson — Empresa Turística da Praia
Redonda, Lda. Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais. Relator: Exmo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. Nelson - Empresa Turística da Praia Redonda, Lda, com sede
em Vilalara, Alcantarilha, Algarve, interpôs recurso contencioso do
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despacho de indeferimento do Exmo Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais proferido em processo de reclamação extraordinária
relativamente à liquidação de imposto de capitais referido aos anos
de 1987 e 1988.

Alegou o seguinte:
À recorrente foi liquidado imposto de capitais em relação aos anos

referidos, com fundamento na presunção ilidível de que a existência
de saldos devedores em relação à recorrente implicava o vencimento
de juros à taxa legal presumida de 15%.

A recorrente apresentou reclamações extraordinárias e deduziu
oposições às execuções fiscais que entretanto lhe foram instauradas.

Tais reclamações foram indeferidas com o fundamento de que com
o mesmo fundamento estavam a correr no Tribunal competente as
referidas oposições.

Dos despachos de indeferimento interpôs a recorrente recurso hie-
rárquico para a Direcção de Finanças de Faro.

Entretanto, instaurou acção cível destinada a obter a elisão da pre-
sunção “juris tantum” do vencimento de juros à taxa presumida de
15 %, a qual foi julgada procedente por sentença com trânsito em
julgado.

A recorrente fez juntar ao recurso hierárquico certidão de tal
sentença.

Porém, apesar disso, o recurso hierárquico foi indeferido, sendo
tal decisão de indeferimento confirmada pela Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos.

O recurso hierárquico desta decisão, interposto para o Exmo Se-
cretário de Estado, foi igualmente indeferido.

Este despacho é ilegal, constitui denegação de acção judiciária,
constituindo tributação sem fundamento, pelo que pediu a anulação
de tal acto.

Respondeu o Exmo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nos
termos seguintes:

O recorrente interpôs recurso de um despacho de 19/9/95, que
não existe, pelo que o recurso deve ser liminarmente indeferido.

Por outro lado, a recorrente interpôs recurso para entidade sem
competência para o conhecer. Assim, em vez de apresentar o recurso
em Tribunal fê-lo na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, pelo
que igualmente por esta razão o recurso deve ser indeferido.

Acresce que o recurso é intempestivo, pois só deu entrada no Tri-
bunal em 15/4/96, quando o despacho que se presume recorrido é
de 23/11/95.

Não tem igualmente razão de fundo, pois o que a recorrente deveria
ter feito era ter deduzido uma reclamação graciosa, após ter obtido
sentença, transitada em julgado, que decidiu ilidida a presunção de
juros.

Foi junto o processo administrativo, por certidão.
Em alegações complementares, a recorrente sustenta que a no-

tificação que fora feita do acto recorrido é nula, pois dela haveria
de constar o direito de se recorrer contenciosamente do despacho
em causa.

Por outro lado, o recebimento da petição de recurso nos serviços
respectivos deveria levar ao imediato encaminhamento do mesmo
para o S.T.A., tudo se passando como se o recurso tivesse sido apre-
sentado no Tribunal.

No tocante à questão de fundo, reitera a posição expressa an-
teriormente.
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Por seu turno, a autoridade recorrida defende que não ocorre a
alegada nulidade da notificação.

Acresce que a entrega da petição de recurso, por parte da re-
corrente, na aludida Secretaria de Estado, só a ela lhe é imputável,
pelo que a entrada tardia do recurso no Tribunal lhe deve ser, a
ela recorrente, igualmente assacada.

Quanto ao fundo da questão não lhe assiste igualmente razão.
O EPGA emitiu douto parecer em que defende ser o tribunal in-

competente em razão do autor do acto, sendo competente, isso sim,
o T.T. de 2a Instância.

A não se entender assim, o recurso deve ser rejeitado por ser
intempestivo.

Quer a recorrente quer a autoridade recorrida foram ouvidas sobre
a questão prévia suscitada.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia, de incompetência,

em razão de hierarquia, deste S.T.A., suscitada pelo EPGA.
Na verdade, o seu conhecimento procede o de qualquer outra ma-

téria (vide artos l01o e l02o 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 questões suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispões o arto 32o, no 1, al. c), do ETAF:
“1 - Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Dos recursos de actos administrativos do Governo e dos seus

membros, bem como dos órgãos colegiais de que estes façam parte,
respeitantes a questões fiscais...”

Pois bem.
O acto recorrido é o despacho do Secretário de Estados dos As-

suntos Fiscais, proferido em 23/11/95.
E porque é este o acto recorrido, é óbvio que este Supremo Tribunal

é o competente para conhecer do recurso.
Improcede pois a questão prévia suscitada pelo M. P.
De igual modo se dirá que, sendo aquele o acto recorrido, como

expressamente refere o recorrente, rectificando assim a identificação
do acto referido na petição inicial (houve um lapso material, pois
o acto aí referido é o que foi proferido naquela data), é óbvio que
o recurso tem objecto diversamente do sustentado pela autoridade
recorrida.

3. Mas quer o M.P. quer a autoridade recorrida suscitam uma outra
questão prévia que, a proceder, conduzirá à conclusão de que o recurso
é intempestivo, pelo que não é possível conhecer do mérito do mesmo.

Para decidir tal questão importa fixar os factos pertinentes.
Que são os seguintes:
A) A recorrente apresentou reclamações extraordinárias contra a

liquidação do imposto de capitais, Secção A, dos anos de 1987 e
1988.

B) Tais reclamações foram indeferidas pelo chefe da Repartição
de Finanças de Lagoa.

C) A recorrente interpôs recursos hierárquicos para o Director
Distrital de Finanças de Faro.

D) Tais recursos foram objecto de despachos de indeferimento.
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E) A recorrente interpôs então recursos hierárquicos de tais de-
cisões para o Director-Geral das Contribuições e Impostos.

F) Este negou provimento a ambos os recursos.
G) De novo inconformada com tais decisões a recorrente interpôs

recursos hierárquicos para o Exmo Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais.

H) Em 23/11/95, por despacho dessa data, o Exmo Secretário de
Estado indeferiu os recursos.

I) Tal despacho foi notificado ao Sr. Dr. Manuel da Silva Carvalho,
na qualidade de “advogado constituído”, desse indeferimento, por
carta registada com aviso de recepção remetida em 18/12/95.

J) É do seguinte o teor o respectivo despacho:
“Fica V. Exa, por este meio, notificado, nos termos dos artos 64o

e 65o do Código de Processo Tributário, do despacho de Sua Ex-
celência o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ... cuja
decisão consiste em novo indeferimento.

A decisão do acto agora notificado é ainda susceptível de recurso
hierárquico a interpor no prazo de 30 dias (trinta), nos termos e
para os efeitos previstos nos artos 100o, no 1, e 91o, no 1, do referido
Código de Procedimento Administrativo”.

K) Em 19/02/96 a recorrente apresentou petição de recurso de
anulação na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, dirigida ao
Exmo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dela constando no-
meadamente o seguinte: “ ... vem dele interpor Recurso de Anulação
para a 2a Secção do S.T.A.. . .”

L) Em 4/4/96, o Exmo Secretário de Estado proferiu o seguinte
despacho:

“Concordo com o envio do presente recurso ao S.T.A. conforme
proposto”.

M) O recurso atrás referido deu entrada na Secretaria deste S.T.A
em 15/4/96.

4. Defende a recorrente que a notificação do despacho de inde-
ferimento enferma de nulidade, por violação da al. c) do no 1 do
arto 68o do C.P.A.

Dispõe o citado normativo:
“1 - Da notificação devem constar:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) O órgão competente para apreciar a impugnação do acto e o

prazo para este efeito, no caso do acto não ser susceptível de recurso
contencioso...”

Da leitura deste normativo logo se conclui que não tem ele aplicação
ao caso dos autos.

Na verdade, o acto era susceptível de recurso contencioso.
Tanto era que o recorrente dele interpôs recurso.
Veremos depois se o fez tempestivamente.
Outra poderia eventualmente ser a consequência se a recorrente

pretendesse interpor recurso hierárquico.
Possibilidade de que foi notificada.
Mas não foi essa a via escolhida.
A recorrente interpôs recurso contencioso do acto para o S.T.A.
Ou seja: a recorrente conhecia perfeitamente quais as possibilidades

legais que lhe assistiam para impugnar o acto.
O que se compreende, uma vez que tinha mandatário constituído,

sendo nele feita a notificação em causa.
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Refira-se aliás que o tipo de notificação foi sempre o mesmo (vide
fls. 95 e 96). E o recorrente nunca deixou de exercer o seu direito
de interpor recursos hierárquicos, apesar de nessas situações a no-
tificação ter sido feita à própria firma e não ao mandatário, por certo
na altura não constituído.

De qualquer modo, e pelas razões expostas, não procede a alegada
nulidade de notificação.

É certo que o recorrente não foi notificado da faculdade de interpor
recurso contencioso.

Porém, mesmo que se entendesse que tal era necessário, o certo
e que a questão é irrelevante, na medida em que o recorrente apre-
sentou recurso no prazo aí referido.

Importa é saber se o local onde o apresentou era o local indicado.
E, não o sendo, que consequências lhe advirão.
5. Como resulta do atrás exposto, a recorrente apresentou a petição

de recurso na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais em 19/2/96
(3.K)

Foi notificado do despacho de indeferimento por carta registada
remetida em 18/12/95. (3.I)

A petição remetida pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais
foi recebida no Supremo Tribunal Administrativo em 15/4/96 (3.M.)
Quid juris?

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”
Daqui resulta que, a ser possível a apresentação do recurso na

sede da autoridade recorrida, o recurso foi tempestivamente apre-
sentado.

Mas já não será assim se o recurso tiver que ser necessariamente
apresentado no Tribunal.

Vejamos a lei.
Dispõe o arto 35o da L.P.T.A.:
“1. Os recursos contenciosos são interpostos pela apresentação da

respectiva petição na secretaria do Tribunal a que é dirigida, salvo
o disposto nos n.os 2 a 5”.

Nos números seguintes indicam-se os outros locais onde as petições
podem ser apresentadas: num tribunal administrativo de círculo com
sede fora de Lisboa, quando o signatário da petição tiver escritório
fora da sede do S.T.A. (no 2, al. a); no tribunal tributário de qualquer
das regiões autónomas, quando o signatário da petição tiver escritório
nessa região (no 3); no tribunal administrativo de Macau se o sig-
natário da petição tiver escritório nesse território (no 4).

Ou seja: o recurso tem que ser apresentado em Tribunal (num
dos Tribunais atrás identificados).

Não pode ser apresentado na sede da autoridade recorrida.
Nem em qualquer outro lugar.
É certo que a autoridade recorrida remeteu a petição para o Tri-

bunal competente.
Mas a tanto nem sequer era obrigada.
Poderia devolvê-la ao recorrente.
Este e que tinha o dever de apresentar o recurso no local próprio:

o Tribunal.
E o recorrente, obviamente representado por advogado, não pode

alegar o desconhecimento da lei.

1079

Assim, e uma vez que a petição entrou no Tribunal para além
do prazo fixado na lei, a mesma é intempestiva.

O recurso da recorrente está assim votado ao insucesso.
6. Face ao exposto, acorda-se em rejeitar o recurso contencioso

apresentado pelo recorrente Nelson - Empresa Turística da Praia
Redonda, Lda.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em Esc.
30.000$00 e a procuradoria em 40 %

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Matéria de facto. Incompetência do STA
em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de despacho liminar negativo proferido
em processo de oposição, como fundamento do mesmo,
facto que não foi considerado, nem se recorta, na decisão
recorrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito pelo que a Secção de Contencioso Tributário do
STA carece de competência hierárquica para o seu conhe-
cimento, a qual cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

RECURSO No 20.876 em que é RECORRENTE Construções Ur-
banas Salvado e Carreira, Lda e RECORRIDA Fazenda Pública
em que foi RELATOR Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel.

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

” Construções Urbanas Salvado & Carreira Lda ”, com sede na
Rua dos Hospitais Civis de Lisboa, 13 - Reboleira - Amadora, in-
conformada com o despacho de rejeição liminar da presente oposição
por si deduzida, vem até nós, assim condensando a sua alegação de
recurso:

1 - A oposição não podia ser indeferida liminarmente, antes deveria
ter sido recebida e seguido os seus normais termos, já que a liquidação
tributária e a fixação da matéria tributável teve lugar quando ainda
estava a decorrer o prazo para a regularização da não entrega atem-
pada da declaração fixada pela Lei de Amnistia no 23/91, de 4 de
Julho.

2 -Ao fixar-se, assim, oficiosamente, a matéria colectável e ao li-
quidar-se o imposto, violou-se o disposto naquela Lei e nos artigos
76o, 77o, 19o e segs. todos do CPT.

3 - Trata-se de factos que manifestamente integram o fundamento
da inexistência do imposto e por não estar autorizada a sua cobrança,
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por força da referida Lei de Amnistia, à data em que ocorreu a res-
pectiva liquidação, integra-se no fundamento previsto na alínea a)
do no1 do artigo 286o do CPT, que reporta à ilegalidade absoluta
ou abstracta da dívida exequenda e não ao conhecimento concreto
da liquidação.

4 - O facto de a certidão da Repartição de Finanças provar que
a liquidação foi feita em 12.XI.91, altura em que já decorria e ainda
decorria prazo facultado pela Lei da Amnistia para apresentação da
declaração de rendimentos cuja não entrega implicaria o apuramento
oficioso, constitui fundamento previsto na alínea e) do no1 do artigo
286o - anulação da dívida exequenda - e na alínea h) do mesmo
número.

5 - Pelo que, tinha a oposição que ter sido recebida liminarmente,
pois, tem como fundamentos o disposto nas alíneas a), e), e h) do
no1 do arto 228o do CPT.

6 - Mas admitindo, sem conceder, que não existiam fundamentos
para a oposição ser recebida, sempre se deveria ter considerado ter
havido erro na forma de processo e, por isso, deveria ter-se aproveitado
o acto e mandado a petição seguir na forma adequada, isto é, mandar
seguir a P.I. como petição de impugnação judicial, por a tanto o
impor o disposto nos artigos 199o e 474o, 3, ambos do CPC, aplicável
”ex vi” do artigo 2o, fl. do CPT.

Ao indeferir-se liminarmente a petição, violou-se ou houve errada
interpretação do disposto nos artigos 2o, f), 19o, 76o, 77o, 286o e 291o

todos do CPT e nos artigos 199o e 474o, 3, do CPC e da Lei no

23/91, de 4 de Julho - artigos 1o, 2, x).
*

Contra-alegando, a Fazenda Pública defende que a ” sentença re-
corrida não merece qualquer censura, devendo o recurso ser con-
siderado improcedente.”

Também o Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo
Tribunal entende que o recurso não merece provimento.

*
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
No despacho liminar negativo recorrido teve-se em atenção os se-

guintes factos:
- O processo de execução diz respeito à CI -A de 1986, que teve

por base a falta de entrega da declaração modelo 6 e a fixação do
respectivo rendimento colectável desse o ano em 4 000 000$00.

- Tal falta foi posteriormente suprida mediante a entrega da de-
claração da CI, em 6/I/92, ao abrigo da amnistia prevista na Lei 23/91,
tendo sido apresentado o prejuízo fiscal no montante de 3016$00
e não o valor atrás referido.

Ora, na conclusão 4a, a Rct. refere que ”a liquidação foi feita em
12.XI.91”, facto que a decisão recorrida não aponta e do qual, até,
se pretende tirar consequências jurídicas no presente recurso.

Temos assim que a Rct. invoca como suporte da sua tese ma-
terialidade que não se recorta no despacho sob censura, por isso
que este recurso directo não se cinge a matéria de direito.

É sabido que a competência desta formação, para apreciação dos
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, radica no exclusivo fundamento em matéria de direito - artigos
21o, 4, e 32o, 1, b), do ETAF e 167o do CPT.

Como assim, o fundamento factual vertido na conclusão 4a da ale-
gação da Rct. importa a incompetência hierárquica deste Supremo
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Tribunal para o conhecimento do presente recurso, radicando-a no
Tribunal Tributário de 2a Instância (artigos 41o, 1, a), do invocado
Estatuto e citado artigo 167o).

Perfila-se, destarte, excepção dilatória de conhecimento oficioso
e prioritário - incompetência absoluta do tribunal em razão da hie-
rarquia (artigos 101o e 102o,1, 493o, 1 e 2, e 494o1, f), do CPC e
3o da LPTA).

Termos em que se acorda declarar esta formação incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional
e para o efeito competente aqueloutro Tribunal Superior.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 15 000$00 e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril 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 ”per saltum” de decisão dum Tribunal Tri-
butário de 1a Instância se não tem por fundamentado
exclusivamente matéria de direito.

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 arto 41o alínea
a) no1 do ETAF.

RECURSO No 20.966. RECORRENTE Jorge Guimarães Vieira de
Araújo e RECORRIDA Fazenda Pública e em que foi RELATOR
Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Jorge Guimarães Vieira de Araújo identificado nos autos, não se
conformando com a sentença de 21.12.94 do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto (1o Juízo) que julgou improcedente a impug-
nação deduzida contra a fixação do valor de metade da quota he-
reditária efectuada em segunda avaliação no montante de
43.443.683$00 no processo de liquidação de imposto sucessório pelo
falecimento do anterior titular, Jorge Faria Vieira de Araújo, dela
veio interpor recurso directamente para este STA em cujas alegações
formulou as seguintes conclusões:

” 1a - Em síntese resulta dos autos que a Administração Fiscal
entendeu que na avaliação para efeitos sucessórios da quota com
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o valor nominal de cinco milhões e quatrocentos mil escudos que
era pertença do autor da herança na sociedade Porto Editora, Li-
mitada, com um capital de 261.900.000$00, se deveria atender não
ao último balanço aprovado, correspondente à data de 31.12.988, mas
ao mesmo depois de corrigido quanto ao valor de algumas das suas
rubricas, designadamente quanto ao valor das suas participações fi-
nanceiras, quer permanentes em empresas associadas, quer em outras
sociedades cotadas na bolsa detidas temporariamente como aplicações
financeiras correntes, quer ainda quanto ao valor das provisões cons-
tituídas e existentes para fazer face à eventual não cobrança de créditos
existentes sobre clientes ou para desvalorizações por quebras ou perdas
de valor de existências.

2a - Na concretização de tais correcções considerou a Administração
Fiscal que as participações nas sociedades participadas com carácter
de permanência, sociedades associadas, se deveriam valorar não ao
preço de custo ou do valor da aplicação original do capital, mas sim
pelo método da equivalência patrimonial, que grosso modo, implica
que se registe como valor da participação a quinta parte da situação
líquida da sociedade detida que corresponde à participação.

3a Que os investimentos financeiros em títulos cotados na bolsa
fossem valorados de acordo com as cotações que na data do en-
cerramento do exercício correspondiam a tais títulos, e não conforme
o seu custo de aquisição.

4a Que as provisões constituídas para fazer face a eventuais e pre-
visíveis não cobranças de créditos e depreciação de existências eram
excessivas quando comparadas com os factos reais alegadamente ve-
rificados nos anos posteriores.

5a Na decisão recorrida ficou amplamente reconhecido que o ba-
lanço aprovado pelos sócios e objecto de auditoria pelo competente
Revisor Oficial de Contas, sem que fosse expressa qualquer reserva
por desacordo ou impossibilidade de formulação de opinião, estava
elaborada com obediência aos sãos princípios de contabilidade apro-
vados e consagrados no Plano Oficial de Contabilidade então vigente.

6a Nem sequer tendo ficado estabelecido que o balanço aprovado
tenha desrespeitado qualquer norma fiscal de natureza ou implicância
contabilista então vigente.

7a Conclui o recorrente que nestas condições tal seria suficiente
para que desde logo, e quase liminarmente, não se verificasse a pos-
sibilidade da Administração Fiscal corrigir o balanço por o mesmo
não precisar de ser corrigido, e se aplicasse de imediato e sem mais
a regra 3a do parágrafo 3o do arto 20o CSISS.

8a - E que mesmo que assim se não considerasse nunca poderiam
as correcções realizadas pela Administração Fiscal ser realizadas como
foram, porque corresponderiam à aplicação de regras e conceitos que
por contrários aos princípios contabilísticos geralmente aceites e con-
sagrados na lei, formariam o balanço incapaz de dar uma imagem
fiel e verdadeira da situação da empresa e da actividade desenvolvida,
e em consequência de que por ele se poder aferir do valor da empresa.

9a - Desde logo as imobilizações financeiras representativas de apli-
cações permanentes em associadas, não poderiam ser valoradas pelo
método da equivalência patrimonial porque nem as regras do Plano
Oficial de Contabilidade, nem as regras da Administração Fiscal o
permitiam, tendo obrigatoriamente de ser registadas pelo seu custo
de aquisição ou pelo valor da atribuição inicial do seu capital se
constituídas originariamente também pela sociedade.
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10a - E tanto mais 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, quando se considerou necessário
a priori corrigir o balanço desta, podendo muito bem acontecer que
o valor retido pela Administração Fiscal estivesse artificialmente
empolado.

11a - Do mesmo modo a valoração dos títulos cotados em bolsa
detidos como aplicação financeira corrente não podia ser feita com
recurso à regra 5a do parágrafo terceiro do arto 20o do CSISS, já
que tal é manifesta e totalmente contrária aos princípios contabilísticos
geralmente aceites do custo histórico e essencialmente o da prudência,
já que tal método pressupõe como realizados ou auferidos o que
não é mais do que potencial ou contingente, lucros de papel que
do mesmo modo e por contingências do aleatório mercado de capitais
não se pode dizer que sejam definitivos.

12a - Finalmente quanto às correcções relativas ao alegado excesso
de provisões constituídas, dever-se-à concluir que não foram colocadas
em dúvida ou de qualquer modo criticadas como irreais ou não fun-
damentados os pressupostos e juízos de valor que têm de ser for-
mulados quando da constituição de tais provisões. E que deveria ser
em relação a estes, única base disponível para quem realiza e para
quem audita o balanço, que a correcção do balanço deveria ser
apreciada.

13a - Provisões aliás que estavam em plena conformidade com os
critérios contabilístico-fiscais que estavam em vigor na altura.

14a - Importa concluir de que a fundamentação de todas as posições
quanto às matérias contabilísticas foram ampla e detalhadamente re-
ferenciadas para os preceitos legais pertinentes na impugnação e nunca
contestados na sua valia.

15a - Em síntese conclui o recorrente que:
a) Não deve um balanço aprovado, auditado e correctamente ela-

borado face aos princípios contabilísticos geralmente aceites cons-
tantes do Plano Oficial de Contabilidade e das regras contabilísti-
co-fiscais em vigor na data da sua elaboração ser considerado como
precisando de correcção;

b) Não deve um balanço ser considerado como precisando de ser
corrigido quando na sua realização foram consideradas regras con-
tabilísticas estabelecidas e aceites pela profissão e consagradas nas
leis contabilísticas, não sendo de aplicar outras regras constantes do
Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações para avaliação
individual de outros bens que não quotas de sociedades;

c) A constituição de provisões para fazer face à eventual não co-
brança de créditos considerados duvidosos ou para depreciação de
existências implica a formulação de certos juízos ou pressupostos de-
vendo num balanço ser apreciado na sua correcção pela boa fun-
damentação ou formulação dos mesmos à data em que tem de ser
estabelecidos e não face aos acontecimentos reais que passados anos
se verificaram ter ocorrido ou não.

16a - E baseado nestas conclusões o recorrente mais conclui que
ao corrigir um balanço que não precisava de ser corrigido se violou
o disposto na regra 3a e 4a do parágrafo terceiro do arto 20a do
CSISS;

Que ao pretender corrigir um balanço aplicando outras regras de
valoração de bens doados ou deixados em herança que não partes
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em sociedades, se viola a mesma regra 3a do mesmo parágrafo e
artigo.

Que ao avaliar os juízos probabilísticos formulados para elaboração
do balanço no que respeita à constituição de provisões, não com
base nas informações e condições existentes e conhecidas à data da
sua formulação mas sim anos depois e com base nos acontecimentos
reais é ofensivo dos princípios de segurança e da boa fé que deve
presidir ao comportamento da Administração Fiscal nas suas relações
com os contribuintes.

A Fazenda Pública contra-alegou.
O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o mesmo não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito pelo que o STA será hierarquicamente incom-
petente para o conhecimento do recurso - artos 32 no1 alínea b) e
41o no1 alínea a) do ETAF e arto 167o da LPTA - uma vez que
o recorrente sustenta nas alegações e conclusões que ” nenhum dos
balanços das participadas da Sociedade Porto Editora, Lda foi apre-
ciado crítica e comparativamente com a validade, tendo para efeitos
de valoração da participação daquela sido aceites os balanços como
aprovados (conclusões 10a)”, sendo que na sentença decorrida” não
é dado como provado que tais balanços tivessem sido aceites como
aprovados”.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência ape-
nas se pronunciou o recorrente sustentando que ” não há matéria
controvertida quanto à aprovação do balanço nem há omissões da
sentença quanto a este facto pelo que é admissível a sua referência
nas conclusões ”; concluindo pela competência deste STA em razão
da hierarquia.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Tem 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 (arto 3o da LPTA ex vi
do arto 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
(artos 101o e 102o do CPC e 45o no2 do CPT).

Da análise da matéria vertida nas conclusões, delimitadoras como
são do objecto do recurso (arto 684o no3 e 690 no3 do CPC ex vi
do arto 169o) extrai-se que, tal como vem assinalado pelo Exmo Ma-
gistrado do M. Público, o recorrente sustenta que ” nenhum dos ba-
lanços das participadas da sociedade Porto Editora, Lda foi apreciado
crítica e comparativamente com a realidade, tendo para efeitos de
valoração da participação da sociedade participante sido aceites os
balanços como aprovados quando se considerou necessário a priori
corrigir o balanço desta, podendo muito bem acontecer que o valor
retido pela Administração Fiscal estivesse artificialmente empolado”.
É o que se tira da conclusão 10a (fl.109) e que reflecte um circuns-
tancialismo fáctico, por exprimir ocorrências da vida real, sem que
tenha a ver com interpretação e aplicação das regras de direito. E,
em suma, um conjunto de asserções fácticas que não se confundem
com matéria de direito e que, por outro lado, tais questões de facto
não lograram assento no quadro probatório da sentença recorrida,
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devendo ainda realçar-se que o recorrente com tais expressões pre-
tende pôr em causa a matéria fáctica que há-de suportar a solução
jurídica adequada, o que também contraria a argumentação expendida
na sua resposta quando convidada a pronunciar-se sobre a questão
suscitada pelo Ministério Público.

Tem sido jurisprudência firme deste Tribunal o entendimento de
que será incompetente em razão da hierarquia sempre que se alegue
e leve às conclusões matéria que, sendo de facto, não tenha sido
levada ao elenco factual da sentença recorrida, o que sucede no caso
vertente. Da pertinência ou não de tal matéria para a solução jurídica
a alcançar, só o Tribunal competente dispõe de poderes de cognição
para tanto, sendo de assinalar, apenas, que o recorrente no contexto
em que se insere a referida matéria de facto pretende daí extrair
efeitos jurídicos.

O que importa saber em situações de recursos interpostos direc-
tamente da 1a instância para este STA é verificar se o recorrente
pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vê,
dados como privados, como salienta o Exmo Magistrado do Ministério
Público.

Se o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito definida fica desde logo a competência do Tribunal Tributário
de 2a Instância, nos termos do arto 39o do ETAF que dispõe que
aquele Tribunal conhece da matéria de facto e de direito.

Já porém, a Secção de Contencioso Tributário do STA, nos termos
do no4 do arto do ETAF apenas conhece de direito, funcionando
como Tribunal de revista, nos processos inicialmente julgados pelos
Tribunais Tributários de 1a Instância pelo que na situação dos autos,
tendo em conta ainda as disposições conjugadas dos artos 32o 1 b)
e 41o no 1 alínea a) do ETAF, em consonância com o disposto no
arto 167o do CPT, excluída está a competência deste Tribunal 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 ao Tribunal Tributário de 2a instância.

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

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.
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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 com-
petência ao Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Recurso n.o 20 987. Recorrente: Gilberto António Semedo Louro da
Silva; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Vítor Meira.

Gilberto António Semedo Louro da Silva impugnou no Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa a liquidação do imposto su-
cessório que lhe foi efectuada pelo 4o Bairro Fiscal de Lisboa em
processo instaurado por óbito de João Louro da Silva.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
parcialmente procedente, anulando-se em parte a liquidação.

Inconformado com o decidido, interpôs o impugnante o presente
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a re-
vogação da decisão, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. Os direitos supostamente transmitidos já não existiam, devido
ao incumprimento do contrato pelo de cujus, promitente comprador;

2. Consequentemente, o legado é nulo, nos termos do artigo 2254o

no 1 do Código Civil.
3. Mesmo que existissem tais direitos à data do óbito, não existiam

na data em que foram adjudicados ao recorrente.
4. A extinção desses direitos não e imputável ao recorrente.
5. O recorrente nada recebeu do autor da herança.
6. Não existe, consequentemente, facto tributável.
7. É inconcebível que o recorrente tenha que pagar um elevado

imposto sucessório sem nada ter recebido.
A Fazenda Pública contra-alegou defendendo a manutenção da

sentença recorrida.
Neste STA o Exmo. Magistrado do Ministério Público pronun-

ciou-se pela incompetência em razão da hierarquia do Tribunal para
conhecer do recurso por nas conclusões 1a, 3a e 4a se invocarem
factos não considerados na matéria de facto da sentença.

Notificado para se pronunciar sobre a questão prévia suscitada o
recorrente referiu que entendia que a matéria de facto referida nessas
conclusões estava ínsita na matéria de facto da sentença e pediu a
remessa à 2a instância se fosse outro o entendimento do tribunal.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. Em 29/03/1983 foi outorgado entre João Louro da Silva e a

vendedora, a sociedade Irmãos Catarino e Lopes Lda., um contrato
de promessa de compra e venda tendo por objecto o rés-do-chão
do prédio sito na Rua Comandante Sacadura Cabral, em Vale de
Figueira, S. João da Talha, concelho de Loures, e com os termos
constantes da cópia que consta a fls. 14 e v., cujo teor aqui se dá
por inteiramente reproduzido e onde se destaca que o preço com-
binado foi de 2.900.000$00 e que na altura foi entregue como sinal
o montante de 1.000.000$00 e mais tarde, pelo menos, um reforço
de sinal de mais 600.000$00.

2. Em 19/04/1988 foi celebrado testamento público, através do qual
João Louro da Silva instituiu o ora impugnante, legatário de “todos
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os direitos inerentes à sua qualidade de promitente comprador e em
que é promitente vendedora a sociedade Irmãos Catarino e Lopes
Lda., cujo contrato foi assinado em 29/03/1983”, tendo por objecto
o rés-do-chão do prédio sito na Rua Comandante Sacadura Cabral,
em Vale de Figueira, S. João da Talha, concelho de Loures.

3. O autor do legado, João Louro da Silva, veio a falecer em
04/09/1988.

4. Em 02/05/1989 foi apresentada na Repartição de Finanças do
4o Bairro Fiscal de Lisboa a relação de bens cuja cópia consta de
fls. 21 a 25 do processo de reclamação graciosa apenso e cujo teor
aqui se dá por inteiramente reproduzido, de onde se destaca que
foi declarado que a dívida relativa ao contrato promessa outorgado
em 29/03/1983 ascendia a 500.000$00.

5. Paralelamente correu termos no 13o Juízo Cível da Comarca
de Lisboa o processo de inventário facultativo, por óbito do dito João
Louro da Silva, onde o legado ao ora impugnante foi relacionado
como verba no 1 onde se consignou que a dívida para com os pro-
mitentes vendedores ascende a 500.000$00 e sendo atribuído o valor
de 5.500.000$00 ao direito do promitente comprador.

6. Em 20/11/1991 realizou-se a conferência de interessados no dito
inventário, estando presente o ora impugnante, a qual abordou os
assuntos exarados na acta cuja cópia consta de fls. 60 processo apenso
e cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.

7. Em 10/03/1993 foi elaborado o mapa da partilha cuja cópia consta
de fls. 60 processo apenso e cujo teor aqui se dá por inteiramente
reproduzido e ao ora impugnante coube em quinhão a verba no 1,
ficando este de dar tornas à legatária Ana Maria Trindade Plácido
Nunes Godinho, no montante de 2.613.974$00.

8. Em 06/05/1993 foi proferida a sentença homologatória da partilha
e adjudicada ao ora impugnante a verba no 1.

9. Em 06/05/1992 o ora impugnante apresentou no 13o Juízo Cível
de Lisboa o requerimento cuja cópia consta de fls. 23 e vo dos autos
que mereceu o despacho judicial que consta da cópia de fls. 24, teores
que aqui se dão por inteiramente reproduzidos.

10. Em 06/05/1992 o ora impugnante apresentou na Repartição
de Finanças do 4o Bairro Fiscal o requerimento cuja cópia consta
de fls. 37 e 38 dos autos de reclamação ordinária apensos, cujo teor
aqui se dá por inteiramente reproduzido.

11. Na liquidação do imposto sucessório, incidente sobre o valor
de 2.886.026$00, foi liquidado ao ora impugnante o imposto no mon-
tante de 1.994.783$00, sendo 1.678.533$00 de imposto sucessório e
316.250$00 de sisa de tornas.

12. A liquidação dita em 11) foi notificada ao ora impugnante
em 19/09/1994 e este reagiu apresentando reclamação graciosa, em
21/09/1994, a qual veio a ser indeferida em 30/01/1995, decisão que
foi notificada ao ora impugnante em data não completamente apurada
mas necessariamente posterior a 21/02/1995.

13. O ora impugnante reagiu à notificação dita em 12) apresentando
a petição de impugnação em 02/03/1995.

14. Em 16/05/1991 por escritura pública realizada no 22o Cartório
Notarial de Lisboa a sociedade Irmãos Catarino e Lopes, Lda, vendeu
a José António Martins, livre de quaisquer ónus ou encargos, a fracção
dita em 2).

Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada pelo
Ministério Público.
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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 Professor Ma-
nuel de Andrade, de que a competência se afere pelo “quid disputatun”
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.

Nas conclusões das alegações do recorrente acima transcritas cons-
tam várias afirmações factuais que se não encontram dadas como
provadas pela sentença recorrida. Com efeito, como refere o Mi-
nistério Público, nas conclusões 1a, 3a e 4a, são referidos factos que
não constam como provados na sentença. Na conclusão 1a refere-se
que “os direitos supostamente transmitidos já não existiam, devido
ao incumprimento do contrato pelo de cujus”; na conclusão 3a diz
que “mesmo que existissem à data do óbito, não existiam na data
em que foram adjudicados ao recorrente” e na conclusão 4a que “a
extinção desses direitos não é imputável ao recorrente”. Como se
pode ver do probatório supratranscrito tais factos de que o recorrente
pretende tirar efeitos jurídicos não se encontram dados como pro-
vados. Haverá pois que concluir que efectivamente o recurso não
versa exclusivamente matéria de direito, o que gera a incompetência
deste Tribunal para dele conhecer 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, ao qual os autos deverão
ser remetidos após pagamento das custas, atento o pedido nesse sen-
tido já efectuado pelo recorrente.

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

Lisboa, 23 de Abril de 1997. – Vítor Meira (relator) – Ernâni Fi-
gueiredo – Mendes Pimentel. – Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição. Reversão contra os gerentes de sociedades — DL
no 68/87, de 9/II.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do DL. no 68/87, de 9/II, o ónus da alegação
e prova da culpa dos administradores ou gerentes da so-
ciedade em situação deficitária para satisfação dos créditos
do Estado (ou da Segurança Social) cabe à Fazenda
Pública.
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Recurso n.o 21.073, em que foi Recorrente Maria da Luz Alves Fon-
toura Porto Gomes e Recorrida Fazenda Pública, e do qual foi
Relator o Ex.mo Conso Dr. Mendes Pimentel.

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

Maria da Luz Alves Fontoura Porto Gomes, casada, engenheira
civil, residente na Rua da Vilarinha, no 1189, Porto, inconformada
com o acórdão do TT de 2a Instância que negou provimento ao recurso
por si, oponente, interposto da sentença do TT de 1a Instância do
Porto que julgou improcedente a presente posição, vem até nós, assim
condensando a sua alegação de recurso:

1 — Ao não pronunciar-se sobre todos os requisitos (por manifesto
lapso, escreveu-se «resultados») exigidos no artigo 16o do CPCI e
no arto 78o do CSC, aplicável pelo DL. no 67/89, de 9.II, o acórdão
recorrido viola o artigo 688o, 1, d), do CPC.

2 — Invertendo o ónus da prova da existência de culpa nos actos
de gerência, em desfavor da recorrente, o acórdão recorrido está
viciado de manifesto erro de direito na interpretação do arto 16o

sobredito e do artigo 78o citado — “ex vi” arto 342o, no 1, e arto

489o, 1, do CC.
3 — Dando como provada a gerência de facto da recorrente, o

acórdão viola o artigo 659o, 3, do CPC, visto que ficou provado que
a recorrente apenas sabia do ramo da produção da primitiva executada.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que o acórdão recor-
rido não merece qualquer censura, devendo o recurso ser considerado
improcedente, no que é secundada pelo distinto PGA neste Supremo
Tribunal.

Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
Vêm dados como assentes os seguintes factos:
A) Na execução fiscal no 3360-93/102122.2, movida a “NORGES-

TE — Construções, Lda”, para cobrança de IVA de Outubro e De-
zembro de 1990 e Março de 1991, por falta de bens penhoráveis
à primitiva executada foi ordenada a reversão da execução contra
a oponente.

B) Esta foi citada em 5 de Janeiro de 1994 e a oposição foi deduzida
em 24.1.94.

C) A administração da NORGESTE estava dividida em três ramos:
produção, cuja direcção cabia à oponente; administração financeira
e armazenagem, que cabiam aos outros dois sócios.

D) Em 15/II/1991, foi outorgado um contrato-promessa em que
os outros dois sócios da NORGESTE prometeram ceder as suas quotas
a Ariolino Barrocas da Costa.

E) A partir daquela data, o promitente-comprador assumiu o con-
trolo da empresa, dando ordens aos funcionários e contratando em
nome da mesma.

F) Em Julho de 1991, a oponente havia sido afastada da admi-
nistração da sociedade pelo promitente-comprador.

G) A partir de então, todas as ordens que a oponente dava na
empresa eram contrariadas pelo promitente-comprador, que dava ou-
tras em sentido oposto.

H) No último trimestre de 1991, a oponente deixou de ter acesso
à documentação da empresa, a qual foi transferida para Setúbal, pelo
promitente-comprador.
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I) Em Assembleia Geral de 27.IV.92, a oponente renunciou à ge-
rência da sociedade, o que foi aceite a partir de 5.V.92.

Exposta a factualidade disponível, diremos que a questão decidenda
se prende com a responsabilidade subsidiária da oponente enquanto
gerente da originária executada.

As dívidas exequendas respeitam a IVA dos meses de Outubro
e Dezembro de 1990 e Março de 1991.

Tratando-se de uma responsabilidade “ex lege”, a lei aplicável vigora
no momento em que se verificam os factos integradores dos seus
pressupostos legais (cfr. Baptista Machado, sobre a aplicação no tempo
do novo Código Civil, págs. 99 e 125 e, inter alia, o Acórdão desta
Secção de 13.III.96 — rec.19483).

Como assim, na situação vertente a sobredita responsabilidade está
sujeita ao regime definido pelo DL. no 68/87, de 9.II, cujo artigo
único veio dispor que à responsabilidade dos administradores ou ge-
rentes de sociedades de responsabilidade limitada, prevista no artigo
16o do CPCI, é aplicável o regime do artigo 78o do Código das So-
ciedades Comerciais.

Segundo este preceito, «os gerentes administradores ou directores
respondem para com os credores da sociedade quando, pela inob-
servância culposa das disposições legais ou contratuais destinadas à
protecção destes, o património social se torna insuficiente para a
satisfação dos respectivos créditos».

Temos, pois, que a culpa do gerente pela inobservância das dis-
posições legais ou contratuais destinadas à protecção dos credores,
bem como o nexo de causalidade entre elas e a insuficiência do pa-
trimónio da sociedade para a satisfação dos respectivos créditos, pas-
saram a constituir também pressupostos da obrigação de respon-
sabilidade.

Portanto, a gerência de facto só se torna juridicamente relevante,
para tais efeitos, quando seja susceptível de um juízo de culpa ou
de censura, aferido pelo critério abstracto de um “bonus pater fa-
milias”. No domínio do DL. no 68/87, o credor, beneficiário da obri-
gação de responsabilidade do gerente, tem de provar a existência
dos factos integradores de todos os referidos pressupostos legais desta
obrigação.

O legislador, ao complementar, em tais termos, o artigo 16o do
CPCI visou pôr fim a um «estatuto desproporcionalmente privile-
giado» (cfr. preâmbulo daquele decreto-lei) do Estado perante os
outros credores sociais, por isso que mandou aplicar o regime geral
do Código das Sociedades Comerciais.

Por via disto, 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.

Temos, portanto, que, na vigência do Decreto-Lei no 68/87, de
9/II, o ónus da alegação e prova da culpa dos administradores ou
gerentes da sociedade em situação deficitária para a satisfação dos
créditos do Estado (ou da Segurança Social) cabe à Fazenda Pública.

Ora, no caso vertente, ela não provou e nem sequer alegou (tam-
pouco contestou a oposição, apesar de adrede notificada, em con-
formidade com o artigo 292o do CPT cfr. fls 51-52) a materialidade
atinente a uma eventual culpa da oponente como gerente da sociedade
originariamente executada.
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Ao invés, a oponente alegou, em prolepse, na p.i, factos tendentes
ao afastamento da mesma — vide os artigos 8o, 9o, 23o, 24o, 25o, 26o,
27o e 35o de tal articulado.

E se é certo que não se vislumbram os mesmos no probatório,
sendo que o Mmo Juiz “a quo” também os não inseriu, como cumpria
(artigo 142o, 2, por remissão do 293o, 1, ambos do CPT), na matéria
não provada, isso não compromete a arguição pela oponente da sua
ilegitimidade passiva na execução fiscal em causa. Justamente, porque
era à Fazenda Pública, como se viu, que competia fazer carrear para
o probatório factos reveladores da falada culpa subjectiva da opo-
nente/gerente, alegando-os desde logo.

Não se duvida de que num dos deveres dos gerentes e adminis-
tradores é o do atempado cumprimento das obrigações fiscais da
empresa, entre os quais se conta o do pagamento dos respectivos
impostos. Só que tal não basta para afirmar a sua responsabilidade
face ao referido artigo 78o.

A mera violação de tal dever — ilicitude — não caracteriza, só por
si, tal responsabilidade. É ainda necessário que o não pagamento,
derivado da insuficiência de património social para a satisfação das
dívidas da empresa, se deva à «inobservância culposa das disposições
legais ou contratuais destinadas à protecção dos credores». E isto
não teve em consideração quer a sentença da 1a Instância (que, a
final, até alude a uma inexistente «presunção de culpa», no regime
do DL. no 68/87!), quer o acórdão sob censura que, claramente, se
bastou com a sobredita ilicitude. E, confirmando aquela, inverteu
o ónus da prova da existência de culpa, estando assim viciado de
manifesto erro de direito, como alega a Rct., não de omissão de
pronúncia.

Termos em que, e pelo exposto, se acorda conceder provimento
ao recurso, julgando-se a oponente parte ilegítima na execução fiscal
contra si revertida, assim procedendo a oposição (arto 286o, 1, b),
parte final, do CPT) e ficando revogado o aresto recorrido e, con-
sequentemente, a sentença da 1a instância.

Sem custas — artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo (vencido, porquanto entendo que a reforma de 87
não visou o regime de presunção de ilicitude e culpa que impendiam
sobre a responsabilidade subsidiária dos gerentes mas tão-só modificar
o pressuposto da responsabilidade de uma culpa funcional para causa
de insolvência da empresa por forma a que esta não possa cumprir
as suas responsabilidades fiscais). — Fui presente: António Mota
Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Anulação de venda em processo de execução fiscal. Matéria
de facto. Ilações.



1092

Doutrina que dimana da decisão:

I — Havendo a 2a Instância extraído do probatório que não
houve qualquer erro na descrição de prédio vendido, nem
qualquer desconformidade entre a sua realidade e aquilo
que foi anunciado, operou no âmbito da sua exclusiva
competência no domínio da matéria de facto.

II — Não se perfilando, assim, o condicionalismo legal da alí-
nea a) do n.o 1 do artigo 328o do CPT, inexoravelmente
votada ao insucesso se mostra a pretendida anulação
de venda.

RECURSO N.o 21.107 em que são RECORRENTE Fernando Augusto
Cordeiro Morais e RECORRIDA Caixa Geral de Depósitos e em
que foi RELATOR o Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel.

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

Fernando Augusto Cordeiro Morais recorre do acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância que confirmou a sentença do TT 1a de
Aveiro que julgou improcedente o seu requerimento de fls. 80 para
anulação de venda respeitante à verba no 3 dos bens penhorados
neste processo de execução fiscal, arrematado em carta fechada pelo
ora recorrente.

Culmina a sua alegação com as seguintes proposições conclusivas:
A) Deverá revogar-se o acórdão e sentença recorridos, julgando-se

viável, concludente e procedente o pedido de anulação da venda,
porquanto

B) O arrematante, aqui recorrente, no seu requerimento de fls.
80 e segs., alegou a factualidade suficiente e conducente à integração
e verificação dos requisitos ”sine qua”, da anulação da venda com
base em erro - ut arts. 328o, 1, a), do CPT e 908o, no 1, do CPC.

C) Aliás, no próprio dia que consta do acto de venda - 9 de De-
zembro de 1993 - , expediu ”informação/exposição”, sob registo postal,
junta a fls. 77 e segs., dando notícia das desconformidades quanto
à área e confrontação entre o que se anunciou e o que se transmitiu.

D) Sobre esta exposição e aquele requerimento recaíram dois des-
pachos do chefe da Repartição de Finanças a solicitar as necessárias
informações, que foram prestadas pelo escrivão do processo, a fl. 85,
em 15 de Dezembro de 1993.

E) Palpável e visivelmente, aí se constata a omissão de elementos
relevantes e decisivos no anúncio, as alterações posteriores entre a
descrição anunciada e a matriz predial respectiva e a existência duma
verificação, por parte dos serviços, da coincidência, ou falta dela,
entre a descrição e o respectivo imóvel antes da apresentação da
proposta de compra.

F) O que tudo se acha corroborado pelo ofício enviado ao Tribunal
Tributário de 1a Instância, em 17 de Maio de 1994, pelo Chefe da
Repartição de Finanças - ut fls. 99 - acompanhado de uma comunicação
da ”Soleilões e Antiguidades, Lda”, sociedade anteriormente encar-
regada da venda do ajuizado prédio - cit fls. 100.

G) Assim, se a Administração Fiscal não pode ou não deve criar,
por acção ou omissão, condições objectivas ou subjectivas de erro,
esta admite, reconhece e aceita haver desconformidade entre o que
anunciou e o que se transmitiu.
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H) Ora, o erro sobre as qualidades do objecto, para ter relevância
jurídica, basta-se na apontada falta de conformidade entre o que se
anunciou e transmitiu, designadamente quanto à composição, área
aberta e confrontações, redundando numa venda inquinada de vícios
de consentimento que, in casu, se crê estar verificada e demostrada.

I) Como salientam o Professor Alberto dos Reis (Processo de Exe-
cução ed. 2a - Reimp. 1982, pág. 419 e segs) e o Juiz-conselheiro
Eurico Lopes Cardoso (Manual da Acção Executiva, 3a ed., reimp.
1992, pág. 592 e segs), não é necessário que se demonstre a essen-
cialidade do erro e ”a suposição ... de ser outro o objecto ou de
serem outras as suas qualidades, tenha ou não sido a razão única
da compra, pouco importa”.

J) A sentença da 1a Instância não contém, em parte alguma, quer
no preâmbulo, quer na fundamentação de facto e de direito, quer
na decisão, a menor alusão ou referência, uma simples palavra ou
comentário, as questões decorrentes dos apontados documentos e
elementos de fls. 85, 99 e 100 carreados aos autos.

L) Tal omissão de pronúncia, desatendida pelo douto acórdão em
crise, sempre será conducente à nulidade daqueles (sentença e acór-
dão), fundamento deste recurso e seu provimento, nos termos apli-
cáveis do disposto no art.o 668o, 1, d), do CPC.

M) Foram violadas, entre outros, todos os preceitos legais citados.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,

opinando o Exmo Magistrado do Ministério Público junto do mesmo
no sentido da improcedência do recurso.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
No acórdão recorrido fixaram-se os seguintes factos:
1 - Nos presentes autos de execução fiscal foi, no dia 3.IX.93, lavrado

auto de penhora de uma ”casa de r/c com 2 divisões e 3 vãos destinados
a adega, e 1o andar, com 2 divisões e sete vãos exteriores, destinado
a salão de baile e bufete, sita em Paredes do Bairro, a confrontar
de Norte com Hilário Tavares, de Nascente com Acácio Moreira
da Cruz, de Sul com Armando Alves Patrício e de Poente com estrada,
com a área coberta de 243 m2 e o valor patrimonial de 111 888$00,
inscrita na matriz predial urbana de S. Lourenço do Bairro sob o
arto 1056.

2 - Prédio esse que se achava descrito na Conservatória do Registo
Predial de Anadia.

3 - Datado de 16.XI.93, o chefe da Rep. de Finanças assinou um
edital, que foi publicado na imprensa, no qual se anunciava a venda
executiva sob a verba no 3, do prédio penhorado dito em 1, pelo
valor de 5 000 000$00.

4 - Datado de 22.XI.93, o ora recorrente fez chegar ao presente
processo de execução fiscal a proposta de aquisição do prédio cons-
tante da verba no 3 do anúncio pelo valor de 6 000 000$00.

5 - Pelo auto de proposta em carta fechada, datado de 9.XII.93,
o chefe da Rep. de Finanças adjudicou a dita verba pelo preço pro-
posto, tendo o requerente logo depositado a quantia 2 000 000$00.

6 - No dia 15.XII.93, foi apresentado o requerimento de fls. 80
solicitando a anulação daquela venda.

7 - No seguimento deste requerimento, e em cumprimento da ordem
dada pelo chefe de Rep. de Finanças, foi elaborada a informação
junta aos autos a fls. 85, onde se escreveu ”5 - No edital não se
referiu o adiantado estado de degradação do imóvel, sem condições
de habitabilidade, falta de reboco das paredes internas, existência
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de partes comuns com prédios afins sem a necessária constituição
da propriedade horizontal, etc; 6 - A descrição enunciada coincide
exactamente com a matriz predial respectiva, feita com base em ele-
mentos da inteira responsabilidade do executado proprietário e con-
firmados por uma comissão de avaliação, o que leva a concluir que
houve alterações posteriores não declaradas”.

Após esta fixação factual, logo se referiu no aresto recorrido que
o recurso aí em apreciação ”pretende, prima facie, que a sentença
recorrida seja declarada nula; porém, se assim não for entendido,
defende-se que a mesma seja revogada e anulada a venda (. . .) em
causa.” De seguida, passou a dilucidar-se desenvolvidamente a questão
da nulidade da sentença por alegada omissão de pronúncia, concluin-
do-se pela não ocorrência deste vício de limite e, consequentemente,
pela não verificação daquela pretendida nulidade. E bem, posto que
a sentença da 1a instância pronunciou-se aprofundadamente sobre
a única questão submetida à apreciação e decisão do tribunal: anulação
da venda do imóvel adquirido pelo recorrente nestes autos de execução
fiscal, com fundamento em erro sobre as qualidades do objecto trans-
mitido - alínea a) do no 1 do art.o 328o do CPT.

É bem claro que o Rect. confunde «questões» - pretensões pro-
cessuais formuladas pelas partes, que requerem decisão de juiz - com
argumentos adrede por elas aduzidos.

Ora, na boa interpretação dos artigos 144o, 1, do CPT, 660o, 2,
e 668o, 1, d), ambos do CPC, não podem confundir-se «as questões
que os litigantes submetem à apreciação e decisão do tribunal com
as razões (de facto ou de direito), os argumentos, os pressupostos
em que a parte funda a sua posição na questão» Professor Alberto
dos Reis, CPC, vol. V, pág. 143.

E, como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência (inter
alia vd. o Acórdão do Pleno desta Secção de 7 de Junho de 1995,
rec. no 5239, in AP. DR. de 31/03/1997, pp. 36-40), os tribunais não
têm que apreciar todos os argumentos formulados pelas partes. E,
assim, não constitui omissão de pronúncia a circunstância de se não
apreciarem todos os argumentos que conduziram a determinada so-
lução ou a solução contrária. A omissão de pronúncia, como a lei
expressamente preceitua, apenas incide sobre questões postas ao tri-
bunal e não sobre os fundamentos produzidos pelo interessado.

Patentemente, nem na sentença nem no acórdão em apreço se
perfila a alegada omissão de pronúncia.

E, como bem diz o distinto PGA, ”se pela referência a (. . .) do-
cumentos o Rct. pretende pôr em causa a matéria de facto considerada
provada, isso não é da competência deste Tribunal, que apenas co-
nhece de direito, não se verificando a hipótese do artigo 722o, 2,
do CPC” - vd. ainda os artigos 21o, 4, do ETAF e 729o,1 e 2, do
CPC.

Quanto à decisão da questão de fundo, o bem fundamentado aresto
recorrido não merece o menor reparo.

Com efeito, ante o estatuído na parte final da alínea a) do no 1
do artigo 328o do CPT, o erro sobre as qualidades do objecto trans-
mitido só releva para anulação da venda se houver desconformidade
com o que foi anunciado.

Ora, na decisão em apreço exarou-se não haver qualquer erro na
descrição do prédio em foco, ”nem qualquer desconformidade entre
a sua realidade e aquilo que foi anunciado.” Ainda aqui a 2a Instância
operou no âmbito da sua exclusiva competência no domínio da matéria
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de facto, onde se inserem não só os factos levados ao probatório
mas também as ilações dos mesmos extraída, bem assim os juízos
de valor sobre eles emitidos.

Não se verificando, pois, o condicionalismo legal referido supra,
a pretensão veiculada no requerimento de fls. 80 estava, efectivamente,
votada, de modo inexorável, ao insucesso.

Seguramente, não se perfila violação do falado artigo 328o, onde
se faz eco do comando do artigo 908o, 1, do CPC.

Em seguimento do exposto se acorda negar provimento ao recurso,
confirmando-se o aresto recorrido.

Custas pelo recorrente, com 80 % de procuradoria.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

IVA. Empreitada de obras públicas. Prestação principal e pres-
tação acessória.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — À noção de empreitada de obras públicas, para efeitos
de enquadramento na verba 3.6 da Lista II anexa ao
CIVA, é imprescindível que na obra a prestar se inclua
um restado corpóreo como prestação principal, não des-
caracterizando, todavia, a dita figura negocial típica a
verificação de prestações de serviços concertados desti-
tuídos com tal resultado, desde que estas sejam dele me-
ramente acessórias ou complementares.

2 — Esta relação de acessoriedade é afirmada através de juízos
de facto, uma vez que não implique com regras de direito
ou valorizações jurídicas, mas só com ilações lógicas,
usos do comércio jurídico ou máximas de experiência
comum.

3 — Assim sendo, não cabe a este tribunal controlar o re-
sultado fixado pela instância em tal matéria.

Recurso n.o 21 237. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
EDM — Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA; Relator:
Exm.o Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Inconformado com o acórdão do TT2.a Instância que havia negado
provimento ao recurso interposto pela F.a P.a e confirmado a sentença
da 1.a instância que julgara, por sua vez, procedente a impugnação
deduzida por EDM — Empresa de Desenvolvimento Mineiro, EP,
contra a liquidação de IVA, na parte resultante da consideração da
diferença de tributação para mais entre as taxas de 16 % e 8 % em
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facturas e provisões, nos montantes de 2 909 696$00, 4 345 066$00,
de 4 194 572$00, de 2 143 678$00 e 2 216 028$00, referente ao ano
de 1986, veio o Representante da F.a P.a recorrer, concluindo a sus-
tentar que:

O contrato celebrado entre a recorrida e a Direcção-Geral de Geo-
logia e Minas reveste as características de prestação de serviços, que
não de obras públicas, por lhe faltar o objecto obra resultado, pelo
que, não se tratando de empreitada de obras públicas, não se lhe
aplica a taxa de 8 %, da verba 3.6 da Lista II do CIVA, mas sim
a taxa de 16 % da alínea c) do artigo 18.o do mesmo diploma, sendo
de manter a liquidação adicional impugnada.

O acórdão recorrido, por assim não ter decidido, teria violado os
artigos 1027.o e 1154.o do CCivil e o artigo 18/c e 82.o do CIVA.

Contra-alegou a recorrida, agora SA, a sustentar que o aludido
contrato era de empreitada de obras públicas, cuja execução era sujeita
à taxa de 8 % e ainda que assim não fosse não podia o Estado exigir
imposto a uma taxa que ele próprio, pela DGGM, se recusou a pagar,
argumentando que o mesmo contrato era empreitada de obra pública,
por essa conduta ser ilícita por exceder os limites impostos pela boa-fé
(art. 266.o/2 da CR e 334.o do CCivil).

O Exmo. Magistrado do M.o P.o é de parecer que o recurso é
de proceder, uma vez que o contrato em causa não constitui contrato
de empreitada, mas de prestação de serviços, porquanto as obras
realizadas de modificação dos terrenos não são o seu objecto, mas
um simples meio para alcançar o seu real objecto, que é o da prestação
de serviços de pesquisa e reconhecimento mineiro, referido no art. 2.o/1
do contrato escrito.

O acórdão recorrido perquiriu a qualificação do contrato em causa
”face ao clausurado e a outros elementos de prova que denunciem
a real vontade das partes contratantes e o direito aplicável”. . . o
que implica a apreciação do circunstancionalismo fáctico em que sur-
giu o contrato e a interpretação e fixação do sentido das suas cláu-
sulas”, assentando em que o mesmo é um contrato administrativo
e de empreitada de obra pública por o seu objecto ser, essencialmente,
a ”realização de trabalhos no solo, com vista à modificação e adaptação
de determinados terrenos para fins de exploração mineira” embora
acompanhada de ”estudos de natureza geológica, por exemplo”, que
assumem ”carácter acessório do objecto principal do contrato que
servem”.

E, coerentemente, considerou correcto o enquadramento do con-
trato em causa na verba 3.6 da Lista II anexa ao CIVA e, portanto,
sujeito à taxa reduzida de 8 % e ilegal a liquidação impugnada na
parte em que havia assim decidido a sentença recorrida.

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

a) — Em 9 de Setembro de 1983, foi celebrado entre o ESTADO,
representado pelo então director-geral de Geologia e Minas, Sr.
Dr. Alcides Rodrigues Pereira, e FERROMINAS, EP, representada
pelos membros do Conselho de Gestão, Eng. António Santiago Bap-
tista e Dr. Carlos Alberto Veiga Santos, um contrato, que denomi-
naram ”contrato de prestação de serviços” e que, de acordo com
o seu artigo 4.o, que se descreve, tinha o seguinte objecto:

«n.o 1 — A FERROMINAS obriga-se a prestar ao ESTADO, num
período de cinco anos, a contar da data de assinatura deste contrato,
serviços integrados num programa de pesquisas e reconhecimento
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mineiro, em áreas ainda não concessionadas na Bacia Carbonífera
do Douro.

n.o 2 — O prazo previsto no número anterior poderá ser prorrogado
por período de dois anos, mediante acordo das partes, a estipular
até noventa dias antes do termo do período que estiver em curso.

n.o 3 — O contrato poderá também abranger áreas já concessio-
nadas em termos a acordar entre a DIRECÇÃO-GERAL e os res-
pectivos concessionários.” (cf. doc. fls. 10 a 15).

b) — No n.o 1 do artigo 2.o do referido contrato, que igualmente
se transcreve, fazia-se a especificação dos serviços a prestar pela FER-
ROMINAS, nos seguintes termos:

”n.o 1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com os objectivos
e temporização constantes do Anexo I e o plano de trabalhos es-
tabelecido no Anexo II, documentos que constituem parte integrante
do contrato.” (cf. doc. fls. 10 a 15).

c) — No Anexo I, do referido contrato, consta, além do mais, que:
”O Plano de Trabalhos que FERROMINAS EP se propõe de-

senvolver nos próximos anos, no âmbito da PROSPECÇÃO DA BA-
CIA CARBONÍFERA DO DOURO, visa alcançar três objectivos,
mais explicitados no Anexo II, que aqui se designam por:

SUBPROJECTO EE — Esclarecimento Estrutural;
SUBPROJECTO AR — Avaliação de Reservas;
SUBPROJECTO FS — Estudos de viabilidade técnico-económica.
A primeira fase, que corresponde ao Plano Básico de Trabalhos,

incluso, pretende-se desenvolver a pesquisa geral do sector situado
entre o centro de produção actual de Germunde e a ribeira da Sar-
doura, numa extensão de 13 Km, através de um conjunto de trabalhos
que no ANEXO II se descrevem e orçamentam globalmente, pro-
cedendo-se depois a uma descriminação mais detalhada dos encargos
para o ano de 1983.

[ . . . ]
Outros programas idênticos deverão posteriormente ser implemen-

tados sobre outros sectores da Bacia Carbonífera, tomando já em
consideração as conclusões da primeira fase.

Citam-se, desde já, os dois sectores que deverão ser objecto de
programas de trabalho semelhantes numa perspectiva de continuidade
da pesquisa geral, a médio prazo.

São eles o sector situado entre S. Pedro da Cova e Varziela, com
uma extensão de 12 km, e o sector entre a ribeira da Sardoura e
Covas do Rio, com cerca de 23 Km, de comprimento. De qualquer
deles possui o Serviço de Fomento Mineiro indicações que permitem
considerá-los como zona de interesse potencial e por isso foram co-
locados aqui em 2.a e 3.a prioridades respectivamente.

[ . . . ]
A fixação de planos de trabalho para estes dois sectores é, no

entanto, prematura neste momento, pois interessa apoiá-los, como
se disse, nas conclusões concretas que se esperam dos trabalhos que
são objecto da primeira fase.

(cf. doc. fls. 16 a 22, quer no restante, que aqui se dá por
reproduzido).

e) — No Anexo II do referido contrato consta ”o Plano Básico
de Trabalhos e Orçamento”, verificando-se que, para atingir os ob-
jectos dos SUBPROJECTOS EE, AR e FS, referidos no Anexo I,
a FERROMINAS terá de executar vários trabalhos básicos, tais como
aberturas de sanjas, campanhas de sondagens profundas, com abertura
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de furos piloto e de sondagens de média profundidade, companhas
de prospecção geofísica, consistindo na execução de 25 a 35 perfis
sísmicos de reflexão com 1 km de comprimento cada e desenvol-
vimento destas, por método sísmico de reflexão destinada a com-
plementá-las, desenvolvimento de um modelo de jazigo, equaciona-
mento dos meios de apoio à lavra, definição dos principais parâmetros
económicos da lavra e de benefeciação, equacionamento geral da
localização de novas explorações mineiras e predefinição dos métodos
de lavra, além de cartografia topográfica, análises químicas e estudos
de natureza geológica que possam interessar ao melhor conhecimento
do jazigo.

Neste Anexo II está também prevista a duração provável do pro-
grama de cada SUBPROJECTO, bem como os respectivos custos
totais de cada um (cf. doc. fls. 23 a 48, que, pela sua extensão, no
restante, aqui se dá por reproduzido).

f) — Segundo o n.o 6 do artigo 6.o o montante global necessário
à execução do contrato, a preços de Março de 1983, será de
900.000 contos, estando sujeito a actualizações, nos termos previstos
no seu n.o 7 (cf. doc. fls. 10 a 15).

g) — Conforme se fez constar do relatório preambular do contrato
referido. ”Tendo em consideração as conclusões e recomendações
preliminares constantes do Plano Energético Nacional, as quais apon-
tam para um importante incremento do consumo de carvão como
parte de energia primária, com vista à progressiva diminuição de de-
pendência do petróleo, é determinação do Ministério da Indústria
e Energia proceder à avaliação dos recursos carboníferos nacionais,
com vista à maximização da produção portuguesa no conjunto do
carvão a consumir.

No contexto da prossecução da política energética decorrente do
referido Plano Energético foi já superiormente decidido que a única
unidade produtiva de carvão existente, a cargo da Empresa Carbo-
nífera do Douro, SARL, passe a ser tutelada por aquele Ministério,
através da FERROMINAS, EP.” (cf. cit. doc. fls. 10 a 15).

g’) — Mais se fez constar do referido relatório preambular que
”compete à DIRECÇÃO-GERAL o desenvolvimento, no sector mi-
neiro, das acções de inventariação e fomento indispensáveis ao bom
aproveitamento e melhor valorização dos recursos minerais, tendo-lhe
sido dados novos meios, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.o 509/80,
de 21 de Outubro, para incrementar tais acções.” (cf. cit. doc. fls. 10
a 15 que, no restante, aqui se dá também por reproduzido).

h) — O contrato referido em a) foi, assim, celebrado, pelo Esta-
do-Direcção Geral de Geologia e Minas, com vista à satisfação dos
objectivos, então definidos no Plano Energético Nacional, designa-
damente a exploração de novas minas de carvão, que poderiam manter
em funcionamento a central da Tapada do Outeiro e eventualmente
vir a desenvolvê-la (cf. ainda depoimento da 3.a testemunha, a fls. 98v.o
e 99).

j) — A FERROMINAS EP foi extinta, por fusão com outras em-
presas públicas, pelo Decreto-Lei n.o 148/86, de 18 de Junho, su-
cedendo-lhe, nos termos do seu artigo 2.o na universidade de todos
os seus direitos e obrigações, a impugnante, aqui recorrida, EDM
EP.

j) — Em 7 de Outubro de 1987, foi a recorrida notificada da li-
quidação adicional de IVA, do ano de 1986, no montante global de
30 436 891$00, acrescida de juros compensatórios de 2 961 967$00,
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que teve por base as correcções efectuadas nas notas de apuramento
mod. n.o 382/86, conforme documentos juntos de fls. 67 a 80, que
aqui se dão por reproduzidos, e inf. fls. 87.

l) — Entre as correcções efectuadas, referidas em j), uma, a aqui
contestada, respeita à aplicação da taxa de IVA, aos trabalhos efec-
tuados pela extinta FERROMINAS EP e depois pela aqui recorrida,
em execução do contrato referido em a), que estas haviam considerado
de 8 %, por os enquadrarem na verba 3.6 da Lista II anexa ao CIVA
e os serviços consideraram de 15 %, nos termos do artigo 18.oc) do
CIVA, nas redacções então em vigor (cf. cit. docs. de fls. 67 a 80
e inf. fls. 83 a 86).

m) — A presente impugnação foi apresentada em 22 de Dezembro
de 1987.

. . .
A sustentar a sua pretensão ao enquadramento da situação em

causa na norma (al. c) do n.o 1 do artigo 18.o do CIVA) que prescreve
a taxa de 16 % de imposto, a Rte F.a P.a sustenta terem a DGGM
e a recorrida celebrado um mero contrato de prestação de serviços,
destituído das características da empreitada, regulada no art. 1207.o
do CCivil e, por conseguinte, da empreitada de obras públicas, que
permitiria classificar o acto na norma (al. a) do mesmo preceito,
em conjugação com a verba 3.6 da Lista II anexa ao CIVA), a qual
predica a aplicação da taxa reduzida de 8 %.

Para a lei reguladora das empreitadas de obras públicas em vigor
ao tempo, eram obras públicas os ”trabalhos de construção, recons-
trução, reparação, conservação ou adaptação de bens imóveis que,
no território do continente e ilhas adjacentes, corram total ou par-
cialmente por conta do Estado ou de instituto público autónomo”
(art. 1.o/1 do Decreto-Lei n.o 48871, de 19 de Fevereiro de 1969,
categoria em que o Rte recusa a integração dos ”serviços de pesquisa
e reconhecimento mineiro” prestados pela recorrida por a estes fal-
tarem o objecto ”obra resultado”, constante da noção de empreitada
do artigo 1207.o do CCivil.

Tal como foi decidido na instância recorrida, certamente que a
realização de certa obra integra a noção de empreitada de obras
públicas para o efeito tributário em causa, não sendo de prescindir
que na dita obra se inclua um resultado material, corpóreo (cf., neste
sentido, Antunes Varela, Parecer sobre a prestação de obra intelectual,
sep. da Rev. Or. Advog., 45, 159 e ss), em sentido diferente Ferrer
Correia e MMesquita, na Rev. cit. p. 129, citados em CCAnotado,
de PLima e AVarela, II, p. 788).

Que pode deixar de ser o resultado exclusivamente prestado, por
acompanhado de prestações incorpóreas, sem que o contrato perca
o seu carácter de empreitada, desde que essas prestações diferentes
sejam meramente acessórias ou complementares ”da obra (material)
principal” (neste sentido Antunes Varela, ant. em RLJ 121.o/p. 192).

A essa linha foi, aliás, fiel o acórdão recorrido, que, analisando
o elenco das prestações acordadas no contrato em questão (itens
c) e e) do probatório), distinguiu entre elas ”os estudos de natureza
geológica” e a ”realização de trabalhos no solo, com vista à modificação
e adaptação de determinados terrenos para fins de exploração mi-
neira”, para assentar em que os primeiros ”assumem carácter acessório
do objecto principal do contrato que servem, e que é (. . .) a realização
de trabalhos no solo . . .”.

Esta relação de acessoriedade que vem fixada na instância é uma
relação de facto, ajuizada através de ilações e de regras extraídas
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dos usos do comércio jurídico, máximas de experiência comum ou
presunções judiciais, de que ao tribunal era lícito servir-se nos termos
do art. 351.o do CCivil e ponderar livremente.

Que constitui um juízo de valor de facto, que não implica com
regras de direito ou valorações jurídicas, nomeadamente as que regem
a interpretação das declarações negociais (arts. 236.o e 238.o do CCi-
vil) — nem o digno agente do M.oP.o lhe imputou violações desse
tipo ao sustentar que o critério meio-fim, que defendeu, levava ao
resultado contrário, o de entender como principal um objecto con-
tratual coincidente com o típico contrato de prestação de serviços —,
pelo que a matéria decidida na instância não envolve questão de
direito, sendo que, assim, o acórdão recorrido constitui sobre ela a
última palavra, de acatar por este tribunal, que a não pode controlar,
nos termos do artigo 21.o/4 do ETAF e 729.o do CPCivil (cf. Antunes
Varela, anot. na RLJ, anos 122.o/224 e 124.o/278 e jurisprudência
corrente neste tribunal).

Então, assente, indiscutivelmente, nos termos expostos, que a pres-
tação fundamental do contrato em questão é a realização de trabalhos
no solo com vista à modificação e adaptação de terrenos para fins
de exploração mineira, verificado está o elemento típico do contrato
de empreitada (e de obras públicas) de que se vinha a tratar - a
realização de obra corpórea —, não impedindo a qualificação que
tal prestação tenha sido complementada por prestação de servi-
ços — os estudos de natureza geológica — que a instância recorrida
fixou como acessórios da obra material prestada, dentro dos seus
poderes de cognição infiscalizáveis por este tribunal.

Pelo que a relação tributária sub judice é subsumível à hipótese
legal da al. a) do artigo 18.o, com remissão para a verba 3.6 da Lista II
anexa ao CIVA, e sujeita à taxa de reduzida de 8 %, sendo na parte
ilegal a liquidação, como decidiu o tribunal recorrido.

Pelo exposto, decai a pretensão do Rte.
Termos em que se nega o provimento ao recurso.
Sem custas porque o recorrente as não deve.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) — Coe-
lho Dias. — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento do
recurso respeitar “exclusivamente” a matéria de direito,
ou não.

2 — E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria
controvertida levada às conclusões da alegação do re-
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curso, pois é precisamente na divergência em relação ao
decidido que o recurso encontra o seu fundamento.

3 — Assim, incluída questão de facto no objecto do recurso,
o fundamento deste não radica só no campo do direito,
pelo que o STA será incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer de um tal recurso, cabendo essa
competência 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 21 239. Recorrente: Rocha Brito e Vigoço, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Serra.

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

“Rocha Brito & Vigoço, Lda”, arguida neste processo sumário de
transgressão, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto, de 9 de Julho de 1996, que a
condenou, como autora de uma infracção, prevista nos artos 34o e
47o do D.L. no 184/73, de 25 de Abril, e punida pelo no 2 do arto 67o

do mesmo diploma, no pagamento do adicional de Esc. 620.300$00.
Na sua alegação, está patente o seguinte quadro conclusivo:
“A — O disposto no arto 36o do Dec.-Lei no 184/73, de 25 de Abril,

prevê a caducidade do direito de exigir o imposto, ou seja, do direito
à liquidação, no final do prazo de cinco anos seguintes àquele em
que for realizado o espectáculo a que respeita;

B — Atenta a data dos factos geradores do imposto, e verificando-se
que só em 5 de Agosto de 1994 é notificada à Arguida a acusação
respeitante à quantia em causa, da citada norma resulta que aquele
prazo de cinco anos já decorrera, integralmente, antes dessa no-
tificação;

C — O facto de o valor da dívida constar do auto de notícia ou
de eventuais notificações posteriores — mas anteriores à dedução da
acusação — em nada poderá obstar ao decurso daquele prazo de
caducidade.

D — até porque, neste caso, a liquidação deveria ter lugar no pró-
prio processo de transgressão;

E — Sendo assim, não poderia a Arguida ser condenada no pa-
gamento do adicional, já que caducou o direito de o exigir.

Ao decidir nos termos em que o fez, a douta sentença recorrida
violou o disposto no artigo 36o do Decreto-Lei n.o 184/73, de 25 de
Abril . . .”.

Contra-alegando, a Fazenda Pública manifestou “o seu total apoio
à tese da douta decisão recorrida”, pelo que esta — afirmou — “não
merece qualquer censura, devendo o recurso ser considerado im-
procedente”.

E neste mesmo sentido opinou o Excelentíssimo Magistrado do
Ministério Público.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Preliminarmente, há que suscitar a questão da incompetência deste

Tribunal, matéria de conhecimento oficioso e a lograr prioridade de
apreciação sobre tudo o mais.

O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto-Lei
n.o 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

— “A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal
Administrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos
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inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância . . .”
(arto 21o, no 4);

— “Compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) co-
nhecer . . . dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tribu-
tários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de di-
reito” [arto 32o, no 1, alínea b)];

— “Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer . . .
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como segue:

“Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso,
no prazo de oito dias, a interpor . . . para o Tribunal Tributário de
2a Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso
em que cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
“exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso — onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito — pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do “quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. no 12707), terá em vista apurar, apenas,
se o recurso foi interposto “com exclusivo fundamento em matéria
de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições — e como já tem sido salientado em casos aná-
logos — “o que há a fazer para decidir a questão da competência
hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados:
se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito, e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal
Tributário de 2a Instância, independentemente da eventualidade de,
por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir
que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados
alegados são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição
de direito que entende adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica — prioritária em
relação a tudo o mais — deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal “ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que a Recorrente ataca tal sentença também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
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A Recorrente afirma que “só em 5 de Agosto de 1994 é notificada
à Arguida a acusação respeitante à quantia em causa . . .” (conclusão B,
em referência ao alegado no no 7 da minuta de recurso), assim afron-
tando o que a sentença deu como provado e a saber: que “a arguida
foi notificada para proceder ao seu pagamento em 09 de Outubro
de 1987 e em 28 de Abril de 1989 . . .”.

De modo que, instalada a controvérsia no ponto em evidência,
o recurso tem por fundamento também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso — que não
versa “exclusivamente” matéria de direito — cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Artigos 16o do CPCI e 13o do CPT.
Natureza do despacho de reversão. Requisitos formais es-
senciais do título executivo. Extinção da execução - artigo
262o 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 DL. no 154/91, de
23/IV;

II — O regime da responsabilidade subsidiária dos gerentes
e administradores de sociedades de responsabilidade li-
mitadas pelas dívidas da sociedade é fixado pela lei em
vigor à data do vencimento destas.

III — Por isso, o artigo 13o do CPT só se aplica às dívidas
que nasceram após a entrada em vigor de tal compêndio
adjectivo - 1 de Julho de 1991.

IV — O despacho de reversão tem a 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 de título
executivo.

VI — O prazo do art.o 261o do CPT tem natureza meramente
disciplinar.
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Recurso n.o 21.307. RECORRENTE: Joaquim António Jorge de Oli-
veira; RECORRIDA: Fazenda Pública. RELATOR: Exmo Conso

Dr. Mendes Pimentel.

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

Joaquim António de Oliveira recorre do acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância que confirmou a sentença do TT 1a Instância
de Faro que julgou improcedente esta oposição por si deduzida contra
a execução fiscal no 198/90 e apensos, por dívida de imposto de tran-
sacções do ano de 1979, da sociedade — ICOP Indústria de Cons-
trução de Obras Públicas, SARL, revertida contra o ora recorrente,
correndo termos pela RF de Silves.

Remata a sua alegação com as seguintes conclusões:
a) A lei fiscal tem de ser interpretada como qualquer outra lei,

obedecendo aos mesmos princípios-art.o 9o do Cód. 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 artos 9o

e 12o do Código Civil e os artos 2o,3o e 11o do DL. no 154/91, de
23/IV, e os artos 1o, 3o, 13o, 245o, 249o, 251o e 261o do CPT e, ainda,
o art.o 515o do CPT.

e) O DL. no 154/91 aprovou o CPT e declarou a sua entrada em
vigor a partir de 91.07.01 (artos 1o e 2o).

f) O seu artigo 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 artigo 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 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 artigo 16o.

j) A responsabilidade dos administradores ou gerentes 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
ao interessado (oponente).

m) A citação do oponente só foi feita em 94.07.13, isto é, em
plena vigência do CPT.

n) Assim, quando o CPT entrou em vigor, nenhuns efeitos se tinham
verificado na esfera jurídica do oponente.

o) Também por esta razão não há lugar à aplicação do art.o 12o,
1, do C. Civil, tendo ainda em conta que a retroactividade foi ex-
pressamente 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 CC.

q) O oponente é parte ilegítima por o seu nome e domicílio não
figurarem nos títulos.
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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 do oponente foi sempre correcta e não foi por culpa
sua que o património da empresa se tornou insuficiente.

u) Aliás, o património da empresa era claramente superior ao pas-
sivo quando o oponente deixou a executada (no longínquo ano de
1981).

v) Assim, por a lei aplicável ser o CPT, nomeadamente o seu ar-
tigo 13o, e com fundamento nas razões indicadas, deve ser dado total
provimento ao recurso e o oponente absolvido.

Sem contra-alegação, subiram os autos a esta formação, sendo o
Exmo Magistrado do Ministério Público na mesma de parecer que
o recurso deve ser julgado improcedente.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Mostra-se assente (cfr. artigo 729o, 2 do CPC, “ex vi” art.o 102o

da LPTA) a seguinte factualidade:
1. Na Repartição de Finanças do concelho de Silves corre termos

a execução fiscal no 198/90 e apensos, instaurada contra a sociedade
ICOP - Indústria de Construções e Obras Públicas, SARL, entre ou-
tras, por dívida de imposto de transacções dos anos de 1978, de 1979
e de 1980, no montante global de 3 712 360$00, respeitante aos co-
nhecimentos nos 3/78 (1 000 608$00), 3/79 (2 376 285$00) e 6/80
(318 158$00 + 17 309$00).

2. Face à inexistência de bens penhoráveis da sociedade devedora,
foi ordenada a reversão da execução contra o oponente, para pa-
gamento da referida quantia de 3712360$00, o qual veio a ser citado
pessoalmente em 13.VIII.94, na qualidade de responsável subsidiário,
na carta precatória no 58/94, extraída da referida execução fiscal.

3. O oponente foi nomeado membro do conselho de administração
da sociedade devedora em 30.XI.76, para o triénio de 1979 e, em
21.III.80, para o triénio de 1980 a 1982.

4. Na acta da assembleia extraordinária da sociedade devedora ori-
ginária, realizada em 22.X.81, foi eleito novo conselho de adminis-
tração até final do triénio então em curso, ou seja, até 31.XII.82,
de que já não fazia parte o aqui recorrente.

Expostos os factos disponíveis, debruçemo-nos sobre as quatro ques-
tões emergentes das conclusões, a saber:

- incorrecta análise da matéria de facto, envolvendo violação do
artigo 515o do CPC;

- aplicabilidade ao caso vertente do artigo 13o do CPT e não, como
se entendeu no acórdão recorrido, do artigo 16o do CPCI;

- ilegitimidade do opoente, ora Rct, por não figurar o seu nome
e domicílio nos títulos executivos;

- extinção da execução, nos termos do artigo 261o do CPT.
Vejamos, pois.
Primeira questão:
O requerente insurge-se contra o facto de no acórdão recorrido

se não ter considerado provado que, durante o mandato do recorrente,
não houve diminuição do património da sociedade devedora origi-
nária, ou que este fosse superior à sua dívida na data referida na
última parte do probatório, ou ainda que a empresa tivesse, naquela
data, elevados créditos sobre terceiros, nomeadamente sobre o
Estado.”
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Para o tribunal “a quo”, «a demonstração cabal de tais factos só
poderia ser feita através dos competente elementos contabilísticos
da sociedade e não de simples prova testemunhal».

Dissentindo, o Rct refere que “em lado algum a lei exige a prova
documental para tais matérias. O normal senso comum também não.
Assim, há que respeitar o art.o 515o do Cód. de Proc.Civil, que manda
tomar em consideração todas as provas produzidas.”

Considera, por isso, o Rct. que o acórdão recorrido violou tal pre-
ceito adjectivo (cfr. 4a conclusão, in fine), afirmando a final que “a
gestão da oponente foi sempre correcta e não foi por culpa sua que
o património da empresa se tornou insuficiente (conclusão t) e que”
o património da empresa era claramente superior ao passivo quando
a oponente deixou a executada (no longínquo ano de 1981) - conclusão
u)

Pretende, portanto, o Rct. a alteração do quadro factual, em termos
de “se considerar fixada toda a matéria de facto apurada na sentença”
da 1a instância - cfr item 26, in fine, da alegação do recurso.

Ora, nos termos do artigo 21o, 4 do ETAF, a secção de contencioso
tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos pro-
cessos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância
(...)”, como é o caso.

E mesmo que se entenda que tal limitação dos poderes de cognição
desta formação tem o mesmo alcance que a lei processual civil para
o STJ em recurso de revista, o erro na apreciação das provas e na
fixação dos factos materiais da causa apenas poderá ser conhecido
pelo STA quando haja ofensa de uma 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 - no 2 do artigo 722o

do CPC.
Ora, o Rct. não alega a existência de qualquer ofensa desse tipo.

O que refere é violação do artigo 515o do mesmo diploma adjectivo,
que assim reza:

«O tribunal deve tomar em consideração todas as provas produzidas,
tenham ou não emanado da parte que devia produzi-las, sem prejuízo
das disposições que declarem irrelevante a alegação de um facto,
quando não seja feita por certo interessado ».

O princípio da aquisição processual aqui vazado não se mostra
violado pela 2a instância, sendo que, no fundo, ela teve em consi-
deração a prova testemunhal que, porém, reputou insuficiente para
a «demonstração cabal» da alegada correcta gestão do opoente e
da situação patrimonial da sociedade executada à data em que o
ora Rct. cessou nela as funções de administrador.

O que, aliás, bem se compreende à face do estatuído no artigo 29o

do Código Comercial, do qual decorre que «as operações comerciais
e fortuna” de qualquer comerciante são reveladas pela sua escritu-
ração, sendo que as contas anuais (balanço), organizadas de harmonia
com o POC (aprovado pelo DL. no 410/88, de 21/XI), «devem dar
uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos
resultados das operações da empresa» - item 12.

Extraindo-se daqui o adequado meio de forma da sobredita alegação
factual da opoente e sabido que entre nós vigora o princípio da livre
apreciação das provas, rectius, da prova rectius testemunhal (arti-
gos 655o, 1 da CPC e 396o do CC), censura não há a fazer à actuação
soberana da 2a Instância na fixação da matéria de facto, que nos
cabe acatar - artigo 729o, 2, do CPC.
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Consequentemente, improcedem as conclusões h), t) e n), segu-
ramente não se perfilando violação do artigo 515o daquele compêndio
adjectivo fundamental.

Segunda questão:
O recorrente insurge-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 c) a p), inclusive, e v).

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. no 386-188, 18.1.89, op.cit.
no 332/3, p. 1070, 24.X.90 - rec. no 12685, 18.V.94 - rec. 17136, e
15.VI.94 - rec. 14740).

E assumindo tal norma, conforme, igualmente, pacífico entendi-
mento desta formação, natureza substantiva (cfr. acs. 22.IX.1993 - rec.
16070, 2.III.1995 - rec. 14930, e 10.V.1995 - rec.98794), o mesmo
sucedendo com o artigo 13o do CPT, tendo os factos determinantes
da eventual responsabilidade dos oponentes ocorrido na vigência do
artigo 16o do CPCI (em 1978,1979 e 1980), a este normativo deve,
efectivamente, recorrer-se para ajuizar dessa responsabilidade. O que
resulta, sem dúvida, da observância do princípio geral da 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. acs. deste Tribunal
de 24.IV.90 - rec. no 12033, 10.IV.91 (PLENO) in A.D. no 361,
pág. 119, 15.VI.94 - rec. 14740, e 10.V.95 - rec. no 18794).

A aplicabilidade, no caso dos autos, do regime do artigo 13o do
CPT, pretendida pelo Rct., carece, assim, 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 afectar as garantias, direitos
e interesses legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes.”
Este preceito, que constitui concretização da norma do artigo 2o,
1, do DL. no 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 da 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 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 às normas de natureza processual.

E bem se compreende que o legislador não tenha querido aplicar
as normas de natureza substantiva do CPT aos processos pendentes,
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com efeito retroactivo. E que isso iria contra a regra geral do artigo
12o, 1, do Código Civil e iria afastar de modo profundo a validade
substancial de actos praticados pela administração fiscal, nomeada
e principalmente os actos de liquidação. Ora, nada faz pensar que
o legislador houvesse querido pôr em causa a validade substancial
dos próprios actos tributários.

Combinando, pois, o artigo 2o, 1, do DL. no 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 art.o 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 seguir 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. no 18794).

Defende, por outro lado, o Rct. que, sendo a sua responsabilidade
subsidiária, a sua obrigação “só nasce com a reversão” (conclusão j).

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. Porém, tal não acontece porque a dívida ainda
não exista. 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 executado, 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, deter-
minada pela existência da dívida e pelo não pagamento voluntário
- aspecto objectivo.

A responsabilidade dos gerentes surge com a dívida de 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 (Ac. de 22.IX.1993 - rec. no 16070).

Improcedem, pelo exposto, as conclusões c) a p), inclusive, o).
Terceira questão:
Afirma o Rct. na conclusão q) que “é parte ilegítima por o seu

nome e domicílio não figurar nos títulos”, sendo que “a falta de re-
quisitos do título executivo constitui nulidade insanável” - conclusão r).

Aqui, mais patente é, ainda, a sem-razão do recorrente.
Quando foram extraídos os títulos executivos (1979-1980), o então

vigente artigo 156o do CPCI estabelecia, entre outros requisitos, o
«nome e domicílio do devedor” - alínea c). E de igual modo, o cor-
respondente artigo 249o, 1, c), do CPT.

Ora, o «devedor» a que nestes 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.
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A par da referência ao «devedor», não contêm tais preceitos alusão
aos «nomes e moradas dos gerentes e administradores quando o exe-
cutado for uma sociedade», aos «aos nomes das pessoas (de outras
pessoas) solidária ou subsidiariamente responsáveis» - alíneas g) e
h) do art.o 3o do CPCI e i) e j) do no 2 do artigo 110o do CPT - ele-
mentos que as certidões de dívida (ex “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 executiva da certidão.

Seguramente, o nome e domicílio do opoente, ora Rct., não tinham
de constar necessariamente dos títulos executivos em foco, sendo que
a sua legitimidade processual aparecia consagrada no artigo 10o do
Cód. Proc. Trib., à data do despacho de reversão - 14.VI.1994, alheio
de todo ao nascimento da dívida exequenda.

Já atrás demonstrámos a sem-razão do Rct. em defender 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.

Com a prolação de tal despacho, o responsável subsidiário passa
a executado por reversão, assumindo no processo posição de parte,
como quaisquer outros executados (Professor Gomes Martinez, Di-
reito Fiscal 7a edição, 4a Almedina, 1993, pág. 448). Afirmada, fica,
pois, a sua legitimidade passiva.

Decorre do exposto que nem ocorre a alegada nulidade dos títulos
executivos, nem se perfila ilegitimidade do ora Rct. na execução fiscal
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 Drs. Alfredo José
de Sousa e 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 enunciados no antecedente artigo 260o, além
do de sub-rogação do credor, em especial a segunda sub-rogação,
quando o sub-rogado não vem requerer o prosseguimento da execução
(artos 111o, 112o, 2, e 343o, 1). Pode ainda a extinção da execução
resultar do pagamento extrajudicial da dívida exequenda (v.g., créditos
da Segurança Social) e da subsequente satisfação das custas devidas.
Outrossim, da procedência total da oposição deduzida. E para Lau-
rentino Araújo (Processo de Execução Fiscal, pág. 288), a execução
pode-se extinguir-se por transacção, perdão, renúncia ou desistência
quando foi instaurada ou prosseguiu a requerimento de terceiro
sub-rogado.
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Improcede, assim, este derradeiro ataque ao aresto recorrido, que
não merece, pois, censura alguma, já que não se mostra nele violado
qualquer dos preceitos apontados pelo recorrente.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se tal acórdão.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 70%.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da As-
sunção Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo. Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de
facto. Matéria de direito.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo apenas co-
nhece nos recursos — recursos per saltum — matéria de
direito.

2 — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto,
aquela Secção de Contencioso Tributário é incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo
competente para conhecer desse recurso o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Recurso no 21.396. RECORRENTE: José Artur Pessoa Monteiro
Marques. RECORRIDA: Fazenda Pública. RELATOR: Exmo

Conso Dr. RODRIGUES PARDAL

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

José Artur Pessoa Monteiro Marques, cf. 116600667, casado, re-
sidente na Rua Fialho de Almeida, 14, 3o Dto, 1000 Lisboa, veio
deduzir impugnação judicial contra a liquidação do imposto sobre
sucessões e doações do montante de 356 107$00, referente ao único
imóvelPalácio da Serra d’El Rei — declarado de interesse público
pelo Decreto no 29604, de 16.5.939, herdado por óbito de autores
da sucessão Maria da Conceição Pessoa Monteiro Marques em
10.06.88, nos termos e com os fundamentos seguintes:

O imposto em causa foi liquidado em base no valor de 18 67 748$28
quando devia ser liquidado em relação a 1/3 ou seja 622 582$76,
nos termos do arto 46, no2, alínea c), 1a parte, da Lei no13/85, de
6/7, que estava em vigor aquando do óbito da de cujus e que o DL
252/89, de 9/8, veio lembrar ao acrescentar o no15 ao arto13 do
CSISSD.
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Em petição apresentada em 7/5/96, o fim impugnante veio pedir,
no caso de precedência da impugnação se aplique o arto 24, no4,
de CPT.

O digno representante da Fazenda Pública é de parecer que a
impugnação deve ser julgada improcedente.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação não pode obter provimento.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa — 2o

juízo — julgou improcedente a impugnação, por à data da abertura
da herança não existir norma que isentasse de imposto sucessário
bem que detivessem a qualidade do Palácio em causa, pois o arto 46,
no2, alínea a), da Lei 13/85, de 6/6, inseria uma mera autorização
legislativa, indeferindo a ampliação do pedido por haver violação das
regras da estabilidade da instância.

O impugnante, não se conformando com o decidido, interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões se-
guintes:

1. A Lei 13/85, de 6/7, não é uma lei de autorização legislativa.
2. Com efeito, basta ler com atenção o preâmbulo e todo o seu

articulado.
3. Os benefícios fiscais do arto 46, no2, da Lei 13/85, sempre têm

estado em vigor desde Julho de 1985, não tendo havido qualquer
caducidade.

4. Assim, estavam em vigor, em 10/5/88.
5. É o próprio Governo que, decorrido mais de 4 anos, invoca

a Lei 13/85 no DL 252/89, de 9/8, no seu arto 13 que diz textualmente:
« No 15. A aquisição de bens classificados como património cultural

ao abrigo da Lei 13/85, de 6/7 ».
6. O Governo não iria invocar uma lei caduca.
7. Nos termos do arto 24 do CPT são devidos juros indemnizatórios

em face do processo ter sido protelado desde 8/6/93. Por motivo de
parecer duplamente erróneo do referido Técnico Tributário.

8. A sentença recorrida violou o preceituado no arto 46, no2, alínea
c), I, da Lei no 13/85, de 6/7, em vigor.

9. A sentença violou também o preceituado no arto 24 do CPT,
ao recusar o pagamento de juros indemnizatórios.

10. Nesta conformidade, deve ser revogada a sentença recorrida
e deve ser considerado procedente este recurso e determinar-se que
seja feita nova liquidação em que seja reduzido a um terço o valor
patrimonial da verba no3.

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que esta Secção de Contencioso Tributário
é incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente
recurso, por não versar exclusivamente matéria de direito, pois o re-
corrente (R) nas alegações e conclusões sustenta que são devidos
juros indemnizatórios por o processo ter sido protelado desde 8/6/96,
por motivo de parecer duplamente erróneo dum técnico tributário
e na sentença recorrida não é dado como provado que tenha existido
algum parecer de um técnico tributário relacionado com a questão
que é objecto do processo, nem que, a existir, tenha sido tal parecer
que provocou um protelamento do processo nem que a existir nexo
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de causalidade entre tal parecer e um hipotético protelamento, este
tenha início em 8/6/93.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto magistrado
do Ministério Publico, só o R veio dizer que a incompetência deduzida
pelo MP é improcedente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
1. A questão da incompetência em razão da hierarquia levantada

pelo distinto magistrado do Ministério Público — que é de conhe-
cimento oficioso — é de interesse e ordem pública, precede o de qual-
quer outra matéria e a sua procedência prejudica o conhecimento
de qualquer outra (artos 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 (arto 684, no3, do CPC) — apura-se que o R
alega que «nos termos do arto 24 do CPT são devidos juros indem-
nizatórios em face do processo ter sido protelado desde 8/6/93 por
motivo do parecer duplamente erróneo do referido técnico tributário».

Por seu lado, a sentença recorrida não deu como provado que
tenha existido algum parecer de um técnico tributário relacionado
com a questão que é objecto do recurso e também do processo ou
que a existir tenha provocado um protelamento com início em 6/6/93.

Portanto, o que está em causa é uma questão de prova — saber
se são devidos juros indemnizatórios por o processo se ter protelado
desde 8/6/93 por erro duplamente erróneo de um técnico tributário
ou seja se a actuação do referido técnico tributário tem alguma relação
com a questão dos mencionados juros indemnizatórios que são objecto
do presente processo, isto é, se se provou o circunstancialismo fáctico
dos citados juros devido à duplamente errónea informação prestada
por um funcionário dos impostos.

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 tornar esta Secção de Con-
tencioso Tributário incompetente em razão da hierarquia, por nos
processos inicialmenete julgados pelos tribunais tributários em 1a ins-
tância — recursos per saltum — apenas conhecer matéria de direito
(artos 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 suscitado 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).

Neste termos, acordam em declarar incompetente em razão da
hierarquia esta Secção de Contencioso Tributário de 2a Instância (arts.
4, no1, da LPTA e 47, nos 2 e 3, do CPT).

São devidas custas pelo impugnante (art. 3 da Tabela de Custas
no STA), fixando-se a taxa de justiça em quinze (15 000$00) mil
escudos e a procuradoria em quarenta (40 %) por cento.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Abílio Madeira Bordalo — Domingos Brandão de Pinho. —
Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo. Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de
facto. Matéria de direito.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo apenas co-
nhece nos recursos – recursos per saltum – matéria de
direito.

2 — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto,
aquela Secção de Contencioso Tributário é incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo
competente para conhecer desse recurso o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Recurso n.o 21 432. Recorrente: Maria Laura Ferreira Relvas; Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Rodrigues
Pardal.

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

Maria Laura Ferreira Relvas, casada, residente na Rua Dr. Ramiro
Coelho Sá, Seixerelo, concelho de Vila Nova de Gaia, veio deduzir
embargos de terceiro contra a penhora de prédio misto, composto
por 2 edifícios de um pavimento com logradouro e terreno a pinhal
inscrito na matriz sob o arto 3019 urbano e 2348 rústico da freguesia
de Pedroso, com os fundamentos seguintes:

É casada em regime de comunhão geral de bens com o executado
Américo Ferreira Coelho Relvas por dívidas referentes a IVA e con-
tribuições para a Segurança Social as quais têm a natureza civil sendo
da responsabilidade exclusiva do cônjuge da embargante.

O prédio foi adquirido na constância do matrimónio.
A penhora do referido prédio, enquanto bem comum, ofende a

posse e o direito da embargante.
A embargante é terceiro em relação aos processos de execuções

fiscais.
O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto – 2o Juí-

zo – rejeitou liminarmente os embargos de terceiro por ser manifesta
a sua improcedência uma vez que a embargante não provou a sua
irresponsabilidade pelas dívidas exequentes que são da responsabi-
lidade de ambos os cônjuges.

Não se conformando com tal despacho, a embargante interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões se-
guintes:

1. Os processos de execução fiscal no 1162/86, 0.00383.2/88 e apensos
da 3a Repartição de Finanças de Vila Nova de Gaia foram movidos
exclusivamente contra o cônjuge da recorrente (R), por dívidas pro-
venientes e respeitantes a Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
e contribuições à Segurança Social.
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2. Nos embargos de terceiro a R alegou expressamente a natureza
civil e pessoal das dívidas em causa à responsabilidade exclusiva do
seu cônjuge, pelo que as penhoras efectuadas ofendem o seu direito
de propriedade;

3. No despacho recorrido não foi considerada a natureza específica
das dívidas em causa partindo-se do princípio e concluindo-se que
tais dívidas seriam da responsabilidade de ambos os cônjuges.

4. Da própria natureza do imposto e da contribuição em causa
decorre que não se trata de dívidas incidentes sobre os proveitos
da actividade profissional do executado, pois o Estado ao recorrer
a execução por tais dívidas está apenas a pedir ao executado a res-
tituição dos dinheiros por este recebidos e destinados ao Estado;

5. A relação estabelecida entre o executado e a Fazenda Nacional
não é uma relação jurídico-comercial, pois o Estado está investido
de jus imperi, sendo as relações jurídico-fiscais de direito público
e não relações comerciais ou mercantis;

6. Os actos que o executado praticou, ao não restituir ao Estado
o dinheiro por ele cobrado, são actos estranhos ao seu comércio,
mas o contrário de um acto de comércio tal como a lei o define
(arto 2 do Cód. Com.) mesmo que tal acto tenha relação com a ac-
tividade comercial.

7. Nem todas as dívidas de um comerciante resultam de actos co-
merciais por si praticados, isto é, não são dívidas que tenham sido
contraídas por força da actividade exercida pelo executado, dívidas
subjectivamente comerciais, pois, têm origem em factos ilícitos im-
putados a comerciante;

8. As dívidas de IVA e das contribuições para a Segurança Social
não são contraídas no exercício do comércio, embora provenientes
de actos e omissões praticados por ocasião da prática de actos
comerciais;

9. Os processos de execução fiscal foram movidos exclusivamente
contra o cônjuge da R com vista a obter a restituição por este de
quantias de IVA e contribuições que este reteve e que deveria entregar
às competentes autoridades, o que se enquadra manifestamente na
alínea b) do arto 1692 do Cód. Civ., sendo tais dívidas da respon-
sabilidade do cônjuge a que respeitam;

10. Se tais dívidas não fossem de natureza meramente civil, poderia
haver o risco de um comerciante, pretendendo delapidar o património
do casal, em prejuízo do cônjuge apropriar-se de verbas relativas a
impostos, de cuja aplicação não resultou qualquer proveito para o
casal;

11. As dívidas em causa resultam da prática de um acto ilícito
de um dos cônjuges, resultando da sua natureza que não tem em
vista proveitos que se destinem a aplicação comum do casal, e daí
a lei prever que a responsabilidade por elas é tão-só do cônjuge
infractor.

12. Nos termos do arto 1696 do Cód. Civ. só poderia ter sido pe-
nhorado a meação do executado nos bens comuns e nunca os bens
comuns, como foi efectuado.

13. Tendo sido alegado a natureza pessoal e civil de tais dívidas
e que por tal as mesmas são da exclusiva responsabilidade do cônjuge
da R, não é manifesta a improcedência dos embargos invocada no
despacho recorrido;

14. Se se considerasse que, eventualmente, ao articular a sua petição
de embargos a R não foi suficientemente clara, precisa e esclarecedora
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quanto à natureza da dívida pessoal do seu marido e quanto à ar-
ticulação de factos donde deriva a sua qualidade de terceira ofendida
na sua posse por virtude da penhora feita, assistia ao Mo Juiz o po-
der-dever obrigatório de convidar a R a completar ou aperfeiçoar
a petição inicial e não indeferi-la “in limine”;

15. Atendendo à alegação de que as dívidas em causa são de na-
tureza civil, o despacho a proferir pelo Mo Juiz a quo nunca poderia
ser um despacho de rejeição ou de indeferimento liminar, mas sim
um despacho a convidar a R completar ou aperfeiçoar a petição inicial
(arto 477 do CPC por força do arto. 2 do CPT);

16. A decisão recorrida viola os artos 1692, no 1, alínea b), 1696,
C. Civil e 477 do CPC.

A Fazenda Pública não contra-alegou.
Por despacho do Mo Juiz de 22.1.92, o processo ficou suspenso

até ser efectuada a partilha efectuada em inventário derivado da se-
paração de meações o qual foi homologado por sentença do Mo Juiz
do Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia de 29.5.96 por onde se
vê que o prédio penhorado foi aformulado à R.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que este
Supremo Tribunal – Secção de Contencioso Tributário – é hierarqui-
camente incompetente para conhecer do recurso por este não versar
exclusivamente matéria de direito, pois a R nas alegações e conclusões
do recurso sustenta que os processos de execução fiscal foram movidos
exclusivamente contra seu marido – conclusões 1a e 9a – e que as
dívidas exequendes são de IVA e de contribuições devidas à Segurança
Social – conclusões 1a e 8a – que resultam de actos ilícitos praticados
pelo marido designadamente não restituição ao Estado de dinheiro
por aquele cobrado – conclusões, 4a, 6a,7a,9a e 11a – e na decisão
recorrida não é dado como provado que os processos de execução
fiscal tenham sido movidos exclusivamente contra o seu cônjuge nem
se indicam quais os actos que geraram as dívidas de IVA e con-
tribuições à Segurança Social nem que as dívidas exequadas que não
respeitam a IVA sejam destas contribuições (no despacho recorrido
indica-se apenas que além de dívidas de IVA, há “outras”).

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo digno represen-
tante do Ministério Público, nenhuma delas se manifestou.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
1. Esta questão de incompetência em razão da hierarquia desta

Secção de Contencioso Tributário do STA levantada pelo distinto
magistrado do Ministério Público – que é do conhecimento oficioso –
e de interesse e ordem pública precede a de qualquer outra matéria
e a sua procedência prejudica o conhecimento de qualquer outra
(artos 3 da LPTA, 42, no 2, do CPT e 102, no 1, do CPC).

Analisando as conclusões do recurso da R – e são estas que de-
limitam o objecto do recurso (arto 684, no 3, do CPC) – apura-se
que lega que: – «os processos de execução . . . foram movidos ex-
clusivamente contra o cônjuge da R por dívidas provenientes e res-
peitante a IVA e CSS;» (conclusões 1a e 8a) e que tais dívidas não . . .
«foram contraídas por força da actividade exercida pelo executado,
dívidas subjectivamente comerciais, pois tem origem em factos ilícitos
imputados a comerciante;» (conclusão 7a – v. conclusões 4, 6, 7, e 11).

Por seu lado, o despacho recorrido não se refere à natureza das
dívidas exequendas.

Portanto, o que está em causa é uma questão de prova – saber
qual é a origem das dívidas exequendas; por que razão é que a execução
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corre só contra o cônjuge da R; a incidência das dívidas exequendas –
se dizem respeito a qualquer acto ilícito ou qual é a actividade que
lhe está subjacente, se são ou não contraídas no exercício do comércio
e se há lugar a qualquer restituição de quantias de IVA e CSS.

Tudo isto significa que há matéria de facto a apreciar, que há
factos a provar quanto à matéria relativa aos embargos de terceiro
deduzidos pela R, o que tudo revela que o recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito.

Esta circunstância tem como efeito tornar esta Secção de Con-
tencioso Tributário incompetente em razão da hierarquia, por nos
processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a ins-
tância – recursos per saltum – apenas conhecer de matéria de direito
(artos 21, no 4, 32, no 1, alínea b), 41, no 1, alínea a), do STAF
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 pre-
sente recurso o Tribunal Tributário de 2a Instância (arto 47, no 3,
do CPT).

Nestes termos, acordam em declarar incompetente em razão da
hierarquia desta Secção de Contencioso Tributário do STA, decla-
rando competente para conhecer do recurso o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

São devidas custas pelo R (art. 3 da Tabela de Custas no STA),
fixando-se a taxa de justiça em 15 (quinze mil escudos) e a Pro-
curadoria em quarenta (40 %) por cento.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. – Francisco Rodrigues Pardal (Rela-
tor) – Domingos Brandão de Pinho – Abílio Madeira Bordalo. – Fui pre-
sente: António Mota Salgado.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Fundamentação insuficiente; vício de forma; preterição de for-
malidades legais.

Doutrina que dimana da decisão:

Carece de fundamentação suficiente o acto avaliativo de ter-
reno quando apenas se refere, no respectivo auto ”atendendo
ao local e fim a que se destina”, se atribui àquele o valor
de 9.000.00 por m2.

Recurso n.o 21 500. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Modelo
Continente Hipermercados, S. A.; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Fonseca Limão.

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

A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão do T.T.
de 2a Instância, a fls. 96 e seguintes, dele interpôs recurso para este
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S.T.A. terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

1. Não houve preterição de formalidades legais, por falta de fun-
damentação, uma vez que é um conceito relativo, que depende da
natureza do acto e do seu destinatário.

2. A fundamentação tem como finalidade dar a conhecer as razões
por que se decidiu em determinado sentido, e com o fim de possibilitar
o destinatário a optar pelo recurso contencioso.

3. No caso sub judice, a avaliação mostra-se devidamente funda-
mentada (neste sentido ver Acórdãos do S.T.A.de 27/4/83, rec. no2346
e arto 144o no7 do código Cnt.Industrial) pelo que deve manter-se
nas ordens jurídicas.

4. Violou o douto acórdão recorrido o disposto no No 97o - único
e 109o, ambos do C.S.I.S.S.D, bem como o No1 do DL. 256-A/77
de 17/6.

O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Em sede de matéria de facto vem provado o seguinte:
a) Em 26/4/88, a impugnante adquiriu, como melhor resulta do

doc. constante de fls.4 e seguintes e que se dá por reproduzido na
integra para todos os legais efeitos, o prédio nele identificado.

b) A sisa correspondente a essa transmissão foi paga como consta
do doc. de fls.18/19, que também se dá por reproduzido.

c) De ambos os docs. atrás especificados não resulta qualquer de-
claração de que o terreno em causa se destinasse à construção, antes
constando que o terreno se destina a ”arredondamento de estremas
de prédio urbano pertença do adquerente”.

d) Apesar disso, no âmbito do processo avaliativo no 706/88, ins-
taurado pela repartição de Finanças, o falado terreno foi avaliado
como ”terreno por construção” fixando os peritos o valor de 9.000.00
para o metro quadrado.

e) O nomeado terreno não é considerado apto à construção, ine-
xistindo qualquer tipo de infra-estruturas no local ao tempo de
transmissão.

f) O terreno que nos ocupa, não está situado em zonas urbanizadas
ou compreendidas em planos de urbanização já aprovados [indicado
por lapso como al.g)].

g) Nem ao tempo se encontrava aprovado projecto ou concedida
licença de construção (indicado por lapso como al.h)).

h) Os louvados que procederam à avaliação fixaram o indicado
valor de 9.000.00 por metro quadrado fundamentando do seguinte
modo: ”atendendo ao local e fim a que se destina” (fls.28 a 39).

A questão a decidir consiste em saber se os actos avaliativos en-
fermam de preterição de formalidades legais, por falta de fun-
damentação.

Nos termos do No 268o no3 da C.R.P. ”os actos administrativos
... carecem de fundamentação expressa quando afectem direitos ou
interesses legalmente protegidos dos cidadãos”.

Por seu turno, de harmonia com o disposto no No 1o no 1 al.a)
do DL. 256-A/77, de 17/6, então vigente devem ser fundamentados
os actos administrativos que, total ou parcialmente, neguem, extingam,
restrinjam ou por qualquer modo afectem direitos ou imponham ou
aprovem deveres, encargos ou sanções.

A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição
dos fundamentos de facto e de direito de decisão, podendo consistir
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em mera declaração de concordância com os fundamentos do anterior
parecer, informação ou proposta, que neste caso constituirão parte
integrante do respectivo acto (v.N1o no2 do DL. 256-A/77).

É equivalente à falta de fundamentação a adopção de fundamentos
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência não esclareçam
concretamente a motivação do acto (v. No1 no3 do DL 256-A/77).

” A suficiência de fundamentação é um conceito relativo, depen-
dendo, nomeadamente, do tipo de acto administrativo em causa.

O acto só se apresenta devidamente fundamentado quando o des-
tinatário pode apreender, sem qualquer ambiguidade os motivos mercê
dos quais se decidiu em certo e determinado sentido ” (v. Ac. S.T.A
de 14/2/85, Bol. 346/286).

A fundamentação destina-se a levar ao conhecimento do interessado
o iter cognoscitivo e valorativo percorrido pela entidade que proferiu
o acto.

Volvendo ao acto dos autos e recordando que em, sede de fun-
damentação, os actos avaliativos apenas referem ”atendendo ao local
e fim a que se destina”, forçoso é concluir que o desiderato atrás
referido não foi alcançado.

Efectivamente, não revelam os peritos, as razões pelas quais os
terrenos avaliados, situados em Alcabideche e destinados à construção,
tem o valor de 9.000.00 por m2.

Desconhece-se, assim, qual o iter cognoscitivo e valorativo per-
corrido pelos peritos para atingirem aquele valor, porquanto silen-
ciaram a natureza da construção a efectuar, a respectiva área, o preço
por m2, naquela zona, dos terrenos com aptidão semelhante e quais-
quer outros índices aplicáveis em sede de avaliações.

Em suma, a fundamentação usada mostra-se insuficiente, o que
equivale à sua falta, gerando vício de forma, o qual se enquadra
na preterição de formalidades legais que, por sua vez, constitui fun-
damento de impugnação, nos termos do No 97o parágrafo único do
C.Sisa.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho.

Acórdão de 23 de Abril de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Posse. Requisitos. Registo predial. Efei-
tos. Conceito de terceiro.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para que a “posse” mereça protecção por via dos “em-
bargos de terceiro”, é necessária a convergência de dois
elementos: um, atinente à actuação material sobre a coisa,
ao exercício dos poderes de facto contidos no direito real
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em causa; o outro, reportado à intenção de agir, de exercer
tais poderes como titular desse direito.

2 — A presunção resultante do registo predial é apenas “juris
tantum”, pelo que a mesma admite prova em contrário.

3 — Tendo a embargante adquirido a posse do bem imóvel
em momento anterior ao da penhora sobre o mesmo
bem, esta penhora ofendeu aquela posse, não impedindo
o êxito dos embargos a falta de registo de tal aquisição.

4 — Terceiros, para efeitos de registo predial, são tão-somente
aqueles que tenham adquirido de um autor comum di-
reitos incompatíveis entre si, o que não acontece no caso
da penhora, em que o executado não tem aí qualquer
intervenção.

5 — De modo que a aquisição do questionado bem imóvel,
operada antes da dita penhora e ainda não registada,
é oponível à exequente-embargada, assim procedendo os
embargos de terceiro deduzidos contra a penhora sobre
um bem que já não pertencia ao executado, nem estava
na sua posse, mas sim no domínio e posse da embargante.

Recurso n.o 21.542. Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral;
Recorrida: Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. San-
tos Serra.

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

A Caixa Económica Montepio Geral, actual designação da Caixa
Económica de Lisboa, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, de 21 de Novembro
de 1995, que julgou improcedentes os embargos de terceiro pela ora
recorrente deduzidos contra a penhora efectuada na execução fiscal,
movida pela Fazenda Pública a Dionel Silvestre Amado, para cobrança
coerciva da quantia de Esc. 1.382.167$00, proveniente de IVA, imposto
complementar e contribuição industrial, dos anos de 1988 a 1993.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
“1. O registo da penhora foi efectuado posteriormente à data da

aquisição do imóvel pela ora embargante;
2. Pese embora o facto do imóvel, à data da efectivação da penhora,

não se encontrar ainda registado em nome do executado, é, no caso
dos presentes autos, juridicamente irrelevante. Na verdade,

3. O registo predial tem uma função meramente declarativa de
simples publicidade, não constitutiva de direitos;

4. A presunção do direito registado, pertencente à pessoa em nome
de quem está inscrito, é susceptível de ser ilidida por prova em con-
trário e tal ilisão foi feita;

5. A embargada não é terceiro para efeitos de registo predial, pelo
que lhe é oponível a aludida aquisição independentemente do facto
da mesma não se encontrar registada a favor da ora embargante em
data anterior ao registo da penhora ordenada nos presentes autos;

6. Porque a referida diligência judicial incidiu sobre um bem que
não não era propriedade dos executados, é a mesma nula e de nenhum
efeito;

7. O Mmo Juiz recorrido, ao decidir como decidiu, fez errada in-
terpretação e aplicação das disposições contidas, nomeadamente, nos
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artigos 817o, 601o, 818o, 824o e 294o da C.C. e 5o do C.R.P.;
9. É, pois, ilegal a douta decisão recorrida. . .”.
Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto

e desenvolvido Parecer, no sentido do provimento do recurso, pois,
em seu juízo e conclusão, “não se justifica que a venda não registada
anterior à penhora seja ineficaz em relação a esta”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, a sentença recorrida considerou provado o

seguinte:
“1. Foi instaurada execução contra Dionel Silvestre Amado para

a cobrança de esc. 1.382.167$00, proveniente de IVA, imp. comple-
mentar e cont. industrial, dos anos de 1988 a 1993;

3. No âmbito da mesma, foi penhorada, em 2-5-1994, a fracção
autónoma letra “B”, correspondente ao rés-do-chão, direito, do prédio
urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia do Vale da
Amoreira, sob o arto 255o;

3. A penhora supra foi inscrita na Conservatória do Registo Predial
da Moita, pela ap. 19, de 16-5-1994, cota F-3;

4. À ora embargante, por arrematação em hasta pública, realizada
em 22-6-1993 no Tribunal Judicial da Comarca da Moita, foi ad-
judicada a fracção em causa, pelo preço de esc. 3.300.000$00;

5. Face à adjudicação supra, por despacho de 11-10-1993, proferido
nos autos de execução que correram os seus termos pelo Tribunal
Cível da Comarca de Lisboa, 4o Juízo, 3a Secção, processo no 6883,
do ano de 1990, foi ordenado o cancelamento das inscrições 3.792,
15667 e 3 055 - fls. 30 dos autos;

6. Da penhora efectuada e referida no ponto 2 do probatório, foi
a embargante notificada em 27-3-1995, na qualidade de “credora com
garantia real” (fls. 22 dos autos)”.

Após elencar estes factos, o Julgador da 1a instância passou, na
ora recorrida sentença de improcedência dos deduzidos embargos,
a apreciar o que aí epigrafou como “o direito”, onde, tecendo as
considerações tidas por pertinentes, concluiu “ser a exequente Fa-
zenda Pública terceira relativa a tal arrematação, pelo que a posse
derivada dessa aquisição, por falta do registo respectivo, não lhe é
oponível, tendo a penhora sido bem efectuada, por se tratar de um
bem inscrito em nome do executado e logo a responder pelas suas
dívidas, nos termos do disposto nos artos 601o e 817o do Código Civil.”

Com o que não concordou a embargante, ora recorrente, nos moldes
que ficaram atrás expostos.

Conhecido, assim, o campo da divergência, avancemos para a re-
solução do problema equacionado.

Que se reconduz à questão de saber se é, ou não, oponível ao
exequente, com penhora registada, a aquisição do bem imóvel pe-
nhorado, anterior a essa penhora, mas não registada.

Vejamos então.
O arto 319o do Código de Processo Tributário dispõe:
“1. Quando o arresto, a penhora ou outra diligência judicial ofenda

a posse de terceiro, pode o lesado fazer-se restituir à sua posse por
meio de embargos de terceiro, que serão apresentados na repartição
de finanças onde pender a execução e regidos, na parte em que o
possam ser, pelos preceitos relativos à oposição.

2. O prazo é de 20 dias e conta-se desde o dia em que foi praticado
o acto ofensivo da posse ou daquele em que o embargante teve co-
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nhecimentos da ofensa, mas nunca depois de os respectivos bens terem
sido vendidos”.

Esta disposição - correspondente à do arto 186o do anterior Código
de Processo das Contribuições e Impostos-coincide, no essencial, a
do no 1, com a do arto 1037o, no 1, do Código de Processo Civil,
e, a do no 2, com a do arto 1039o do mesmo compêndio, artigos
estes em vigor ao tempo dos factos referenciados nos autos.

E está em harmonia com o comando do arto 1285o do Código
Civil, que estabelece:

“O possuidor cuja posse for ofendida por diligência ordenada ju-
dicialmente pode defender a sua posse mediante embargos de terceiro,
nos termos definidos na lei de processo”.

Referindo ainda o no 2 do mencionado arto 1037o:
“Considera-se terceiro aquele que não tenha intervindo no processo

ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial, nem represente
quem foi condenado no processo ou que no acto se obrigou. . .”.

Posto isto, e uma vez que não vem discutida a tempestividade dos
embargos, nem a qualidade de “terceiro” da embargante, resta-nos
averiguar se esta tinha a “posse” do bem penhorado e se houve “ofen-
sa” dessa posse através da penhora em causa.

Averiguação que, obviamente, por inserida no âmbito da questão
suscitada no recurso, poderá e deverá ter aqui lugar.

E assim:
Do exposto decorre que os embargos de terceiro constituem um

meio de defesa e tutela da posse, ameaçada ou violada, surgindo
com a mesma natureza e função das acções possessórias, pese embora
a sua especial característica de meio de defesa contra um acto do
Estado, no domínio da actividade judicial deste.

(cf. Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, in “Código de
Processo das Contribuições e Impostos, Comentado e Antoado”, 2a

edição, pág. 516, Anselmo de Castro, in “A Acção Executiva Singular,
Comum e Especial”, pág. 435, e Pires de Lima e Antunes Varela,
in “Código Civil Anotado”, volume III, pág. 52).

De modo que, nos embargos de terceiro, a “posse” constitui ele-
mento essencial, o que será de realçar relativamente aos deduzidos
na área do processo tributário, onde “não pode levantar-se a questão
de propriedade” (arto 320o do CPT e, antes, arto 187o do CPCI).

Ora, funcionando os ditos embargos como instrumento de defesa
possessória, servindo de meio para “o lesado fazer-se restituir à sua
posse”, evidente se torna que o “terceiro” tem de estar na posse
do bem objecto de ofensa pelo acto judicial em causa, ou seja, aquela
posse tem de ser anterior a este acto.

“A posse há-de ser anterior à diligência contra a qual se reage;
de nada vale a posse posterior. Se no acto da penhora, do arrolamento,
do arresto, etc., a pessoa não tinha a posse, ou a sua posse na revestia
os requisitos necessários, segundo a lei civil, para ser protegida pelas
acções ou meios possessórios, é óbvio que os embargos não oferecem
condições de viabilidade” (Alberto dos Reis, “Processos Especiais”,
volume I, pág. 406).

Em suma, os embargos de terceiro só podem basear-se em “posse
anterior” ao acto contra o qual são deduzidos, como, aliás, claramente
flui da previsão legal: “Quando o arresto, a penhora ou outra diligência
judicial ofenda a posse de terceiro. . .”.

E o que terá de convergir nessa “posse”, em termos relevantes
para o efeito?



1122

A posse - diz o arto 1251o do Código Civil - “é o poder que se
manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício
do direito de propriedade ou de outro direito real”.

Daqui partindo a doutrina para afirmar que a posse, não se es-
gotando no “corpus” da actuação de quem materialmente detém a
coisa, compreende ainda o “animus” com que a exploração económica
da coisa é exercida (Antunes Varela, “Revista de Legislação e de
Jurisprudência, Ano 128o, no 3854, pág. 146).

A posse é, assim, caracterizada por dois elementos: um, atinente
à actuação material sobre a coisa, ao exercício dos poderes de facto
contidos no direito real em causa; o outro, reportado à intenção de
agir, de exercer tais poderes como titular desse direito.

Sendo estes, portanto, os dois requisitos necessários para que a
“posse” mereça protecção por via dos “embargos de terceiro”.

Na hipótese vertente, e como se vê do probatório, a dita “fracção
autónoma” foi “adjudicada” à embargante “por arrematação em hasta
pública realizada, em 22-6-1993”, no Tribunal Judicial da Comarca
da Moita”, imóvel esse que, na execução fiscal em referência, veio
a ser penhorado “em 2-5-1994“, penhora “inscrita na Conservatória
do Registo Predial da Moita pela ap. 19 de 16-5-1994. . .”.

Donde a embargante ter adquirido, através daquela arrematação,
a “posse” do identificado bem imóvel - artos 824o, 875o, 879o e 1251o

do Código Civil -, aquisição verificada em momento anterior ao da
penhora sobre o mesmo bem.

Pelo que esta penhora ofendeu aquela posse.
Conclusão que, porém, não poderá determinar, sem mais, a pro-

cedência dos deduzidos embargos.
É que, face ao entendimento expresso na sentença recorrida e ao

alegado na minuta de recurso, importará ainda conhecer da questão
fulcral, referente às regras do registo.

Prosseguindo, pois.
De acordo com o arto 5o, no 1, do Código do Registo Predial,

“os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois
da data do respectivo registo”.

Acrescentando o arto 7o do mesmo diploma que “o registo definitivo
constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito,
nos precisos termos em que o registo o define”.

Ora, como decorre do relatado, a aquisição, através da qual a em-
bargante tem a posse do imóvel, não está registada, ao contrário
da penhora, inscrita no registo, encontrando-se a propriedade do dito
bem registada em nome do executado.

E, não havendo dúvidas de que estamos perante “factos sujeitos
a registo” [cfr. artigo 2o, no 1, alíneas a), e) e n), do citado código],
impõe-se-nos retirar, da descrita situação, as devidas consequências,
tendo sempre em mira a natureza e os fins do registo.

“O registo predial destina-se essencialmente a dar publicidade à
situação jurídica dos prédios. . .” (arto 1o do código), pelo que, não
respeitanto à validade dos actos jurídicos, não é constitutivo de di-
reitos, mas meramente declarativo, com uma função de simples pu-
blicidade, e, quando definitivo, faz presumir a existência do direito
e de que este pertence ao titular inscrito - arto 7o, citado.

(vide Ac. STJ, de 7-6-1983, BMJ no 328, pág. 504).
Mas uma tal presunção é apenas “juris tantum” e, por isso, admite

prova em contrário.
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De sorte que cede perante melhor prova a presunção resultante
do facto - salientado pela instância recorrida - de o imóvel em causa
estar “inscrito em nome do executado”.

E não há dúvida de que, na hipótese dos autos, foi ilidida aquela
presunção, pois, através da operada arrematação em hasta pública,
a embargante adquiriu a posse e propriedade do referido bem.

Por conseguinte, quando a questionada penhora teve lugar, o bem
já não pertencia ao executado, nem estava na sua posse, pelo que
essa penhora é nula, atenta a regra de nulidade, constante do arto 294o

do Código Civil (que visa “os negócios jurídicos celebrados contra
disposição legal de carácter imperativo”), e na medida em que, se-
gundo o arto 817o do mesmo código, “não sendo a obrigação vo-
luntariamente cumprida”, o credor só pode “executar o património
do devedor, nos termos declarados neste código e nas leis de processo”,
ou seja, não lhe é legalmente permitido apreender bens situados fora
da esfera jurídica do devedor (salvaguardadas, naturalmente, as hi-
póteses, excepcionais, em que “o direito de execução pode incidir
sobre bens de terceiro” - arto 818o).

Em resumo, não impede o êxito dos embargos a falta de registo
da aquisição da propriedade ou da posse, que apenas terá de ser
anterior à diligência judicial em causa, tal como ocorreu na espécie
vertente.

Asserção que não é abalada pelo citado preceito do arto 5o do
CRP, segundo o qual - cabe recordar - “os factos sujeitos a registo
só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo
registo”.

Na verdade, e conforme tem vindo a ser sustentado, quer pela
doutrina, quer pela jurisprudência, terceiros, para efeitos de registo
predial, são apenas aqueles que tenham adquirido de um autor comum
direitos incompatíveis entre si, o que não acontece no caso da penhora,
em que o executado não tem aí qualquer intervenção.

(cf., por todos, Ac. STJ, de 7-6-1983, BMJ, no 328, págs. 504 a
508, e doutrina ali citada, e Ac. STA, Pleno da 2a Secção, de
14-07-1993, AD 390, págs. 719 a 722).

Sendo oportuno transcrever, por aqui pertinente, o seguinte trecho
daquele aresto do STJ:

- “E esta noção restritiva de terceiros compreende-se e justifica-se,
pois só são merecedores da garantia desse artigo 5o, no 1, aqueles
que adquirem, com intervenção directa do autor comum, criando-lhes
este a convicção da sua existência na sua esfera jurídica, direitos in-
compatíveis, sobre o mesmo objecto. Há, assim, um sujeito comum
a criar, em relação a dois outros, separadamente, direitos ou interesses
opostos sobre a mesma coisa.

- Nestes casos, porque este autor comum, com a sua actuação,
criou nesses outros sujeitos a ideia de certeza de que o direito trans-
mitido ou onerado era sua pertença e, portanto, o podia transmitir
ou onerar, são eles merecedores de protecção igual, preferindo a
lei o que registou primeiramente o facto, atenta a sua diligência e
a natureza e função de publicidade do registo.

- Mas quando no acto ou facto não intervém directamente o autor
comum mas apenas a lei e a vontade e acção unilateral do credor,
como no caso dos autos, sem cuidar de averiguar, junto do devedor
ou executado, qual o seu real e actual património, então já não merece
a protecção desse artigo 5o, no 1, pois não foi convencido ou induzido
em erro pelo autor comum da existência desse direito ou coisa na
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esfera jurídica do seu património, agindo o credor à sua revelia e
por sua inteira responsabilidade”.

Por tudo quanto expendido ficou, impõe-se-nos solucionar a sus-
citada questão como segue: não tendo o executado intervindo na pe-
nhora do dito bem imóvel, a aquisição deste pela embargante, através
da arrematação em hasta pública, realizada antes daquela penhora
e ainda não registada, é oponível à exequente-embargada.

Consequentemente, procedendo a tese da Recorrente, não poderá
manter-se o julgado em crise.

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, e, julgando-se
procedentes os deduzidos embargos de terceiro, ordena-se o levan-
tamento da questionada penhora e o cancelamento do respectivo
registo.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 1997. — Santos Serra (relator) — Abílio Bor-
dalo — Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 30 de Abril 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

instância se não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito por força do arto 32o no1 alínea b) do
ETAF.

II — Discutindo-se questão de facto no recurso é competente
para ao seu conhecimento o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos do arto 41o, 1 alínea a) do ETAF.

RECURSO No 14.029; Recorrente: ALFA - Investimentos Turísticos,
Lda; Recorrida: Direcção-Geral do Tesouro; Relator: Exmo Conso

Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

ALFA - Investimentos Turísticos, Lda com sede em Lisboa, na
Rua Pinheiro Chagas, 95-5o, não se conformando com a sentença
de 5.2.91, proferida pelo Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa, que julgou improcedente a oposição a execução
fiscal que a Direcção-Geral de Tesouro lhe instaurou para cobrança
da importância de 656.432.597$50, proveniente da dívida exequenda,
além dos adicionais selos e custas do processo, veio interpor recurso
directamente para este STA em cujas alegações, formulou as seguintes
conclusões:
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«A dívida reclamada na presente execução não é exigível, isto é
não se mostra vencida;

b) A inexigibilidade da dívida conduz à abolição da executada da
instância;

c) É ilegal a prática do anatocismo desenvolvida pela Caixa G.
Depósitos consubstanciada na forma como procedeu ao pagamento
dos valores pretensamente pagos pela Direcção Geral do Tesouro
e reclamados na presente execução;

g) Assim sendo, o montante da dívida exequenda correspondente
à capitalização dos juros é ilegal, pois as leis vigentes não permitem
tal apuramento;

h) A ilegalidade parcial da dívida exequenda constitui fundamento
válido para a oposição deduzida, como decorre da alínea a) e do
parágrafo único do arto 176o do C.P.C.I.; Por outro lado,

i) Não se pode invocar como regra que seja verdade seja qual
for a entidade que tenha extraído o título, conhecer na oposição à
execução fiscal, se a dívida foi bem ou mal liquidada.

j) Tal regra só é válida para as execuções fiscais propriamente
ditas, ou seja, as previstas no arto 144o do C.P.C.I.

l) O Mmo Juiz “a quo” deveria ter conhecido das questões que
lhe foram suscitadas, relativamente à alegada ilegalidade da dívida
exequenda;

m) Também e pelos mesmos fundamentos expostos, o Mmo. Juiz
“a quo” deveria ter conhecido da questão da presunção parcial da
dívida.»

Termina pedindo que seja concedido provimento ao recurso re-
vogando-se a decisão recorrida (...) “ ou que, em última análise con-
dicione o pedido executivo aos limites legalmente permitidos”.

Contra-alegou a Fazenda Pública, concluindo pela negação do pro-
vimento ao recurso.

O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer,
suscitando a incompetência deste Tribunal uma vez que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito pois que a recorrente
sustenta nas suas conclusões que para apurar o montante da dívida
exequenda a CGD praticou anatocismo sendo que na sentença re-
corrida é matéria que foi ali estabelecida.

Para o caso de assim não se ter entendido, pronunciou-se pelo
não pelo não provimento do recurso.

Sobre a suscitada questão da incompetência ordenou-se fossem
ouvidas as partes para sobre ela se pronunciarem, apenas o fazendo
a Fazenda Pública através da peça de fls. 103 no sentido de que
a invocação do anatocismo com fundamento de oposição à execução
consubstancia ilegalidade concreta da dívida, aderindo à posição do
parecer do M.Público no sentido de que por tal razão não pode cons-
tituir fundamento de oposição à execução.

Colhidos os vistos dos Exmos Adjuntos cumpre decidir.
Logra prioridade de apreciação a questão da incompetência sus-

citada em virtude de a competência dos tribunais ser questão de ordem
pública e o seu conhecimento preceder o de outra matéria (cfr. arto

3o da LPTA ex vi do arto 2o do CPT).
Trata-se de incompetência absoluta em razão da hierarquia que

pode ser arguida pelas partes e pelo Ministério Publico 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 (artos 101o e 102o do CPC e 45o no2 do
CPT).
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Impõe-se, pois, se analise a matéria levada às conclusões da ale-
gação, delimitadoras como são do objecto de recurso, como é en-
tendimento da jurisprudência corrente apoiado na Lei (artos 684o

3 e 690o 3 do CPC) ‘ex vi’ do arto 169o do CPT, com vista a determinar
se o recorrente discute ou põe em causa matéria de facto fixada
na sentença recorrida, caso em que, a verificar, terá de se concluir
pela incompetência deste STA que, na situação vertente, apenas co-
nhece de direito, face ao disposto no arto 21o no4 do ETAF.

Como decorre das conclusões (alínea c) a recorrente afirma a ile-
galidade da “prática do anatocismo desenvolvido pela C.G.D con-
substanciada na forma como procedeu ao pagamento dos valores pre-
tensamente pagos pela Direcção Geral do Tesouro ...” ) .

Matéria esta que traduz de forma condensada, a síntese da alegação
expressa a fls 19 a 31 da peça “alegações” e que se reconduz à forma
do apuramento dos juros integradores da dívida exequenda, contestada
pela recorrente.

O termo “anatocismo” respeitante à produção de juros sobre os
juros vencidos, sendo uma realidade fáctica, implica igualmente a
verificação de pressupostos fácticos tal como se define no arto 560o

do Código Civil, nomeadamente a existência de convenção posterior
ao vencimento daqueles ou a notificação judicial feita ao devedor
para a capitalização dos juros vencidos ou proceder ao seu pagamento
sob pena de capitalização, o que só pode suceder a partir do prazo
mínimo de um ano.

Matéria de facto que não teve acolhimento ou não foi estabelecida
no elenco factual do quadro probatório da sentença recorrida.

Da pertinência desta matéria, como matéria de facto que é, não
cabe a este Tribunal com vista à decisão recorrida, o que cabe na
tarefa exclusiva do Tribunal competente para do recurso conhecer
e que, nos termos do arto 39o do ETAF só o Tribunal Tributário
de 2a Instância dispõe de poderes de cognição para o efeito.

A propósito da relevância de tal matéria, cabe apenas lembrar a
parte final do pedido contido nas conclusões das alegações onde a
recorrente peticiona se “condicione o pedido executivo aos limites
legalmente permitidos” o que significa que a recorrente pretende ex-
trair da referida realidade efeitos jurídicos o que, como se disse, escapa
à competência deste STA uma vez que, na situação vertente, fun-
cionando como Tribunal de revista, apenas conhece de direito nos
processos julgados pelos Tribunais Tributários de 1a instância e fiscais
aduaneiros (arto 21o no 4 do ETAF).

Perante o exposto, e tendo presente as disposições conjugadas dos
artos 21 no4, 32o 1 b) e 41o 1 alin. a) do ETAF em consonância,
aliás com o preceituado no arto 167o do C.P.T. não está em causa,
no âmbito do recurso, exclusivamente matéria de direito, mas também
matéria de facto o que determina a incompetência do STA para do
recurso conhecer.

Procede, pois, a deduzida excepção de incompetência deste STA.
Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da

hierarquia, este Tribunal, cabendo tal competência ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

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

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Abílio Madureira Bordalo (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente: Mota Salgado.
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Declaração de voto

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 pode cons-
tituir 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 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
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
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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 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 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 Processual Civil, ed. argentina 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 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 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.
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Acórdão de 30 de Abril 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 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.

Recurso no 16 108. Recorrente: VARANDASOL — Construção Civil
e Imobiliária, Lda. Recorrida: Caixa Geral de Depósitos. Relator:
Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. VARANDASOL — Construção Civil e Imobiliária, Lda., com
sede em Queluz de Baixo, deduziu embargos de terceiro à penhora
que, em execução fiscal pendente no então 7o Juízo do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa contra BARROCAL — Imobiliária
e Construtora, Lda., para cobrança de um crédito da Caixa Geral
de Depósitos (CGD), recaíra sobre as fracções autónomas A e C
do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de
Queluz, na ficha 152 da freguesia de Agualva-Cacém.

Por despacho de 8-10-92 (fls. 25 e segs.) foi essa petição de embargos
liminarmente indeferida por manifesta improcedência e a embargante
condenada nas custas.

De tal decisão recorreu a embargante, per saltum, para esta Secção
do STA, que por Acórdão de 23-3-94, a fls. 75 e segs., negou pro-
vimento ao recurso e condenou a recorrente nas custas.

Notificada da conta, veio a embargante-recorrente reclamar não
só da elaborada neste STA como da feita na 1a instância.

Tendo-se o relator declarado incompetente em razão da hierarquia
para conhecer da reclamação da conta efectuada na 1a instância, foram
os autos, a pedido da reclamante, remetidos ao Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo, 2a Secção, processo no 6/92),
que por Despacho de 31-1-95 (fls. 123) indeferiu totalmente essa
reclamação.

De tal despacho recorreu a embargante, de novo per saltum, para
esta Secção do STA, que por Acórdão de 13-12-95, a fls. 159 e segs.,
o anulou por omissão de pronúncia.
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Tendo os autos voltado, pois, à 1a instância, foi aí lavrado em
14-5-96 novo despacho (fls. 186 e segs.), que julgou apenas parcial-
mente procedente a reclamação da conta.

Deste último despacho da 1a instância vem, de novo per saltum,
o presente recurso, interposto pela reclamante, que a rematar a sua
minuta apresentou as seguintes conclusões, que reiteram alegação
feita na dita reclamação da conta (cfr. fls. 88 vo a 89):

«1a - As custas liquidadas têm como ponto de partida o valor ques-
tionado de 8.470.000$00, considerado no douto despacho impugnado
como valor para efeito de custas, tendo o critério para a fixação
de tal valor consistido em este mesmo valor ter sido atribuído, no
auto de penhora, às fracções A e C, objecto mediato dos embargos
de terceiro que deram origem a estes autos.

2a - Nos termos da al. d) do no 1 do arto 7o do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, o valor aten-
dível, para efeitos de custas, é, nos embargos de terceiro, o dos bens
embargados.

3a - Não é verdade que, no auto de penhora, tenha sido atribuído
tal valor (8.470.000$00) ao conjunto das duas fracções.

4a - Do processo de execução fiscal a que respeita o presente litígio
(1a SAEF, 1a Secção, proco no 4.475/86) constam, a fls. 226 e 240,
respectivamente, os autos de penhora relativos as fracções C e A,
dos quais, por sua vez, constam como valores atribuídos às fracções
os respectivos valores matriciais, ou seja, 1.814.400$00 e 1.425.000$00.
Por outro lado,

5a - É errada a premissa em que se funda a informação do Sr. Con-
tador, de fls. 59, segundo a qual o valor atribuído na penhora às fracções
embargadas é de 3.640.000$00 (fracção A) e 4.830.000$00 (fracção C),
pois, conforme há-de resultar da leitura da certidão que se há-de
juntar, o valor conjunto das fracções, atribuído no auto de penhora,
não é de 8.470.000$00, mas sim de 3.239.400$00 [1.425.000$00 (valor
matricial da fracção A)+1.814.400$00 (valor matricial da fracção C)].

6a - Valor de um bem é aquele que resulta de uma avaliação e
essa avaliação foi pela Administração Fiscal e teve como objecto as
fracções A e C, objecto dos embargos, e deu lugar a determinação
do respectivo valor patrimonial.

7a - Conforme se pode conferir pelas fotocópias autenticadas das
respectivas cadernetas prediais, juntas a estes autos com a petição
de reclamação, em 11 de Maio de 1994 (vide visto de actualização
aposto na última página), os valores patrimoniais são de 1.710.720$00
(fracção A) e 2.177.280$00 (fracção C).

8a - Assim sendo, o valor tributário dos autos de embargos de
terceiro deve ser o valor que resulta da soma aritmética dos valores
patrimoniais das fracções [1.710.720$00 (fracção A)+2.177.280$00
(fracção C)=3.888.000$00], antes referenciados, mas nunca o valor
de 8.470.000$00, fixado pelo TT de 1a Instância de Lisboa.

9a Ao ter decidido de modo diferente, o tribunal recorrido violou
o preceito antes invocado.»

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Mo Po emitiu parecer de que o recurso não merece

provimento.
2. Suscita-se, porém, a questão prévia, de conhecimento oficioso

e prioritário (cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do
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CPC), da competência, em razão da hierarquia, desta Secção do STA,
para onde um recurso jurisdicional, 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 questão prévia.
Na verdade, nas referidas conclusões 4a, 5a e 7a alega a recorrente

que na penhora feita na execução fiscal no 4.475/86 da 1a Secção
da SAEF foram atribuídos às fracções prediais C e A, cujo valor
está aqui em discussão, os respectivos valores matriciais, ou seja,
1.814.400$00 e 1.425.000$00 e que em 11 de Maio de 1994 os valores
patrimoniais dessas fracções eram, segundo as matrizes, de
1.710.720$00 (fracção A) e 2.177.280$00 (fracção C).

Ora da especificação factual do despacho judicial sob recurso não
consta qualquer menção dos valores matriciais dessas fracções prediais
ou dos valores que lhes hajam sido atribuídos no acto da penhora.

4. Conclui-se que a recorrente estriba, em parte, as suas alegações
de recurso em fundamentos de facto não dados como assentes pela
sentença recorrida, pelo que o recurso não versa exclusivamente ma-
téria 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 12.000$00 de taxa de justiça e 4.000$00
de procuradoria (§ único do arto 5o, por remissão do § 3o do arto 6o,
ambos da Tabela).

Lisboa, 30 de Abril de 1997. - Agostinho Castro Martins (relator) -
João José Coelho Dias - Lúcio Alberto da Assunção Barbosa. Fui
presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Agravo. Acórdão interlocutório. Embar-
gos de terceiro. Regime de subida. Subida a final.

Doutrina que dimana da decisão:

Só sobe a final o recurso, que será sempre de agravo, de acórdão
interlocutório proferido em via de recurso, seja ele de ape-
lação, seja de revista ou de agravo, estes por remissão para
as regras de julgamento daquela (cfr. artos 700o, no 4, 726o,
749o e 762o do CPC61).
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Recurso no 18.856, em que é Reclamante a Caixa Geral de Depósitos
e Reclamada Margarida da Conceição Freitas Morais Gomes. Re-
lator, Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD) interpôs para o
Pleno desta Secção recurso do acórdão interlocutório de fls. 81-82
que desatendeu a questão prévia, suscitada pelo MoPo, da deserção,
por falta de alegações, do recurso interposto, para a Secção, por MAR-
GARIDA DA CONCEIÇÃO FREITAS MORAIS GOMES, resi-
dente em Lisboa, de despacho do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa que não recebera embargos de terceiro por esta deduzidos
contra penhora efectuada em execução fiscal movida pela dita CGD.

O relator admitiu esse recurso para o Pleno.
Todavia, atribui-lhe efeito não suspensivo e regime de subida

diferida.
Por não se conformar com tal regime de subida do recurso, vem

deste despacho do relator reclamar para a conferência a CGD, ale-
gando e concluindo em suma:

- Dado que a questão suscitada é prejudicial em relação ao recurso
pendente na Secção, deve ele subir imediatamente.

- Há, pois, que substituir a decisão da subida diferida do recurso
por uma outra que ordene a subida imediata.

A embargante não respondeu.
O magistrado do MoPo emitiu parecer favorável ao atendimento

da reclamação.
2. A reclamação, que incide apenas na parte do despacho do relator

que atribuiu ao recurso para o Pleno o regime de subida diferida,
não pode ser atendida, pois nesse aspecto o despacho não merece
censura, pelas razões seguintes, em partes diferentes das que dele
constam.

Não estamos perante o recurso por oposição de acórdãos previsto
na alínea b) do arto 30o do ETAF.

Na verdade, no seu requerimento de interposição de recurso (fls. 86)
a recorrente apenas diz que pretende recorrer para o Pleno nos termos
do arto 30o, alínea a), do ETAF, que prevê também um recurso para
o Pleno, mas diferente do fundado em oposição de acórdãos; e esta
menção da alínea a) do arto 30o do ETAF está em consonância com
a sua não alusão a qualquer oposição de arestos e ao facto de não
haver identificado, conforme a exigência do arto 765o, no 2, do CPC61,
ou sequer mencionado, um qualquer acórdão fundamento.

3. A este recurso para o Pleno deve, pois, aplicar-se supletivamente
a regra estabelecida no no 4 do arto700o do CPC61 de que só subirá
a final o recurso, que será sempre de agravo, de acórdão interlocutório
proferido em via de recurso, seja ele de apelação, seja de revista
ou de agravo, estes por remissão para as regras de julgamento daquela
(cfr. artos 726o, 749o e 762o do CPC61).

4. Pelo exposto, desatende-se a reclamação.
Custas pela reclamante, com 15.000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Castro Martins (Relator) — Coelho
Dias — Rodrigues Pardal. — Fui presente: Carvalho Júnior.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Acréscimo de emolumento sobre actos de valor determinado;
tributo; impugnabilidade; rejeição do recurso contencioso
interposto após a dedução da impugnação judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

- O acréscimo de emolumento sobre actos de valor determinado
tem natureza de tributo.

- O C.P.T. contempla os meios processuais adequados ao seu
ataque, seja pela via hierárquica seja pela via contenciosa.

- É de rejeitar o recurso contencioso interposto do acto de
indeferimento do Secretário de Estado da Justiça que, em
sede de recurso hierárquico, confirmou decisão de um Con-
servador do Registo Comercial que indeferira reclamação
relativa a liquidação de emolumentos sobre inscrição de
valor determinado se, anteriormente, havia sido deduzida
impugnação judicial contra tal liquidação.

Recurso no 19.038, em que é Recorrente Empreendimentos Imobi-
liários Colombo, S.A. e Recorrida Secretária de Estado da Justiça,
e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

Empreendimentos Imobiliários Colombo, S.A., interpôs recurso
contencioso de anulação do despacho da Secretária de Estado da
Justiça, de 5/1/95, que indeferiu o recurso hierárquico do despacho
do Director-Geral dos Registos e Notariado, confirmativo da decisão
de um Conservador do Registo Comercial de Lisboa, que indeferira
reclamação por si deduzida e relativa a acréscimo do emolumento
sobre inscrições de valor determinado, apurado através da aplicação
do arto 1o no 3 da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial.

O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., na vista inicial,
suscitou a questão prévia da rejeição do recurso pois que ”o acto
recorrido... sendo posterior ao acto horizontalmente definitivo, não
é definidor da posição jurídica final da Administração perante a re-
corrente, e carece de definitividade horizontal, pelo que não é con-
tenciosamente recorrível - arto 25o no 1 da L.P.T.A.”.

Na sua óptica, o acto horizontalmente definitivo era o do Direc-
tor-Geral dos Registos e Notariado.

Ouvida a recorrente concluiu do seguinte modo:
”A eventual irrecorribilidade contenciosa do acto em crise não re-

sulta, contra o que sustenta o Digno Magistrado do MoPo, de ”o
acto do Excelentíssimo Senhor Director-Geral dos Registos e No-
tariado [ser] um acto material, vertical e horizontalmente definitivo
e, portanto, susceptível de recurso contencioso”.

Refere, a final:
”A conta do Conservador, ela mesmo, constituía, como acto tri-

butário, um acto definitivo, possível de impugnação contenciosa (arto
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18o do C.P.T.); o próprio recurso hierárquico interposto para o Di-
rector-Geral dos Registos e Notariado do indeferimento da recla-
mação tinha carácter facultativo o efeito meramente devolutivo (arto

100o do C.P.T.).
A autoridade recorrida emitiu parecer no sentido da procedência

da questão prévia e, em consequência, pela rejeição do recurso.
A convite do relator esclareceu a recorrente que deduziu, em

24/6/94, impugnação judicial contra a liquidação da quantia, relativa
a acréscimo de emolumento sobre inscrições de valor determinado,
a que se reporta o presente recurso contencioso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Este S.T.A. tem vindo, repetidamente, a considerar que o acréscimo

do emolumento sobre os actos de valor determinado tem natureza
de tributo e que para conhecer dos recursos dos respectivos actos
de liquidação são competentes os tribunais tributários de 1a instância
(v. Acs. S.T.A. 21/6/95, rec. 19054, 17/5/95, rec. 19053, 17/4/96, rec.
20316, 25/9/96, rec. 20564).

Por outro lado, o Código de Processo Tributário mostra-se vo-
cacionado para abarcar toda e qualquer impugnação dos actos em
matéria tributária, nomeadamente, através da impugnação judicial
e do recurso hierárquico, precedido de reclamação, seguido de recurso
contencioso (v. arto 95o e seguintes e 120o do C.P.T.).

O arto 11o do DL 154/91, de 23/4, que aquele aprovou, prescreve,
no seu arto 11o, que a partir da entrada em vigor do C.P.T., o que
ocorreu em 1/7/91, toda a legislação que o contrariasse ficaria
revogada.

Quer isto dizer que os preceitos do Código do Registo Comercial
(artos 99o a 103o e 110o) que previam a reclamação e o recurso hie-
rárquico devem ter-se por revogados.

Assente fica, pois, que a questão prévia suscitada pelo MoPo há-de
ser visto à luz do C.P. Tributário.

Este, no arto 100o no 2 veda o recurso contencioso quando tenha
sido deduzida impugnação judicial.

No caso vertente, a impugnação judicial do emolumento foi de-
duzida em 24/6/94 e o presente recurso contencioso foi interposto
em 1/Fevereiro/1995.

De concluir é, pois, pela manifesta ilegalidade da interposição do
recurso contencioso, a qual constitui circunstância que afecta o seu
prosseguimento (v. arto 57o parágrafo 4o do R.S.T.A.).

Termos em que, por manifesta ilegalidade da sua interposição, se
acorda em rejeitar o recurso.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
(quarenta mil escudos) e a procuradoria em metade.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Benjamim Silva Rodri-
gues (votei a decisão por esta ser a que decorre do quadro legal
aplicando seja qual for a posição que se tome quanto à possibilidade
de reclamação graciosa do acto de liquidação a seus efeitos, domínio
em que tenho sérias dúvidas, face ao facto do recorrente haver também
impugnado judicialmente a liquidação (arto 100o no 2 do
C.P.T.). — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Matéria de facto. Nulidades. Arrendamento.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tri-
butários de 1a.instância, o STA apenas conhece de ma-
téria de direito (arto. 21 no 4 do ETAF).

II — Só ocorre a nulidade prevista na al.b) do no1 do arto.
668 do CPC quando a falta de fundamentação for ab-
soluta e não apenas deficiente, errada ou incompleta.

III — Não ocorre a nulidade de omissão de pronúncia se a
questão não foi expressamente colocada nas alegações
de recurso.

IV — São diferentes os conceitos de arrendamento para o direito
civil e para o direito fiscal, abrangendo este realidades
que não integram aquele.

Recurso n.o 19.412. Recorrente: Armazéns Tete, Lda. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Vítor Meira.

“Armazéns Tete, Limitada” impugnou judicialmente a liquidação
de contribuição predial, adicionais e juros compensatórios, com re-
ferência aos anos de 1984 e 1985, que lhe foi efectuada pelo chefe
da Repartição de Finanças do 5.o Bairro Fiscal de Lisboa, relati-
vamente ao prédio sito na Rua D. Luís I, no 8, em Lisboa, inscrito
na matriz predial urbana da freguesia de São Paulo sob o artigo 260.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (4.o Juízo) foi a impugnação julgada improcedente e mantida
a liquidação.

Inconformada, recorreu a impugnante para o Tribunal Tributário
de 2a Instância pedindo a revogação da sentença, tendo o acórdão
desse tribunal negado provimento ao recurso.

Continuando inconformada, interpôs a impugnante o presente re-
curso para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação
daquele acórdão.

Apresentou alegações com 43 conclusões, que pela sua extensão
nos dispensamos de transcrever, nas quais e em síntese questiona
o seguinte:

1 - errada fixação e enquadramento legal dos factos;
2 - falta absoluta de fundamentação geradora de nulidade e omissão

de pronúncia relativa a incidência e tributabilidade em contribuição
predial ou industrial ;

3 - inexistência de sublocação.
A Fazenda Pública contra-alegou defendendo a improcedência do

recurso.
Pelo Ministério Público neste Supremo Tribunal foi emitido parecer

no sentido do não provimento do recurso, porquanto :
1 - o S.T.A. só conhece de matéria de direito nos processos ini-

cialmente julgados nos tribunais de 1a instância, salvo casos aqui
inaplicáveis;

2 - é patente nos autos que não ocorre falta de fundamentação,
pelo que se não verifica qualquer das nulidades invocadas;
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3 - não há qualquer omissão de pronúncia porque a questão que
a recorrente refere - âmbito de incidência da contribuição predial
ou da contribuição industrial - não foi suscitada no recurso para a
2a instância;

4 - está correcto o conceito de arrendamento utilizado no acórdão
recorrido.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido vêm fixados os seguintes factos:
A) Desde 1953 que a impugnante vem utilizando, na qualidade

de arrendatária, um armazém sito na R. D. Luís I, no 8, em Lisboa.
B) Dentro desse local construiu arrecadações em alvenaria (no

r/c) e em madeira (no 1o andar), independentes umas das outras,
com portas de entrada individuais e respectivas chaves, embora com
entrada única para dentro do armazém pelo no 8 da R. D. Luís I.

C) Ainda no mesmo local construiu uma outra dependência, in-
dependente de todas as outras referidas, com entrada própria pelo
no 8-A da R. D. Luís I, da qual há vários anos cedeu o gozo e fruição
temporários a Armando da Rocha Milheiriço, Lda., que nela explora
um estabelecimento de taberna e casa de pasto.

D) A impugnante contrata com comerciantes seus clientes a ce-
dência do gozo e fruição das restantes arrecadações autónomas cons-
truídas no armazém, destinando-as estes à recolha e armazenagem
das suas mercadorias.

E) Por essa cedência os clientes pagavam mensalmente uma re-
tribuição fixa pré-definida em tabelas e a importância da retribuição
a pagar era tanto maior quanto maior era a área da arrecadação.

F) Nessa retribuição estava englobada a utilização de água e luz.
G) As chaves de cada uma das portas dos documentos eram en-

tregues aos respectivos utentes e estes punham e dispunham dentro
desse local.

H) No armazém a impugnante tinha permanentemente um em-
pregado vigilante que tratava igualmente da limpeza e dos assuntos
ligados à água e luz.

I) Este vigilante apenas tinha consigo as chaves das portas dos
compartimentos que se encontrassem vazios.

J) Em duas das arrecadações do 1o andar instalados no escritório
de Virgolino Augusto Piscamilha tributado em CI pela RF do 5o

Bairro Fiscal de Lisboa pela actividade de gado vivo ou morto e
uma oficina de carpinteiro de José Joaquim Pereira Coelho, também
tributado em CI, ambos pagando a retribuição mensal de Esc. 6.000$00
e Esc. 2.180$00, respectivamente.

K) Nos elementos de suporte da contabilidade da impugnante cons-
tam fotocópias de documentos relativos a ocupação das arrecadações
durante meses completos e anos consecutivos por parte de um só
cliente, com aumentos sucessivos das quantias pagas, que incluem
o direito a utilização de água e electricidade.

L) A impugnante contabilizava as importâncias recebidas por parte
dos clientes a quem cedia o uso das arrecadações como pagamento
de serviços por armazenagem de mercadorias, declarando-as para efei-
tos de liquidação de CI.

M) Na declaração de CI referente ao exercício de 1984 declarou
ter recebido, a esse título, as quantias de Esc. 560.331$00 e na de-
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claração de CI referente ao exercício de 1985 declarou ter recebido,
a esse título, as quantias de Esc. 972.380$00.

N) Após visita dos serviços de fiscalização tributária à sede da
impugnante, foi elaborado o auto de notícia cuja cópia consta a fls.
17 a 20, por transgressão fiscal de falta de entrega das relações de
inquilinos.

O) Em 26/10/89 a impugnante foi notificada para apresentar tais
relações e, por não terem elas sido apresentadas, foi liquidada con-
tribuição predial em falta, referente aos anos de 1984 e 1985 e com
base nas quantias referidas na alínea J) acima referida e nos elementos
constantes desse mesmo auto, liquidação que produziu a colecta ora
impugnada.

Assentes que estão estes factos, apreciemos agora as várias questões
suscitadas no recurso para este tribunal.

A recorrente começa por questionar os factos fixados no acórdão
recorrido e a valoração que deles aí foi feita. Nos termos do artigo
21o no 4 do ETAF, a Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo apenas conhece de matéria de direito nos
recursos inicialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1a Ins-
tância. Assim sendo, os factos fixados no acórdão recorrido impõem-se
a este Tribunal, não podendo aqui ser alterados, salvo o disposto
no artigo 722o no2 do CPC, que aqui não tem aplicação. Igualmente
se não pode apreciar se o tribunal recorrido apreciou correctamente
os depoimentos das testemunhas para fixar os factos por tal actividade
de apreciação das provas não ser sindicável neste tribunal, atenta
a competência que lhe está atribuída e que atrás referimos.

Nas suas alegações defende a recorrente que o acórdão recorrido
enferma de nulidade por falta de fundamento e de omissão de pro-
núncia quanto à incidência de contribuição predial ou de contribuição
industrial. Estabelece a alínea b) do no 1 do artigo 668 do CPC que
a sentença é nula “quando não especifique os fundamentos de facto
e de direito que justificam a decisão”. Tal falta de fundamentação,
como é jurisprudência assente quer neste S.T.A. quer no S.T.J., só
consubstancia a referida nulidade se for absoluta e não se for apenas
deficiente, errada ou incompleta. Ora no caso vertente não ocorre
falta absoluta de fundamentação porquanto o acórdão recorrido fun-
damentou a sua decisão, como inequivocamente decorre das próprias
alegações da recorrente que questionam tal fundamentação, não ocor-
rendo assim a invocada nulidade.

Relativamente à omissão de pronúncia, igualmente geradora de
nulidade nos termos da alínea a) do no 1 do artigo 668o do CPC,
ocorre quando o julgador deixa de pronunciar-se sobre questões de
que devesse conhecer ou conheça de outras de que não podia tomar
conhecimento. A omissão de pronúncia que a recorrente imputa ao
acórdão recorrido é não ter resolvido “a questão de saber se a ac-
tividade da recorrente se encontrava abrangida pelo âmbito de in-
cidência da contribuição predial ou da contribuição industrial”. Ora
o tribunal recorrido não podia apreciar tal questão que não fora sus-
citada nas alegações do recurso para ele interposto sob pena de, se
o fizesse, estar a incorrer na nulidade que agora lhe vem imputada.
Não ocorre por isso qualquer omissão de pronúncia quanto a tal
questão.

A questão principal suscitada no recurso tem a ver com o conceito
de arrendamento utilizado no direito fiscal para efeitos de contribuição
predial ser ou não o da lei civil. A questão não é nova e foi já apreciada
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neste Supremo Tribunal no acórdão de 7 de Novembro de 1991 (Apên-
dices, fls. 1219) no sentido que o acórdão recorrido acolheu. Com
efeito, escreveu-se no sumário daquele aresto quanto a esta questão:
“2 - O conceito de arrendamento para efeitos fiscais tem contornos
e significados diversos dos previstos para o arrendamento do direito
civil. 3 - Esse conceito abrange a transferência do uso e fruição de
um prédio em sentido fiscal, abrangendo realidades diversas, tais como
a transferência de uso de coisas móveis, a cedência à exploração do
estabelecimento, bem como a estipulação de certa retribuição a pagar
(artigos 6o e 113o do Código da Contribuição Predial). 4 O rendimento
auferido pelo locador está sujeito a contribuição predial.”. Como se
refere nesse acórdão, o facto de um contrato poder apelidar-se, em
direito civil, de cessão de exploração de estabelecimento, não contraria
o entendimento de que tal contrato, para efeitos fiscais, é um ar-
rendamento tutelado pelos artigos 6o e 113o do CCPredial.

O mesmo se poderá dizer no caso vertente. Não é o facto de a
recorrente apelidar o seu contrato de prestação de serviços e depósito
que implicará não se estar perante um arrendamento para efeitos
fiscais. O artigo 3o do CCPredial considera rendimentos dos prédios
urbanos arrendados o valor da respectiva renda. O artigo 6o do mesmo
diploma legal refere que a contribuição predial é devida pelos titulares
do direito aos rendimentos dos prédios, presumindo-se como tais as
pessoas em nome de quem os mesmos se encontrem inscritos na
matriz ou que deles tenham efectiva posse. No §4o do mesmo artigo
prescreve-se qual a parte da renda sujeita a contribuição predial quan-
do ocorra sublocação. Por seu turno o artigo 113o considera renda
tudo quanto o senhorio receba do arrendatário por efeito dos prédios
e dos serviços que porventura neles tenha estabelecido.

No caso vertente, como resulta da factualidade fixada, a ora re-
corrente dividiu o prédio de que era locatária, construindo arreca-
dações em alvenaria e madeira, independentes e com chaves, cedeu
o gozo e fruição delas a terceiros para recolha e armazenagem das
suas mercadorias, estes pagavam uma retribuição pré-definida e va-
riável em função da área respectiva, na retribuição estava englobada
a utilização de água e luz, as chaves dos compartimentos estavam
na posse dos utilizadores que punham e dispunham dentro do local,
o vigilante tratava da limpeza e dos assuntos ligados à água e luz
e só tinha consigo as chaves dos compartimentos vazios. A partir
destes factos, tendo em conta o conceito de arrendamento em direito
fiscal que resulta dos artigos supra-referidos e que é diferente do
conceito civil (vidé Sá Gomes - Os conceitos fiscais de prédio - CTF
102-126), teremos de concluir que os contratos existentes constituíam
efectivamente e para este efeito contratos de sublocação porquanto
ocorrera a cedência de partes do prédio a diversos indivíduos mediante
o pagamento de uma retribuição determinada.

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, 30 de Abril de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Mendes
Pimentel — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, Carvalho Júnior.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição. Reversão. Regimes do CPCI e do D. L. 68/87. Am-
pliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No regime do arto. 16 do CPCI a responsabilidade do
gerente ou administrador resultava de ”culpa funcional”
pelo simples facto de exercer o cargo.

II — Após a publicação do DL 68/87 o gerente só responde
pelas dívidas da empresa se ocorreu culpa efectiva da
sua parte na situação de insuficiência do património da
empresa.

III — Revertida a execução contra o gerente e não estando todas
as dívidas submetidas ao mesmo regime, haverá que apu-
rar qual o que é aplicável a cada uma.

IV — Não tendo sido fixado o período a que se reporta cada
uma das dívidas, há que ampliar a matéria de facto em
ordem a determinar qual o regime que a cada uma é
aplicável.

Recurso n.o 19 526. Recorrente: Albano Osório Futuro da Silva; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Vítor Meira.

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

Albano Osório Futuro da Silva deduziu oposição à execução ins-
taurada contra ‘‘Futuro da Silva e Ca Lda.’’, que contra si revertera,
para pagamento da quantia de 12.969.679$00.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto foi a oposição julgada improcedente.

Inconformado, recorreu o oponente para o Tribunal Tributário de
2a Instância, tendo aí sido lavrado acórdão que negou provimento
ao recurso e manteve a sentença recorrida.

Não se conformando ainda com o decidido, interpôs o oponente
o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo pe-
dindo a revogação do referido acórdão. Formulou as seguintes
conclusões:

1 — A prova constante dos autos não é suficiente e consentânea
a que se dê como provada a culpa do recorrente.

2 — Aliás, a matéria dada como provada não aponta ou integra
a culpa do recorrente por facto ilícito.

3 — Ao contrário, a matéria de facto constante dos autos — v.g. tes-
temunhal — faz prova cabal da ausência de culpa ainda que simples
do recorrente no que respeita ao não pagamento pela sociedade exe-
cutada das quantias exequendas.

4 — O douto acórdão recorrido, ao contrário, presumiu a culpa
do recorrente e entendeu que a matéria dada como provada não
iliba tal culpa.

5 — O ónus da prova culpa dos gerentes da sociedade de respon-
sabilidade limitada incumbe à Administração.



1140

6 — No caso dos autos, tal prova não fez — como resulta do douto
acórdão recorrido.

7 — Não se mostram, pois, nos autos em apreço, ao contrário da
decisão recorrida, reunidos todos os cumulativos e necessários re-
quisitos legais para a reversão da execução contra o ora recorrente.

8 — Em qualquer caso, não tem este obrigação pessoal do paga-
mento das quantias exequendas, pois é parte ilegítima na execução,
como tal devendo ser declarado.

9 — Violou, assim, o douto acórdão recorrido, além do mais, por
erro de interpretação, as disposições legais constantes dos artigos 16
e 146 do CPCI, Dec. Lei 68/87, arto 78 do CSC (Dec. Lei 262/86
de 02.09), arto 487 no1 do CC.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido de que o recurso merecia pro-
vimento quanto às dívidas posteriores à vigência do D. L. 68/87, de-
vendo ordenar-se a ampliação da matéria fáctica para determinar
quais as dívidas anteriores e posteriores àquele decreto-lei.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido consideraram-se provados os seguintes factos:
a) Contra a sociedade ‘‘Futuro da Silva e Ca, Lda.’’, foram ins-

tauradas várias execuções destinadas à cobrança de quantias referentes
ao imposto de circulação do ano de 1987 e de I.V.A. dos anos de
1986, 1987, 1988 e 1989.

b) Na falta de bens penhoráveis daquela sociedade, a execução
reverteu contra os sócios gerentes daquela e, entre eles, contra o
ora recorrente, por despacho de 28/9/90, notificado por carta registada,
com A.R., datada de 16/11/90.

c) O qual, nos anos de 1985 a 1988, constava da relação dos gerentes
da executada que, efectivamente, geriu, desde o ano de 1984 até 1989,
praticando actos de administração e disposição em nome e no interesse
dela.

d) Em 9/6/1988, a executada, representada, entre outros, pelo ora
recorrente, vendeu bens imobiliários no valor de 73.000.000$00, quan-
tia que este, de imediato, recebeu e não afectou ao pagamento das
quantias exequendas e atrás referidas.

Perante estes factos apreciemos agora o recurso.
Como atrás se referiu o Ministério Público é de parecer que se

deve ordenar a ampliação da matéria fáctica por os factos supra-
transcritos não permitirem a fixação do regime legal aplicável. Haverá
pois que começar por apreciar tal questão.

No acórdão recorrido, refere-se um aresto deste Tribunal de 29.1.92
que considerou que a responsabilidade dos gerentes assenta na culpa,
cabendo-lhes a eles ilidir a presunção de culpa. Tal entendimento
não tem porém sido seguido em inúmeros arestos posteriores deste
Tribunal, de que se citará, a título exemplificativo, o acórdão de 5 de
Julho de 1995 (recurso no 19066) proferido, em oposição semelhante
a esta, por outro dos sócios gerentes da mesma empresa.

Alterando a presunção de culpa funcional e responsabilidade ‘‘ex
lege’’ que se continha no artigo 16o do CPCI, veio o D.L: 68/87 es-
tabelecer um regime diferente. Estatuía o seu artigo único:

‘‘A 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
n.o 45 005, de 27 de Abril de 1963, e no artigo 13.o do Decreto-Lei
no 103/80, de 9 de Maio, é aplicável o regime do artigo 78o do Código
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das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei no 262/86,
de 2 de Setembro.’’.

A partir deste diploma legal os gerentes ou administradores das
referidas sociedades passaram a responder apenas para com os cre-
dores destas, incluindo o Estado, quando o património delas se tivesse
tornado insuficiente para a satisfação dos créditos, desde que tal facto
resultasse da sua inobservância culposa das disposições legais ou con-
tratuais destinadas à protecção dos credores. Como se constata do
que fica exposto são diferentes os regimes aplicáveis consoante as
dívidas sejam anteriores ou posteriores ao D.L. 68/87. No caso ver-
tente, como se vê do probatório, estão em causa dívidas de 1986,
1987, 1988 e 1989. Não se sabe porém quais as que são anteriores
e posteriores ao referido D.L. 68/87 por o acórdão recorrido o não
ter discriminado. E não consta do probatório matéria de facto atinente
à culpa do recorrente no que concerne a tais dívidas. Tratando-se
de matéria de facto, está vedado a este Supremo Tribunal proceder
à sua averiguação, atento o disposto no artigo 21o no4 do E.T.A.F.
Por isso se impõe a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para que
aí se amplie a matéria de facto de modo a constituir base suficiente
para a decisão de direito, conforme prescrevem os artigos 729o no3
e 730o do C.P.C.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em, revogando o acórdão recorrido,
ordenar a baixa dos autos ao Tribunal Tributário de 2a Instância
para que aí se proceda a novo julgamento com ampliação da matéria
de facto no sentido que foi indicado.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Vítor Meira (relator) — Mendes
Pimental — Benjamim Rodrigues (vencido quanto às dívidas respei-
tantes aos anos de 1986 em que confirmaria desde já o decidido
no acórdão censurado por a decisão que fez vencimento aceitar o
regime jurídico nele definido e mostrar-se fixado todo o quadro do
facto material pertinente à decisão dessa questão — cfr. artos 684o,
no2 e 729o, no3 do C.P.Civil. Contendo a decisão recorrida todos
os elementos de facto pertinentes para a decisão recorrida todos os
elementos de facto pertinentes para a decisão de direito, segundo
os termos em que ele foi definido pelo Supremo, deveria este conhecer
definitivamente da responsabilidade por essas dívidas e, consequen-
temente, dessa falta de objecto da oposição, revogando a decisão
sob recurso e ordenando a ampliação da matéria de facto apenas
na parte respeitante às dívidas sujeitas ao regime do DL. 68/87, pelas
razões expostas na posição que venceu e que, nessa parte, se acei-
tam). — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Nulidade, por omissão de pronúncia,
do acórdão recorrido. Pressupostos do convite à recorrente
relativo às conclusões previstas no no3 do arto 690o do C P
Civil.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Resultando do acórdão recorrido devidamente interpre-
tado, que o julgamento de facto da sentença fora apre-
ciado e mantido, improcede a arguição de nulidade, por
omissão de pronúncia relativa a questões de facto, daquele
acórdão.

II — O convite à recorrente previsto no no 3 do arto 690o do
Cod. Civil, só deve ter lugar no caso de as conclusões
faltarem, serem deficientes ou obscuras ou delas não cons-
tar a norma jurídica violada.

III — O juízo sobre a interpretação e aplicação da norma ju-
rídica e sua eventual violação pela decisão sob recurso
cabe ao tribunal, não recairão sobre a recorrente o ónus
de definir tal quadro jurídico nas conclusões naquele
formuladas.

IV — Assim, desde que indicada a norma violada, eventual
deficiência das conclusões sobre o enquadramento ju-
rídico, não impõe ao tribunal o mencionado convite à
recorrente.

Recurso no 19.527. Recorrente: SOGELIVRE - Sociedade Gestora
de Ensino Livre SA. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo

Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. ” Sogelivre- Sociedade Gestora de Ensino Livre S.A.”, incon-
formada com o acórdão do T.T. de 2a Instância, de fls. 84, tirado
em 12.7.94, no qual se negou provimento ao recurso que interpusera
da sentença, de fls. 54, que julgara improcedentes as impugnações
das liquidações de contribuição industrial, imposto extraordinário e
juros compensatórios, relativamente aos anos de 1983, 1984 e 1985,
nos montantes globais de, respectivamente, 3.290.090$00,
56.359.040$00 e 75.353.111.$00, daquele acórdão veio recorrer para
este STA, assim concluindo em síntese, a alegação do recurso, depois
de transcrever as conclusões do recurso interposto para 2a Instância:

- Daquelas conclusões resulta, ao contrário do afirmado no acórdão
recorrido, que a sentença foi criticada, pois se sustenta ter o mesmo
ignorado a falta de cumprimento por parte da Administração Fiscal,
das regras de fixação da matéria colectável estabelecidas no arto 54o

do C.C.Industrial;
- Os argumentos aduzidos no recurso não podiam ser diferentes

dos usados nas impugnações, porquanto os fundamentos de facto e
a norma violada eram os mesmos, visando a conclusão de que a escrita
da Recte. era fiável, não se verificando, assim, o pressuposto legal
de aplicação das regras de tributação do grupo B;

- Estava, pois, bem explícita a violação ocorrida na sentença e,
mesmo que não estivesse, deveria ter-se convidado a Rcte. a corrigir
a alegação, nos termos do no3 do arto 690o do C.P.Civil;

- Acrescendo que não deviam relevar apenas os factos dados como
provados na sentença, pois a Recte. baseia os que alegou, quer na
p.i. quer nas alegações, no próprio relatório da Ad.Fiscal e no de-
poimento das testemunhas;

- Factos que não foram objecto de qualquer apreciação no acórdão
recorrido, que não se pronunciou sobre qualquer questão de facto,
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limitando-se a tirar ilações dos factos fixados na sentença, sem se
pronunciar sobre os mesmos;

- Com o que incorreu em nulidade, nos termos dos artos 716o,
1 e 668o, d), do C.P.Civil;

- Caso tal não se entenda, sempre violou tal acórdão o citado arto

54o, pois que, à semelhança da sentença, ignorou e validou a actuação
da A.F. que contrariou essa norma.

1.1. Não houve contra-alegação e o Exmo Magistrado do MoPo,
junto deste STA, emitiu parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No acórdão recorrido, depois de se transcrever a matéria de

facto fixada na sentença da 1a instância, ponderou-se que, na alegação
do recurso, a recorrente se referia às questões postas nas petições
das impugnações, alheando-se da fundamentação da sentença recor-
rida, decisão esta que apenas criticava por ter violado o arto 54o

do C.C.Industrial, ao julgar improcedentes as impugnações.
E, seguidamente, referindo-se que a sentença se baseara no pro-

batório que ficara transcrito, escreveu-se que o mesmo demonstrava,
nomeadamente:

” - que os lucros referentes aos anos de 1983,1984 e 1985 haviam
ficado definitivamente fixados, após reclamação do contribuinte quan-
to aos dois últimos;

- que a contabilidade da recorrente padecia de várias irregularidades
- quanto aos postos de trabalho, imobilizações, movimentos e situação
patrimonial - que ocorria falta de escrituração de livros, erros im-
peditivos de apuramento claro dos resultados, omissão de pagamentos
e irregulares amortizações.

Tais factos foram considerados provados por a impugnante não
ter logrado demonstrar o alegado nas suas petições de impugnação,
sendo o depoimento das testemunhas que arrolou manifestamente
insuficiente para pôr em crise os elementos apurados pela Admi-
nistração e convencer o julgador. ”.

Diz-se, depois, no acórdão, que a Recte. veio reiterar, em sede
de recurso, os argumentos utilizados nas impugnações, ” sem que
novos elementos hajam surgido ”, havendo que concluir-se, por isso,
que o recurso não visava abarcar a sentença mas obter a reapreciação
do acto impugnado. E que a alegada violação do arto 54o do CCI
não obstava a essa conclusão porque, por um lado, não se explicitava
em que é que a mesma consistira e, por outro, porquanto tendo
a sentença dado como provados factos que mostram não ter sido
violada essa norma pelos actos recorridos, também aquela decisão
não a violara.

E conclui-se que, não se tendo atacado no recurso a sentença,
o mesmo não podia proceder, como se tem entendido neste STA,
negando-se-lhe provimento e confirmando-se aquela sentença.

Vejamos, pois, se procedem as conclusões do ora interposto recurso.
Em primeiro lugar, quanto à arguição de nulidade do acórdão,

por omissão de pronúncia, conforme se extrai do alegado, embora
o mesmo não se lhe refira expressamente, apenas se citando o
”arto 668o, alínea d), do Código de Processo Civil” e a existência
de nulidade.

Ora, conforme ressalta da súmula do acórdão recorrido, para me-
lhor entendimento do mesmo, verifica-se que, embora se tenha en-
tendido que a Recte. não pusera em crise a sentença recorrida, sempre
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se tratou de apreciar o julgamento de facto e o direito aplicado na
decisão, embora aí se possa vislumbrar alguma contradição na fun-
damentação do acórdão.

Certo é, porém, que no mesmo se apreciou o julgamento de facto
da sentença, não se encontrando razões para o alterar e conside-
rando-se justificada a convicção adquirida pelo julgador, a manter,
dado que novos elementos não haviam surgido (cfr. texto do acórdão,
acima citado), ou seja, porque a recorrente não lograra demonstrar
a incorrecção daquele julgamento.

Assim, inexiste a alegada omissão de pronúncia do acórdão, já
que neste se apreciou e decidiu no tocante às questões de facto sus-
citadas no recurso, com o que improcede a arguida nulidade do mesmo.

Alegou, também, a Rcte. que o tribunal ”a quo” a deveria ter
convidado a corrigir a alegação, dado ter entendido não estar bem
explícita a alegada violação do arto 54o do CCI.

Ora, o convite previsto no no 3 do arto 690o do C.P.Civil, deveria
ter lugar no caso de as conclusões faltarem, serem deficientes ou
obscuras ou nelas não se especificar a norma jurídica violada, nenhum
destes casos ocorrendo, porém, dado que, segundo se entendeu no
acórdão, as conclusões formuladas apenas pecavam por não conterem
críticas à sentença e por delas não resultar em que medida fora violado
o citado arto 54o, pelo que a tal convite não havia lugar dado que,
indicada a norma supostamente violada, o juízo sobre a sua errada
interpretação e aplicação teria de ser feita à luz da situação a subsumir
à mesma, não cabendo à Recte. o ónus de definir tal quadro jurídico.

De qualquer modo, porém, pronunciou-se o acórdão sobre a solução
jurídica, considerando que os factos provados na sentença mostravam
não ter havido violação da referida norma nos actos tributários pra-
ticados, pelo que também a sentença não a havia violado.

Solução jurídica essa que, também aqui, se reputa correcta, por-
quanto, perante os factos apurados e ilações dos mesmos tiradas,
matéria cuja apreciação, no caso, está vedada a este Tribunal, nos
termos do arto 21o,4, do ETAF, estavam verificados os pressupostos
legais do procedimento adoptado pela A.F, nos termos do citado
arto 54o do C.C.Industrial.

Improcedem, assim, totalmente, as conclusões do presente recurso.
3. Pelo exposto, nega-se-lhe provimento.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — João Coelho Dias (Relator) — Ben-
jamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques Figueiredo. — Fui presen-
te: Duarte Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

IVA nas importações. Tribunal competente para julgar a
impugnação.
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Doutrina que dimana da decisão:

Para conhecer da impugnação do imposto sobre o valor acres-
centado incidente sobre importações de bens liquidados pe-
las estâncias aduaneiras são competentes os tribunais fiscais
aduaneiros.

Recurso n.o 19 578. Recorrente: MARCO IBÉRICA, Distribucion
de Ediciones S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo

Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal Administrativo:

Marco Iberica, Distribucion de Ediciones S.A. (MIDESA), impug-
nou no Tribunal Tributário de 1a Instância de Portalegre a liquidação
de IVA que lhe foi efectuada pela estância aduaneira de Caia/Elvas,
no montante de 1.167.773$00, relativa à importação das capas des-
tinadas aos fascículos da obra ”Grandes Mestres da Música”.

Tendo os autos sido remetidos por aquele tribunal ao Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa por o considerar territorialmente
competente face à área fiscal onde o contribuinte tinha a sua sede,
veio este tribunal a declarar-se materialmente incompetente para co-
nhecer do recurso, entendendo caber tal conhecimento aos Tribunais
Fiscais Aduaneiros.

Desta decisão vem interposto o presente recurso no qual a im-
pugnante pede que seja julgado competente o Tribunal Tributário
de 1a Instância.

Formulou as seguintes conclusões:
1) A entrada de bens em território nacional pode constituir uma

importação quer para efeitos aduaneiros (com eventual pagamento
dos respectivos direitos) quer para efeitos de sujeição ao imposto
sobre o valor acrescentado;

2) O IVA incide sobre as transmissões e importações de bens;
3) O IVA é um imposto indirecto devido, regra geral, no estádio

e no lugar onde se efectua o consumo, pelo que nas relações comerciais
internacionais as exportações são exoneradas do imposto, sendo tri-
butadas as mercadorias importadas no acto do desembaraço al-
fandegário;

4) Conjuntamente com normas de incidência positivas o legislador
estabelece normas de incidência negativa (ou de isenção);

5) A nível comunitário, as receitas aduaneiras e as receitas pro-
venientes do IVA constituem recursos próprios previstos entre as re-
ceitas inscritas no Orçamento Geral das Comunidades;

6) As receitas provenientes do montante liquidado pela estância
aduaneira resultam de imposições que não revestem carácter adua-
neiro; resultam tão-só da aplicação das normas de incidência objectiva
respeitantes ao imposto nacional IVA, próprio do Estado português;

7) Pelo que a receita daí proveniente constitui claramente uma
receita tributária estadual, e não uma receita aduaneira, sendo, nessa
medida, competente para conhecer do recurso do respectivo acto de
liquidação o Tribunal Tributário de 1a Instância;

8) A circunstância da liquidação ter sido feita pela estância adua-
neira não lhe confere o carácter de prestação tributária aduaneira.

Neste Supremo Tribunal o Exmo. Magistrado do Ministério Público
emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso porquanto,
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estando em causa o IVA derivado da importação de bens, caberia
aos tribunais fiscais aduaneiros o conhecimento da impugnação.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A única questão a conhecer é a da competência ou não do tribunal

recorrido, já que foi essa a única decidida no tribunal ”a quo”.
O Decreto-Lei n.o 129/84 de 27 de Abril ( ETAF ) é a lei onde

se encontra actualmente vertida a competência de ambos os tribunais.
Nos termos do artigo 62o no 1 alínea a) compete aos tribunais tri-
butários de 1a instância conhecer dos recursos de actos de liquidação
de receitas tributárias estaduais, regionais, locais e parafiscais. Por
seu turno o artigo 68o no 1 alínea a) atribui aos tribunais fiscais adua-
neiros competência para conhecer dos recursos de actos de liquidação
de receitas tributárias aduaneiras.

Estabelece o artigo 1o do CIVA que estão sujeitas ao imposto
as importações de bens [alínea b)], sendo sujeitos passivos do imposto
as pessoas singulares ou colectivas que, segundo a legislação aduaneira,
realizem importações [artigo 2o no 1 alínea b)]. Tal imposto, nos ter-
mos do artigo 27o do CIVA, será pago aos serviços aduaneiros com-
petentes no acto do desembaraço alfandegário (no 3) e incluído por
tais serviços, com a correspondente classificação orçamental, nas pri-
meiras guias de receita que forem processadas (no 5).

Entende o recorrente que o IVA não reveste carácter aduaneiro
e daí a competência que atribui ao tribunal tributário. Vejamos se
tem razão.

O IVA e efectivamente um imposto indirecto que visa a despesa
ou o consumo de bens. Todavia, no caso das importações de bens,
estas são tributadas em IVA segundo a legislação aduaneira, como
atrás referimos. Por isso tal imposto é liquidado no acto do desem-
baraço aduaneiro juntamente com os direitos e outras imposições
que sejam devidas, podendo mesmo para este efeito ser entendido
como uma imposição aduaneira. O valor tributável dos bens impor-
tados é constituído pelo valor aduaneiro (artigo 17o no 1 do CIVA).
No caso vertente foi à classificação pautal das mercadorias e à pauta
respectiva que as autoridades aduaneiras recorreram para determinar
se as capas importadas estariam ou não sujeitas a IVA. Se o fizeram
correctamente ou não é questão que não cabe aqui apreciar por o
recurso versar apenas a questão da competência do tribunal. Se o
IVA é, como dissemos, devido pela importação de bens e em função
do respectivo valor no qual se incluem os direitos e as outras im-
posições, liquidado e cobrado pelos serviços aduaneiros nos termos
das respectivas pautas e incluído nas guias de receita aduaneiras, afi-
gura-se-nos que não pode deixar de ser considerado para este efeito
uma receita tributária aduaneira independentemente do destino que
posteriormente lhe vier a ser dado. Se a impugnação tiver por objecto,
além do IVA, os direitos e demais imposições aduaneiras, não se
suscitam dúvidas quanto à impugnação unitária que tem lugar nos
tribunais aduaneiros. Se a impugnação se reportar apenas ao IVA
liquidado na importação, como é o caso em apreço, não vemos porque
razão teria de ser outro o tribunal competente para o julgamento
por não ser diferente a natureza do tributo. O entendimento como
imposto aduaneiro do IVA devido nas importações está, aliás, em
consonância com o de que ”os impostos aduaneiros caracterizam-se
por incidirem sobre a passagem de um bem pela barreira alfandegária
que geralmente coincide com a linha de fronteira estadual”, sendo
tais impostos de obrigação única, reais e indirectos (Prof. Soares Mar-
tinez - Manual de Direito Fiscal, p. 560).
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos de oposição. Li-
quidação tributária. Ilegalidade. Acto administrativo. Re-
curso contencioso. Impugnação judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A oposição a uma execução fiscal só pode assentar em
um dos fundamentos enumerados no no 1 do arto 286o

do CPT e nela não se pode apreciar a legalidade da
liquidação da dívida exequenda, salvo as excepções pre-
vistas no CPT, designadamente nas alíneas a) e g) desse
no 1.

2 — Nesta alínea a) prevê-se uma ilegalidade substantiva agra-
vada (aparentada com a invalidado absoluta ou nuli-
dade): não estar o imposto em causa previsto nas leis
em vigor ao tempo ou não estar então autorizada a sua
cobrança.

3 — A dita alínea g) admite como fundamento da oposição
a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda sempre
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou
recurso desse acto tributário.

4 — Ao sujeito passivo de uma liquidação de contribuição
industrial dos anos de 1987 e 1988 estava assegurado
o direito de a impugnar contenciosamente, com funda-
mento em qualquer ilegalidade, através do processo de
impugnação judicial.

Recurso no 19 823. Recorrente: M. S. Ferreira, L.da. Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Adminsitrtivo (STA):

1. M. S. FERREIRA, LDA, com sede em Alcáçovas, Viana do Alen-
tejo, deduziu em 23-7-93 oposição à execução fiscal instaurada contra
essa sociedade para cobrança de contribuição industrial, grupo A,
dos anos de 1987 e 1988.

Por sentença de 1-2-95 (fls. 185 a 187) o Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto (2o Juízo, 2.a Secção, processo no 167/94) julgou
a oposição improcedente.
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De tal decisão sobe o presente recurso, interposto per saltum pela
oponente, que como remate da sua minuta ofereceu as seguintes
conclusões:

a) O arto 286.o, no 1, al. g), do CPT permite oposição no caso
de ilegalidade da dívida exequenda.

b) No caso presente a ilegalidade assenta no facto de as informações
dos peritos da Administração Fiscal estarem cheias de incorrecções,
imprecisões e erros graves geradores, a não se corrigirem, de grave
injustiça e enriquecimento ilegítimo da Fazenda Pública.

c) Nessa medida assiste sempre ao contribuinte lesado o direito
de atacar a execução em sede de oposição visando repor a legalidade
e corrigir a grave injustiça e o erro grosseiro cometido.

d) Não decidindo assim, a decisão recorrida violou os arto 286.o,
no 1, al. g), conjugado com os artos 17o, al. a), 19o, al. c), e 23o,
al. g), todos do CPT.

e) Deve revogar-se essa decisão e ordenar-se o prosseguimento
dos autos por forma a apreciarem-se os fundamentos aduzidos na
oposição.

A Fazenda Pública contra-alegou sustentando não merecer a sen-
tença qualquer censura e dever o recurso improceder, porquanto:

- A oposição à execução só pode ser feita com base em algum
dos fundamentos previstos no arto 286o do CPT.

- A ilegalidade da dívida exequenda só pode ser apreciada em
sede de oposição à execução quando a lei não assegure meio judicial
de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, o que não
era o caso, pois a recorrente tinha a possibilidade de impugnar e
até impugnou - as liquidações em questão.

O magistrado do Ministério Público (M.o P.o) emitiu a fls. 211
parecer de que o STA não é competente para apreciar o recurso,
visto ele não versar exclusivamente matéria de direito, pois, como
se vê da 2a conclusão das suas alegações, o objecto do recurso é
integrado também por questões de facto.

A recorrente respondeu a fls. 213 discordando desta posição do
Mo Po, já que no recurso apenas se discute matéria de direito, pois
só se pretende apurar se no caso “os factos transcritos na oposição
poderão ou não integrar o disposto no artigo 286o no 1 al. g)”: “não
se pretende apurar nada sobre tais factos mas tão-só se podem ou
não integrar aquela previsão”.

2. Há que resolver, pois, antes de mais, a questão prévia - que
foi suscitada pelo Mo Po mas que até é de conhecimento oficioso - da
competência, em razão da hierarquia, desta Secção do STA, para
onde um recurso, como o sub judice, de decisão de um tribunal tri-
butário de 1a Instância só pode subir per saltum quando verse ex-
clusivamente matéria de direito [cfr. artigos 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 Tri-
butário de 2a Instância [cfr. artigos 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o citado].

E entendemos que improcede tal arguição.
O que a recorrente alega e pretende se decida neste recurso é

que, ao contrário da pronúncia da instância, a causa de pedir exposta
na petição é admitida como fundamento de oposição à execução fiscal
na alínea g) do no 1 do arto 286o do CPT.

Portanto não interessa neste recurso saber se essa causa de pedir
versa apenas matéria de direito ou se nela se incluem também factos:
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o que este STA é chamado a decidir é se tal causa de pedir, tal
como é exposta pela recorrente, cabe na previsão da alínea g) do
no 1 do arto 286o do CPT. E isso é matéria de direito. No caso de
o recurso proceder, os autos terão, como a recorrente pede, de pros-
seguir para a instância conhecer de tal causa de pedir - que recusou
apreciar por inadmissível em oposição à execução fiscal - e então
é que será ocasião de discutir os factos alegados na petição.

3. Como fundamento da oposição a ora recorrente alega que a
liquidação da dívida tributária exequenda (contribuição industrial, gru-
po A, de 1987 e 1988) é ilegal por assentar em informações dos
peritos da Administração Fiscal cheias de incorrecções, imprecisões
e erros graves, geradores de grave injustiça e enriquecimento ilegítimo
da Fazenda Pública.

E na minuta do recurso sustenta que lhe assiste o direito de se
defender da execução por este meio de oposição com vista a repor
a legalidade e corrigir a grave injustiça e o erro grosseiro cometido,
sob pena de violação do artos 286o, no 1, al. g), conjugado com os
artos 17o, al. a), 19o, al. c), e 23o, al. g), todos do CPT.

A razão está, porém, do lado da sentença recorrida, na qual cor-
rectamente se diz que só é passível fundamentar a oposição com
a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda quando a lei não
assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra esse acto
tributário, o que não é o caso, já que a oponente podia impugnar
- e até efectivamente impugnou por esse motivo - as liquidações das
dívidas tributárias em execução.

Tendo a ora recorrente impugnado anteriormente essas liquidações
com base nos mesmos fundamentos da presente oposição, não poderia
nunca ver o mesmo pedido e a mesma causa de pedir aqui discutida
entre os mesmos sujeitos processuais, sob pena de dupla lide sob
a forma de litispendência ou, no limite, de duplo caso julgado.

Mas, antes de se chegar a esse limite, o que importa reter é que,
como a sentença salienta, a al. g) do no 1 do arto 286o do CPT apenas
admite oposição à execução com fundamento na ilegalidade da li-
quidação da dívida exequenda quando a lei não assegure meio judicial
de impugnação ou recurso contra esse acto tributário.

Este preceito está em consonância com o do antecedente arto 236o,
segundo o qual o processo de execução fiscal não abrange o conhe-
cimento da legalidade da liquidação das dívidas por ele cobradas,
salvo as excepções previstas nesse mesmo código.

Uma das excepções a tal regra é a da referida alínea g), cuja in-
vocação, porém, aqui não colhe, pois a lei - artos 268o, no 4, da CRP,
e 19o, al. c), 23o, al. d), e 120o e segs. do CPT - assegurava à ora
recorrente o direito de impugnar contenciosamente, com fundamento
em qualquer ilegalidade, incluindo as que invoca na petição desta
oposição, as questionadas liquidações, direito a exercer através do
processo de impugnação judicial, de que, aliás, como a sentença con-
siderou provado, ela lançou mão.

Resta acrescentar que a pretensão da ora recorrente também não
cabe na previsão da alínea a) do no 1 do arto 286o do CPT, onde
se prevê uma ilegalidade substantiva agravada (também chamada de
absoluta ou “abstracta”, aparentada com a invalidade absoluta ou
nulidade): não estar o imposto em causa previsto nas leis em vigor
ao tempo ou não estar então autorizada a sua cobrança. Não é ma-
nifestamente o caso da contribuição industrial, grupo A, dos exercícios
de 1987 e 1988.
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Por isso bem decidiu a sentença ao não admitir este meio de opo-
sição à execução, assim cumprindo a lei e seguindo a jurisprudência
abundante e uniforme desta Secção, que se pode exemplificar com
os acórdãos de 22-2-95 nos recursos nos 14.610 e 14.829, de 22-3-95
no recurso no 16.232, e de 21-6-95 no recurso no 18.713.

4. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com a procuradoria de 40 %.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (Rela-
tor) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim de Almeida Lo-
pes. — fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Indeferimento liminar. Manifesta impro-
cedência. IVA. Vendas presumidas. Custo de exercício. IRC.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Só é de indeferir liminarmente a petição de impugnação
quando a improcedência da pretensão for tão evidente
que o seguimento do processo não tenha razão de ser,
quando a inviabilidado ressalte da simples inspecção da
petição inicial com força irrecusável, sem margem para
dúvidas.

2 — Não é evidente mas controvertido que o IVA pago por
uma empresa por vendas presumidas e não repercutido
nos clientes não deva considerar-se como um seu custo
para efeitos fiscais.

Recurso n.o 20.225. Recorrente: Álvaro Cunha e Ca, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ÁLVARO CUNHA E Ca, LDA, com sede em Famalicão, im-
pugnou parcialmente, com vista à sua anulação, uma liquidação adi-
cional de IRC - e dos correspondentes juros compensatórios - do
exercício de 1990 alegando, em síntese:

- Os serviços de contabilidade da impugnante consideraram custo
fiscal desse exercício de 1990 a quantia de 1.447.293$00 de IVA li-
quidado oficiosa e adicionalmente - e pago - em 1990 a título de
vendas presumidas de 1989;

- Com base no arto 41o, no 1, al. c), do CIRC, a Administração
Fiscal (AF) não aceitou tal entendimento e procedeu à ora impugnada
liquidação adicional de IRC;

- Ora o dito preceito seria aplicável se a empresa tivesse procedido
à venda de produtos não facturados ou subfacturados, tivesse cobrado
IVA e não o declarasse;
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- No caso sub judice ele não é aplicável porque não existiram vendas
sem factura ou sequer subfacturadas, pelo que a impugnante não
recebeu esse IVA, nem os pretensos compradores a pagaram, nem
ele foi aproveitado por qualquer contribuinte como matéria colectável
a deduzir na declaração periódica;

- A impugnante suportou esse IVA, sem o repercutir, e agora,
porque essa despesa não é considerada custo fiscal, teria de pagar
ainda IRC sobre ela, a título de lucro;

- Estamos perante uma ilegal liquidação de IRC, que resulta de
uma ilegal dupla tributação, geradora de enriquecimento sem causa
pela Fazenda Pública, devido a erro na qualificação dos custas e na
quantificação dos lucros.

Por despacho de 19-9-95 (seu processo no 90/95) o Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Braga, considerando manifesto não poder
a impugnação proceder e invocando o arto 474o, no 1, alínea c), do
CPC, indeferiu liminarmente a petição.

É de tal despacho, com vista à sua revogação, que sobe per saltum
o presente recurso, interposto pela dita sociedade impugnante, a qual
como remate da sua minuta ofereceu as seguintes conclusões:

“a) Apesar da aceitação das vendas presumidas o contribuinte ainda
poderá discutir e provar que não houve falta de facturação ou
subfacturação.

b) Só desta forma é que o contribuinte poderá demonstrar que
não houve dedução de IVA por parte dos pretensos compradores.

c) A não permitir-se ao contribuinte tal prova e correspondente
abatimento à matéria colectável, estar-se-á a gerar dupla tributação.

d) Se a recurso improceder e não se permitir à recorrente provar
os factos que se propõe demonstrar, “haverá enriquecimento à custa
alheia por parte da Fazenda Pública”.

“e) A manter-se a decisão do Juiz a quo violar-se-á o disposto
no arto 107o no 2 da C. R. P.”

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do provimento

do recurso por não ser caso de indeferimento liminar, pois para decidir
como decidiu o Tribunal viu-se obrigado a explanar raciocínios di-
versos sobre vendas presumidas e custos de exercício, o que significa,
necessariamente, que a pretensão do recorrente não era manifes-
tamente improcedente.

2. Eis a especificação factual feita na instância:
“ - O dito valor (de 1.447.293$00) foi declarado como custo do

exercício de 1990 pela impugnante e refere-se a IVA do ano anterior
- pago no de 1990 - liquidado pela AF ao abrigo do disposto no
art. 82 do CIVA e fixado após reclamação da impugnante;

- Este vaiar não foi aceite como custo do exercício atento o con-
signado no art. 41.1.c) do CIRC.”

3. Para indeferir liminarmente a petição a instância ponderou ainda
o seguinte:

- Foi definitivamente decidido que o valor em causa se refere a
vendas presumivelmente feitas pela impugnante, pelo que não pode
ela agora vir de novo levantar a questão da não existência delas.

- E, sendo aquele valor de IVA sobre tais vendas, não pode a
impugnante apresentá-lo como custo nos termos da norma citada
do CIRC; de outra modo, a impugnante - penalizada, se assim se
pode dizer, pela falta de credibilidade da sua escrita comercial, ao
ver-lhe ser feita a dita liquidação com base em presunções - obteria
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um benefício que se não enquadra na unidade do sistema fiscal, ou
seja, poderia tratar como custo um valor que, normalmente, não po-
deria encarar desse modo.

- Neste sentido pronunciou-se o Acórdão da Secção de Contencioso
Tributário do STA de 29-4-92, in BMJ no 416, pág. 470.

4. 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. J. A. dos REIS, Código de Processo
Civil Anotado, vol. II, 38 ed., p. 385; ANTUNES VARELA e outros,
Manual de Processo Civil, 2.a ed., p. 259; e ABíLIO NETO, Código
de Processo Civil Anotado, 8a ed., p. 364).

Concordamos com este princípio, consagrado na 2.a parte da alí-
nea c) do no 1 do arto 474o do CPC61 e aplicável à petição inicial
de impugnação judicial tributária por força do disposto no arto 131o

do CPT.
5. No caso sub judice, face à causa de pedir e ao pedido formulados

no articulade inicial, não podia assim liminarmente afirmar-se essa
manifesta inviabilidade.

Com efeito, para se concluir que a solução da questão posta pela
impugnante na petição, longe de ser evidente, é bem complexa e
discutível, basta lembrar que e Secção de Contencioso Tributário do
STA, em Acórdão de 22-1-97, no recurso no 19.003, com o mesmo
relatar deste, decidiu em contrário da tese sustentada pela instância
no despacho liminar sob recurso, pelos fundamentos que parcialmente
se transcrevem nos subsequentes capítulos 5.1 e 5.2.

5.1. Dispõe o arto 23o, no 1, al. f), do CIRC que se consideram
custos os que comprovadamente forem 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
constituírem custos para efeitos fiscais; e, entre eles, aponta os en-
cargos fiscais. Portanto, para além de, por definição, o IVA caber
nessa cláusula geral por ser indispensável para a realização dos pro-
veitos ou ganhos sujeitos a imposto e por ser insusceptível de em-
polamento 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 (e ao
não incluir o IVA nas alíneas do no 1 do arto 41o do CIRC que
determina quais os encargos fiscais não dedutíveis para efeitos fiscais),
que não permite ao intérprete concluir senão que o IVA é um custo.

Na verdade, o IVA em questão não cabe na al. c) do citado arto 41o,
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.
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5.2. Também improcede a alegação de que face a este entendimento
o “crime” compensaria.

Na verdade, por não ter liquidado o IVA na devida altura, 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 no 1 do arto 41o do
CIRC;

b) Juros compensatórios, igualmente insusceptíveis de constituírem
custo fiscal - idem;

c) IVA, que já não - ou muito dificilmente - poderia repercutir
sobre os respectivos clientes.

6. Conclui-se não ser evidente a solução a proferir no caso, pelo
que se concede provimento ao recurso, revogando-se a despacho li-
minar recorrido para ser, na instância, substituído por outro que não
indefira liminarmente a petição pelo motivo de manifesta improce-
dência da pretensão da impugnante, nesse despacho invocado.

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

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Transmissão fiscal — Contrato-promessa de compra e venda
com tradição ou usufruição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O conceito fiscal de transmissão não tem de coincidir
com o correspondente conceito civil;

II — O direito fiscal opera uma transformação de conceitos
relativamente ao direito civil;

III — Para efeitos de sisa, consideram-se transmissões de pro-
priedade imobiliária as promessas de compra e venda
logo que verificada a tradição para o promitente com-
prador ou quando este esteja usufruindo os bens;

IV — Tendo havido transmissão fiscal de um prédio em vida
do de cujus, não têm os respectivos herdeiros de pagar
imposto sucessório por esse prédio.

Recurso n.o 20 248, em que são recorrentes José Manuel Lopes An-
drade e Luís Henrique Pinto Andrade e recorrida a Fazenda Pú-
blica. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

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

1o Relatório

Com fundamento no facto de a metade indivisa do prédio urbano
sito em Vale de Mourelos, inscrito sob o art. 53 da matriz predial
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da freguesia de Laranjeiro, da 3a Repartição de Finanças de Almada,
se ter transmitido fiscalmente, por causa de contrato-promessa de
compra e venda com tradição, para terceiro, e de já não fazer parte
do património do de cujus Alfredo Pinto de Andrade, os contribuintes
JOSÉ MANUEL LOPES ANDRADE e LUÍS HENRIQUE PINTO
DE ANDRADE, com os sinais dos autos, deduziram impugnação
judicial à liquidação de imposto sucessório sobre o referido prédio,
alegando ainda duplicação de colecta, pelo facto de o promitente
comprador ter pago a sisa.

Por sentença de fls. 29 a 31, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal julgou a impugnação improcedente, por
ter entendido que os impugnantes em vez de atacarem a liquidação
deviam, oportunamente, ter atacado o acto de fixação da matéria
colectável, isto é, deviam ter posto em causa o valor do prédio sobre
o qual assentou a liquidação.

Os contribuintes não concordaram com a sentença e dela recor-
reram para o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual, por acórdão
de fls. 104 a 109, negou provimento ao recurso, pelo facto de não
se ter verificado a transmissão pelo simples contrato-promessa de
compra e venda com tradição. Para a 2a Instância, o que se transmitiu
em vida do de cujus não foi a propriedade mas o uso e fruição da
coisa prometida vender. Além disso, não havia duplicação de colecta.

Continuando a não se conformar, os contribuintes recorreram para
este STA, pedindo a procedência da impugnação judicial, para o que
apresentaram as seguintes conclusões do recurso:

1a. À data do óbito do autor da herança quem constava como
titular inscrito dos rendimentos da metade indivisa do imóvel em
causa nos autos era JOSÉ NOBRE GOMES.

2a. O imposto sucessório incide sobre as transmissões a título gra-
tuito de bens mobiliários e imobiliários.

3a. Só se considera transmissão, para efeitos de imposto sucessório,
a transferência real e efectiva de bens.

4a. O autor da herança só pode transmitir aos seus sucessores os
bens que à data da sua morte integrarem o seu património e forem
real e efectivamente transmitidos.

5a. À data do óbito de ALFREDO PINTO ANDRADE já se tinha
verificado a transmissão fiscal do prédio descrito na relação de bens
sob a verba no 5 e, por isso, este bem já fazia parte do acervo da
herança.

6a. À data do óbito, ALFREDO PINTO ANDRADE não era titular
de qualquer bem imóvel susceptível de ser transmitido aos seus
herdeiros.

7a. A metade indivisa do prédio descrito sob o no 5 da relação
de bens já não integrava o património do falecido e, por isso, não
se transmitiu aos seus sucessores, nem o seu valor está sujeito a imposto
sucessório.

8a. Inexistindo qualquer bem para se transmitir ”mortis causa”,
inexiste também o facto tributário que justifica a liquidação em im-
posto sucessório.

9a. Antes da transmissão ”inter vivos” entre Alfredo Pinto Andrade
e José Nobre Gomes, a metade indivisa do prédio em causa nos
autos tinha o valor matricial de 27.990$00.

10a. Após a transmissão, real, efectiva e fiscalmente relevante, para
a titularidade de José Nobre Gomes, ficou este a ser o sujeito passivo
de todos os impostos e contribuições da identificada metade indivisa.
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11a. Foi José Nobre Gomes quem efectuou as obras, benfeitorias
e construções de um escritório e refeitório, implantados na metade
do prédio em causa.

2a. Foi a partir dos factos descritos na conclusão anterior que o
prédio em causa passou a ter um valor de 12.150.000$00, e sobre
o qual, a partir de 24 de Maio de 1988, JOSÉ NOBRE GOMES
passou a ser tributado.

13a. A haver liquidação de imposto, não pode ela ter por base
o valor que o bem passou a ter mercê de obras e benfeitorias in-
troduzidas por um terceiro estranho ao autor da herança e aos seus
sucessores.

14a. A liquidação feita aos recorrentes do imposto sucessório com
base no valor de um bem que não lhes foi transmitido está ferida
de ilegalidade.

15a. O facto tributário previsto na norma de incidência objectiva
do imposto sucessório é a transmissão a título gratuito de bens mo-
biliários e imobiliários, considerando-se transmissão a transferência
real e efectiva dos bens.

16a. Inexistindo transmissão de bens, inexiste o facto tributário pre-
visto na norma de incidência do imposto.

17a. Deste modo, a liquidação operada é ilegal, devendo, por isso,
ser anulada.

18a. O aliás douto acórdão recorrido violou as seguintes disposições
legais:

— artigos 3o, 20o, 30o e 150o do Código da Sisa e do Imposto
sobre as Sucessões e Doações;

— artigos 5o, 85o § único e 89o do então vigente Código de Processo
das Contribuições e Impostos.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual deve conceder-se provimento ao recurso, pois
verificou-se transmissão fiscal antes da morte do de cujus.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

1 — Em 12/2/89 faleceu Alfredo Pinto de Andrade, tendo sido ins-
taurado o respectivo processo de imposto sucessório.

2 — Na relação de bens entregue pelos herdeiros consta, como
verba no 5, metade indivisa de um prédio urbano sito em Vale de
Mourelos, inscrito sob o art. 488 (v. fls. 13).

3 — A cada um dos impugnantes e ora recorrentes foi liquidado
imposto sucessório, no montante de 642 554$00, o qual foi debitado
com a abertura do cofre para sua cobrança em 1/10/89 (v. fls. 21
e 22).

4 — A metade indivisa do prédio referido em 2. havia sido pro-
metida vender a José Nobre Guedes em 19/Maio/1980 (v. fls. 5).

5 — Em 20/11/1986 foi levantado auto de notícia, donde consta
que o prédio havia sido dado em arrendamento à Sociedade José
Nobre Guedes Lda pela esposa do promitente comprador, tendo re-
cebido, em 1983, as respectivas rendas (fls. 7).

6 — O promitente comprador declarou, em 24/5/88, para efeitos
de sisa, a compra da metade indivisa em causa, com o valor matricial
de 27 990$00, tendo nessa data pago o respectivo imposto (v. fls. 10).

7 — Em 16/11/89 o valor tributável do imóvel referido era de
12 150 000$00 (fls. 15).

8 — Metade desta quantia integrou o valor dos bens imobiliários
deixados pelo falecido e sobre ela incidiu imposto.
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9 — Os impugnantes e ora recorrentes foram notificados, em No-
vembro de 1989, do valor que serviu de base à liquidação.

10 — A impugnação foi apresentada, na Repartição de Finanças
do Concelho de Almada, em 28/12/89.

2o Fundamentos

Se tivermos em conta que o próprio autor do acto de liquidação
impugnado — o Sr. Chefe da Repartição de Finanças — disse logo
na sua informação de fls. 24 e 25 que a impugnação é procedente
e o imposto deve ser anulado, tendo em conta que à data do óbito
(12.2.89) JÁ SE TINHA VERIFICADO A TRANSMISSÃO FISCAL,
CONFORME O DESCRITO NO AUTO DE NOTÍCIA A FLS. 7,
QUE CONFIRMA O ALEGADO PELOS IMPUGNANTES, PELO
QUE O PRÉDIO DESCRITO NA RELAÇÃO DE BENS SOB O
No 5 JÁ NÃO FAZIA PARTE DA HERANÇA E, POR ISSO, NÃO
DEVERIA TER SIDO DESCRITO NA REFERIDA RELAÇÃO
DE BENS, se tivermos em conta isto logo vemos que as instâncias
incorreram em erro de julgamento. A 1a Instância andou a dissertar
sobre uma questão inútil e impertinente, qual seja a de os contribuintes
deverem impugnar o valor do prédio.

Por sua vez, a 2a Instância deslocou a questão da transmissão fiscal
para o plano da transmissão no direito civil, quando a verdade é
que as duas transmissões são realidades completamente distintas.

Foi o MoPo junto desta STA que pôs a questão nos seus devidos
termos: houve transmissão fiscal por efeito do contrato-promessa de
compra e venda com tradição celebrado entre o de cujus e um terceiro,
não importando aqui o conceito civil de transmissão.

E não pode deixar de ser assim.
Nos termos do arto 1o do CIMSSSD, estão sujeitas a imposto sobre

as sucessões as transmissões de bens. De acordo com o arto 2o § 1o,
no 2o, do CIMSSSD, consideram-se, para esse efeito, transmissões
de propriedade imobiliária AS PROMESSAS DE COMPRA E VEN-
DA DE BENS IMOBILIÁRIOS, LOGO QUE VERIFICADA A
TRADIÇÃO PARA O PROMITENTE COMPRADOR OU QUAN-
DO ESTE ESTEJA USUFRUINDO OS BENS.

Resulta do probatório que a metade indivisa do prédio havia sido
prometida vender a José Nobre Guedes em 19.5.80 e que essa metade
havia sido dada em arrendamento à Sociedade José Nobre Guedes,
Lda., pela esposa do promitente comprador, tendo recebido, em 1983,
as respectivas rendas. Mais se deu como provado que o promitente
comprador declarou, em 24.5.88, para efeitos de sisa, a compra da
metade indivisa em causa, com o valor matricial de 27.990$, tendo
nessa data pago o respectivo imposto. Com base nestes factos, o Fisco
instaurou processo de transgressão contra o promitente comprador
(fl. 7), em cujo auto de notícia se considerou ter havido tradição
para o promitente comprador.

Ora, tenha havido tradição ou apenas usufruição dos bens, nos
termos da lei, e apenas para efeitos fiscais, deu-se a transmissão.

O CIMSSSD considera transmissão da propriedade de bens imóveis
a título oneroso situações jurídicas que, no rigor dos princípios, não
envolvem uma verdadeira transmissão, embora possam dar lugar a
um resultado económico equivalente, por originarem uma disposição
imediata da posse. É o caso das promessas de compra e venda com
tradição ou usufruição pelo promitente comprador, pois a transmissão
não se opera com a promessa mas com o negócio de execução. Há

1157

aqui um fenómeno de transformação de conceitos, pois o conceito
civil de transmissão é transformado em sede de direito fiscal. Daí
que o Prof. ALBERTO XAVIER tenha escrito que ”por aqui se
vê como para o conceito fiscal de transmissão mais importante que
a circulação jurídica entre patrimónios é o resultado económico da
circulação de poderes efectivos sobre bens que sejam reveladores de
capacidade contributiva” (cfr. Manual de Direito Fiscal, I, pág. 183).

Por sua vez, o Prof. TEIXEIRA RIBEIRO, anotando um acórdão
deste STA, escreveu que ”se há uma promessa de compra e venda
com tradição, é pela promessa, e não pela subsequente compra e
venda, que os bens passam para o poder do adquirente (repara-se
que o § 2o dizia ”para o poder” e não ”para a propriedade” - referia-se
ao arto 158o do CIMSSSD), precisamente para incluir os casos em
que os bens não passam para a propriedade, mas só para a posse
do adquirente, como são, entre outros, os das promessas de compra
e venda com tradição” (cfr. Revista de Legislação e de Jurisprudência
no 3654, pág. 336).

Ora, opere-se a transmissão com o contrato-promessa de compra
e venda, como diz o Prof. TEIXEIRA RIBEIRO, ou com o negócio
de execução, como diz o Prof. ALBERTO XAVIER, a verdade é
que, in causu, quando o de cujus faleceu em 12.2.89 já a metade
indivisa do prédio urbano sito em Vale de Mourelos, da freguesia
do Laranjeiro, Almada, se tinha transmitido fiscalmente para José
Nobre Guedes, pelo que não fazia parte da herança do de cujus.
E não fazendo parte da herança do de cujus não se podia ter trans-
mitido aos seus herdeiros, os recorrentes.

Por isso, não se verificando os pressupostos da incidência do imposto
sucessório, não há lugar à aplicação da norma tributária material.
Daí que o acto de liquidação seja ilegal, sendo discipiendo apreciar
a questão da duplicação de colecta.

3o Decisão

Nestes termos, acordam os juízes desta STA em conceder pro-
vimento ao recurso e em revogar as decisões das instâncias, julgando-se
procedente a impugnação judicial e anulando-se o acto de liquidação
impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficíoso. Competência do Tri-
bunal 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 razãos 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.

Recurso no 20.253. Recorrente: Elisabete Alves Salgado Carvalho.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ELISABETE ALVES SALGADO CARVALHO, residente no
Carregado, deduziu em 22-7-94 embargos de terceiro contra a penhora
de um lote de terreno para construção feita em execução fiscal movida
na Repartição de Finanças de Alenquer para cobrança coerciva de
IVA.

Por sentença datada de 3-11-95 (fls. 43-45) o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo, 1a Secção, processo no 27/94)
julgou tais embargos improcedentes.

De tal decisão sobre o presente recurso, interposto per saltum pela
embargante, que como remate da sua minuta oferece as seguintes
conclusões:

a) O marido da recorrente não é comerciante.
b) A responsabilidade dele pela dívida exequenda é apenas sub-

sidiária e fundada em factos ilícitos.
c) Os factos tributários de onde dimana a dívida exequenda foram

praticados pela sociedade e não por ele individualmente considerado.
d) A recorrente não pode ser responsável por factos ilícitos pra-

ticados por seu marido.
e) Não sendo a dívida exequenda uma dívida comercial do seu

marido, individualmente considerado, não tem a recorrente de provar
que não foi contraída em proveito comum do casal.

f) Aquando da penhora que incidiu sobre um bem comum do casal,
a recorrente devia ter sido citada nos termos e para os efeitos do
arto 825o do CPC.

g) Como não foi, pode opor-se à penhora por meio de embargos
de terceiro.

h) Deve a sentença ser revogada e substituída por outra que julgue
os embargos de terceiro procedentes.

A Fazenda Pública contra-alegou sustentando não merecer a sen-
tença qualquer censura e dever o recurso improceder.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu a fls. 62 parecer
de que o STA não é competente para apreciar o recurso, visto ele
não versar exclusivamente matéria de direito, pois nas três primeiras
conclusões das suas alegações a recorrente afirma factos «que afron-
tam o probatório estabelecido na sentença recorrida».

A recorrente responde a fls. 64 discordando desta posição do Mo

Po, já que, segundo ele, as referidas três conclusões nem versam ma-
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téria de facto nem afrontam o probatório estabelecido na sentença
recorrida.

2. Há que resolver, portanto, esta questão prévia (de conhecimento
oficiso 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, nas três primeiras das transcritas conclusões da sua

minuta a recorrente condensa alegação feita no corpo desta peça
processual, em apoio do seu pedido de provimento do recurso, de
que o seu marido não é, nem era, comerciante mas gerente de uma
sociedade comercial e que os factos tributários de onde dimana a
dívida exequenda foram praticados por essa sociedade, sendo, pois,
apenas subsidiária e fundada em factos ilícitos a responsabilidade
dele pela dívida exequenda.

Ora esta alegação contraria, também no domínio dos factos, a sen-
tença sob recurso, em que se dá como assente que a dívida exequenda
é proveniente de IVA e foi contraída, no exercício do seu comércio,
pelo marido da recorrente, contra o qual foi instaurada na Repartição
de Finanças de Alenquer a execução fiscal para cobrança dessa dívida
(cfr. últimos parágrafos de fls. 43 vo e 44).

4. Conclui-se que o presente recurso se estriba em fundamentos
de facto não dados como assentes na sentença e que até contrariam
a sua especificação factual, pelo que 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 18.000$00 de taxa de justiça e 6.000$00
de procuradoria (cfr. § único do arto 5o, por remissão do § 3o do
arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Suspensão da instância recursiva. Interpelação do TJCE.
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Doutrina que dimana da decisão:

Suscitando-se, no recurso para o S.T.A., questão relativa à
interpretação do arto 33o da Sexta Directiva do Conselho
das Comunidades, deve a instância ser suspensa se, para
o efeito e noutro processo, foi interpelado o Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias.

Recurso no 20.260, em que são recorrente Fricarnes, SA e recorrida
Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso. Dr. Fonseca
Limão.

Na conclusão 15a do recurso interposto para este S.T.A. suscita
a recorrente uma questão relativa à interpretação do arto. 33o da
Sexta Directiva do Conselho das Comunidades Europeias.

Idêntica questão foi suscitada no recurso no 21.006, tendo sido
decidido, por acórdão de 12/2/97, interpelar o TJCE nos termos do
no 177o do Tratado de Roma.

Este S.T.A. julga, no caso vertente, em última instância, não sendo,
por isso, a decisão que vier a proferir susceptível do recurso judicial
a que alude o arto 177o do Tratado de Roma.

Por outro lado, a decisão que o T.J.C.E. vier a proferir sobre a
referida questão tem manifesto interesse para os presentes autos.

Assim, ao abrigo do disposto no arto 279o do C.P.Civil, acorda-se
em declarar suspensa a instância recursiva até que o S.T.C.E. se pro-
nuncie, devendo a secretaria juntar cópia da respectiva decisão.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. - João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) - Lúcio Alberto da Assunção Barbosa - Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. - Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Imposto profissional. Indemnização por despedimento.
Caducidade do direito à liquidação. Injustiça grave e
notória.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Resulta do preâmbulo do Decreto-Lei no 111/85, de 21
de Maio, que as indemnizações pagas ao trabalhador
por despedimento sem justa causa sempre estiveram su-
jeitas à incidência do imposto profissional, e só a partir
desse diploma algumas indemnizações deixaram de estar
sujeitas a imposto profissional;

II — Para efeitos de caducidade do direito à liquidação do
imposto profissional, deve-se ter em conta a data em que
os rendimentos foram recebidos pelo trabalhador ou pos-
tos à sua disposição e não o ano a que esses rendimentos
dizem respeito.
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III — A injustiça tributária é grave quando seja considerável
o montante do imposto e é notória quando seja manifesta
e indiscutível.

Recurso n.o 20 408. Recorrente: Manuel Fernando Ruas do Amaral;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Al-
meida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório

Sobre a indemnização recebida da entidade patronal a título de
despedimento sem justa causa, assim reconhecido por decisão judicial,
abrangendo as remunerações dos anos de 1976 a 1986, o Fisco liquidou
imposto profissional, em 1986, no montante de 1.506.286$00, ao con-
tribuinte MANUEL FERNANDO RUAS DO AMARAL, realizador
cinematográfico, residente na Rua Padre Francisco Álvares, no 2, 3o,
Dto, 1500 Lisboa.

Não se conformando com esta liquidação, o contribuinte impugnou
o respectivo acto, pedindo a sua anulação com base nos vícios de
inexistência de facto tributário, caducidade e injustiça grave e notória.

Por sentença de fls. 84 e 85, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo) julgou a impugnação im-
procedente.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu o contri-
buinte para este STA, tendo formulado as seguintes conclusões do
seu recurso:

1a As prestações pecuniárias recebidas pelo Recorrente, corres-
pondentes aos anos de 1976 a 1986, não têm a natureza de rendimentos
do trabalho para os efeitos do disposto no art. 1o do CIP, antes se
reconduzindo à ideia de “reconstituição natural” própria da respon-
sabilidade civil;

2a Por efeito da aplicação da regra da caducidade prevista no art. 35o

do CIP, as liquidações efectuadas ao Recorrente e relativas aos anos
de 1976 a 1980 foram ilegais;

3a Sendo o imposto profissional um imposto com taxas progressivas
e, tendo o recorrente sido, num só ano, tributado por “remunerações”
a que teria direito num prazo de 11 anos, a liquidação do referido
imposto atingiu um montante elevado que, de outra forma, não teria
atingido, o que constitui uma violação ao princípio da igualdade de
tratamento e uma injustiça grave e notória.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve dar-se provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir as questões postas pelo recorrente,
sendo certo que o Tribunal de 1a Instância fixou a seguinte matéria
de facto:

a) Em Setembro de 1976, o ora impugnante foi despedido sem
justa causa pela RTP – Rádio Televisão Portuguesa, EP, sua entidade
patronal – documentos de fls. 7 a 53;

b) Tendo impugnado o despedimento no Tribunal do Trabalho,
foi a acção julgada improcedente e a RTP condenada por sentença
de 28 de Julho de 1983 a reintegrar o ora impugnante no seu posto
de trabalho com a categoria que ele teria se não tivesse sido despedido
e a pagar-lhe todas as remunerações vencidas desde o despedimento
e as vincendas – documento de fls. 7 a 18;
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c) Dessa decisão recorreu a RTP para o Tribunal da Relação de
Lisboa, mas este Tribunal, por acórdão de 20 de Fevereiro de 1985,
confirmou integralmente a sentença da 1a Instância – documento de
fls. 19 a 37;

d) De novo a RTP recorreu, desta vez para o Supremo Tribunal
de Justiça, que, por acórdão de 11 de Abril de 1986, julgou impro-
cedente o recurso, mantendo-se as decisões já proferidas – documento
de fls. 38 a 52;

e) Em 30 de Abril de 1986, em cumprimento da sentença referida
em b), foi o impugnante reintegrado no seu posto de trabalho – ar-
tigo 50o da LPTA;

f) Por acordo entre o impugnante e a RTP foram as quantias ven-
cidas desde Outubro de 1976 até 30 de Abril de 1986 pagas pela
RTP ao impugnante em 6 prestações (Agosto, Setembro, Outubro
e Dezembro de 1986 e Janeiro e Fevereiro de 1987) – artigo 50o da
LPTA;

g) A RTP entendeu que os quantitativos que pagou em execução
de sentença estavam sujeitos a imposto profissional tendo efectuado,
em 1986, a liquidação respectiva de harmonia com o seguinte pro-
cedimento – documento de fls. 13 e 14 do processo de reclamação
apenso:

g1) Imputou aos anos de 1983, 1984 e 1985 os quantitativos cor-
respondentes a estes anos liquidando, o imposto pelas taxas que neles
vigorarem;

g2) Somou os quantitativos correspondentes aos anos de 1976 a
1982 com as remunerações de 1986, liquidando o imposto profissional
pelas taxas deste ano;

h) Contra este procedimento e respectiva liquidação o Impugnante
apresentou reclamação na Repartição de Finanças competente, con-
siderando que se trata de um procedimento ilegal ou, se assim não
fosse, considerado que se traduzia para si numa injustiça grave e
notória – documento de fls. 2 a 4 do processo de reclamação apenso;

i) Por despacho datado de 31 de Agosto de 1987, foi a reclamação
apresentada indeferida, mas o impugnante entende que ela devia ter
sido atendida – documento de fls. 15 do processo de reclamação
apenso;

f) Em 18 de Janeiro de 1988, foi o ora impugnante notificado
do despacho referido em i) – documento de fls. 17 do processo apenso;

k) Em 25 de Janeiro de 1988, deu entrada na Repartição de Fi-
nanças do 12o Bairro Fiscal de Lisboa a petição inicial destes au-
tos – carimbo de fls. 3.

2o Fundamentos

O recorrente alegou na impugnação que a indemnização que re-
cebeu pelo despedimento sem justa causa não está abrangido pela
regra de incidência em imposto profissional pelo facto de não ser
uma remuneração, pois não tem conexão efectiva com a prestação
de trabalho, não é uma contraprestação do seu trabalho, dado que
durante o tempo em que esteve despedido (10 anos) não houve efectiva
prestação de trabalho.

O Mo Juiz a quo entendeu que a quantia recebida pelo recorrente
tem a natureza de remuneração para efeitos do arto 1o do Código
do Imposto Profissional:

Nas alegações para este STA, o recorrente sustenta que as pres-
tações pecuniárias recebidas não têm a natureza de rendimentos do
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trabalho, mas são uma reconstituição natural própria da responsa-
bilidade civil.

O Mo Po junto deste STA tem o mesmo entendimento que o re-
corrente, louvando-se em jurisprudência deste Tribunal.

Cumpre decidir esta controvérsia de realização do direito fiscal.
Nos termos do arto 1o do Código do Imposto Profissional:
“O IMPOSTO PROFISSIONAL INCIDE SOBRE OS RENDI-

MENTOS DO TRABALHO EM DINHEIRO OU EM ESPÉCIE,
DE NATUREZA CONTRATUAL OU NÃO (. . .).

§ 1o CONSTITUEM RENDIMENTOS DO TRABALHO TODAS
AS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES, QUER PERCEBIDAS A
TÍTULO DE ORDENADOS, VENCIMENTOS, SALÁRIOS, SOL-
DADAS OU HONORÁRIOS, QUER A TÍTULO DE AVENÇAS,
SENHAS DE PRESENÇA, GRATIFICAÇÕES, LUVAS, PERCEN-
TAGENS, COMISSÕES, CORRETAGENS, PARTICIPAÇÕES,
SUBSÍDIOS, PRÉMIOS, OU A QUALQUER OUTRO” [sublinhado
nosso].

A questão que se coloca é a de saber se uma indemnização paga
pela entidade patronal a título de despedimento sem justa causa,
calculada em função dos vencimentos, ordenados ou salários a que
o trabalhador despedido teria direito se não tivesse sido despedido,
se subsume no aludido arto 1o, § 1o do CIP, como rendimento do
trabalho (remuneração a qualquer título).

O Fisco serviu-se do disposto no arto 7o-B do CIP para proceder
à tributação. Este preceito foi aditado pelo Decreto-Lei no 374-E/79,
de 10 de Setembro, com a seguinte redacção:

“Os rendimentos devidos pelo exercício de actividades por conta
de outrem que, por motivos alheios à vontade dos respectivos titulares,
não forem pagos ou postos à sua disposição no ano em que foram
produzidos, poderão ser reportados ao ano a que respeitarem e pelas
taxas correspondentes, desde que o contribuinte e a entidade res-
ponsável pelo pagamento façam a necessária discriminação na de-
claração modelo no 1, na relação modelo no 8 e na nota modelo
no 8-A, bem como no registo a que se refere o arto 46o.

§ único. A faculdade prevista no presente artigo não poderá ser
aplicada para além dos três anos imediatamente anteriores àquele
em que as remunerações forem recebidas ou postas à disposição dos
seus titulares”.

Como se dizia no respectivo relatório, este preceito dizia respeito
aos “casos de percepção retardada de remunerações, designadamente
dos rendimentos vulgarmente conhecidos por ‘retroactivos’”.

O aludido arto 7o-B foi alterado pelo Decreto-lei no 183-D/80, de
9 de Junho, em termos que não interessam para o nosso caso, pois
a disciplina supra-referida manteve-se.

Depois de o arto 1o do CIP indicar a matéria colectável em imposto
profissional, o arto 3o desse diploma afastava da incidência certa ma-
téria colectável com esta expressão: “Não constituem matéria colec-
tável”, seguindo-se várias alíneas, nas quais não estavam abrangidas
as indemnizações por despedimento.

Mais tarde, o arto 24o, no 3, da Lei no 9/86, de 30 de Abril (Or-
çamento do Estado para 1986), aditou ao arto 3o do CIP a alínea h),
com a seguinte redacção:

“h) AS INDEMNIZAÇÕES PELA CESSAÇÃO DO CONTRA-
TO INDIVIDUAL DE TRABALHO, DESDE QUE, ATENTAS AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA CASO E AS CARACTERÍSTICAS
DA CONJUNTURA ECONÓMICA, OS RESPECTIVOS MON-
TANTES SE CONTENHAM DENTRO DOS LIMITES TIDOS
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POR RAZOÁVEIS PELA DIRECÇÃO-GERAL DE CONTRIBUI-
ÇÕES E IMPOSTOS”.

No relatório da proposta de lei do Orçamento para 1986 não foi
dada qualquer explicação para esta norma nova, mas o Decreto-Lei
no 111/86, de 21 de Maio, reproduziu essa alínea h), dando no seu
preâmbulo a respectiva justificação, nestes termos:

“TENDO EM CONTA A CONJUNTURA ECONÓMICA DE
MUITAS EMPRESAS, EXCLUEM-SE, EM CERTOS CASOS, DA
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO PROFISSIONAL AS INDEMNIZA-
ÇÕES RESULTANTES DA CESSAÇÃO DO CONTRATO INDI-
VIDUAL DE TRABALHO” [sublinhado nosso].

Como se vê, o que o legislador quis foi excluir da incidência do
imposto profissional as indemnizações por despedimento, que até aí
estavam abrangidas pela norma de incidência. Mas essa exclusão da
incidência não foi total, mas apenas dentro dos limites tidos por ra-
zoáveis pela DGCI. Acima desses limites razoáveis manteve-se a in-
cidência de imposto profissional sobre as indemnizações atribuídas
aos trabalhadores pelo despedimento sem justa causa.

Desta vontade legislativa, claramente manifestada, podemos con-
cluir que o conceito de rendimento do trabalho e de remuneração
é um conceito amplo, no qual cabem perfeitamente as indemnizações
por despedimento.

Mas se o recorrente ficasse ou não estivesse sujeito a imposto pro-
fissional, quando os seus colegas que não foram despedidos tiveram
que o pagar, criava-se uma situação de desigualdade tributária, quando
é bem sabido que a igual capacidade contributiva deve corresponder
o mesmo tributo, na medida do possível.

E não se vê razão para que as aludidas indemnizações por des-
pedimento não fossem tratadas fiscalmente como as remunerações
por trabalho efectivo. Trata-se de indemnizações ligadas a um contrato
de trabalho e de indemnizações indexadas por lei ao ordenado ou
salário ou vencimento. Não é uma indemnização cível como as outras,
em que o respectivo quantum é fixado segundo a teoria da diferença
(arto 562o do Código Civil). É uma indemnização regulada por normas
de direito do trabalho e não por normas de direito civil tout court.
A indemnização foi fixada pelos tribunais do trabalho e não pelos
tribunais cíveis. A indemnização foi por inteiro e não se descontraram
eventuais rendimentos auferidos pelo recorrente enquanto se manteve
a situação de despedimento litigioso. Até por aqui seria injusto que
o recorrente não pagasse imposto profissional sobre a indemnização.

Por estas razões, improcede a primeira questão de direito posta
pelo recorrente.

Vejamos a segunda questão de direito.
Disse o recorrente que caducou o direito à liquidação do imposto

profissional respeitante aos anos de 1976 a 1980, por terem passado
mais de cinco anos quando a liquidação foi feita.

O Mo Juiz a quo decidiu que não caducou o direito à liquidação,
pois a indemnização recebida pelo recorrente não dizia respeito a
esses anos mas ao ano em que foi recebida (1986).

Nas alegações de recurso, o recorrente insiste com a caducidade
ao abrigo do arto 35o do CIP. Mas o Mo Po junto deste STA entende
que não houve caducidade se se entender que incide imposto pro-
fissional sobre a indemnização por despedimento.

Bem andou o Mo Juiz a quo ao dizer que nenhuma liquidação
foi efectuada relativamente aos anos de 1976 a 1980. Por força das
disposições combinadas dos artos 2o e 6o do CIP, resulta o princípio
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de o imposto devido se constituir no momento do recebimento ou
da colocação do rendimento à disposição do titular. Como escreveu
o Professor TEIXEIRA RIBEIRO a outro propósito, em anotação
a um acórdão deste STA, “as remunerações nunca estavam na posse
das entidades patronais, uma vez que só eram remunerações recebidas
e pagas depois de o dinheiro ter chegado às mãos dos trabalhadores
e ter saído, portanto, das mãos das entidades patronais. Estas tinham,
pois, a posse das importâncias com que pagavam as remunerações
aos trabalhadores, mas não tinham a posse das próprias remunerações.
A posse delas só os trabalhadores a tinham” (cfr. Revista de Legislação
e de Jurisprudência, no 3755, pág. 45).

Como a indemnização em causa só foi paga ao recorrente em 1986,
não há caducidade do direito à liquidação por parte do Fisco. Im-
procede, por isso, a segunda conclusão do recurso.

Por último, o recorrente diz que a liquidação assenta em injustiça
grave e notória pelo facto de ter sido feita em 1986 sobre rendimentos
respeitantes aos anos de 1976 a 1982. O Mo Po acompanha esta tese
do recorrente.

Uma injustiça é grave quando seja considerável o montante do
imposto e é notória quando a injustiça for manifesta e indiscutível
(Prof. TEIXEIRA RIBEIRO, RLJ no 3426, pág. 328).

Ora, a liquidação foi feita nos termos da lei (arto 7o-B do CIP,
acima reproduzido). Ou a lei é justa ou injusta. Se a lei for injusta,
é inconstitucional por violação do princípio do Estado de direito de-
mocrático (arto 2o da Constituição e Acórdão no 80/89 do Tribunal
Constitucional, publicado na II Série do DR de 31.1.90). Lei injusta
é a que afecta de forma inadmissível, arbitrária ou excessivamente
onerosa os direitos dos cidadãos.

Não é o caso do arto 7o-B do CIP. Como muito bem disso o Mo Juiz
a quo, essa norma veio permitir o reporte a retro, com limite de
três anos, dos rendimentos percebidos com atraso em relação aos
anos a que respeitarem. Mas como no caso foi aplicado este mecanismo
de minoração de uma eventual injustiça, não há que falar em injustiça
grave e notória.

É verdade que, em virtude da progressividade do imposto, o re-
corrente acabou por pagar mais do que os seus colegas que não foram
despedidos, pois os anos de 1976 a 1982 foram tributados com uma
taxa mais elevada. Mas a verdade é que o Fisco deixou de receber
em 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 e só recebeu em 1986,
pelo que a taxa mais elevada que o recorrente pagou será uma forma
de compensar o Fisco, que nenhuma culpa teve no despedimento.
E também é verdade que os colegas do recorrente que não foram
despedidos não obtiveram qualquer outro rendimento para além do
seu vencimento, quando o recorrente pôde exercer outra actividade
durante o tempo em que esteve afastado da RTP, e por ela auferir
as respectivas remunerações.

Por isso, improcede esta questão da injustiça grave e notória.
Daí que seja de manter a sentença da 1a Instância.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes do STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, sendo a procuradoria de 60 %.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. – José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) – Francisco Rodrigues Pardal – Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. – Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial; custo de exercício; provisões para co-
bertura de créditos de cobrança duvidosa; natureza do
devedor.

Doutrina que dimana da decisão:

- Na qualificação como consta do 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 Fundo de Abastecimentos
são de considerar como resultantes da actividade normal
daquela regularização e abastecimento do mercado interno
de cereais e sementes.

Recurso n.o 20.601, em que são Recorrentes Fazenda Pública e EPAC-
-Empresa para Agroalimentação e Cereais, SA, e Recorridos os
mesmos, e de que é Relator o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

A Fazenda Pública e a EPAC - Empresa para a Agroalimentação
e Cereais S.A., não se conformando com o ac. do T.T. de 2a Instância,
a fls. 111 e seguintes, dele interpuseram recurso para este S.T.A..

A Fazenda Pública concluiu do seguinte modo:
«1o - A não aceitação da inscrição do montante de 86.444.174.981.00

prende-se com a falta de fundamento para a sua consideração como
crédito de cobrança duvidosa;

2o - Porque o devedor é a pessoa Estado, e não qualquer particular;
3o - E o Estado honra sempre os seus compromissos, algumas vezes

com certo atraso, é certo;
4o - Tal constituição foi baseada mais em razões contabilísticas

do que com base e fundamentos reais, como a verdadeira incobra-
bilidade das normas;

5o - 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;

6o - Nem se mostra inequivocamente a sua litigiosidade, pois o
pretenso devedor é o Estado, e contra ele a recorrida não intentou
qualquer acção crível para obter a satisfação do mesmo;

7o - Assim, o douto acórdão de que se recorre violou o disposto
no arto 26o no 8 e 33o alínea c) ambos do C.C.I.».

A E.P.A.C., por sua vez, traçou o seguinte quadro conclusivo:
«1o - Ao decidir com base na conclusão de que a transferência

de bens não constitui uma actividade normal da EPAC, e por isso
não pode dar origem a provisão, o acórdão, na parte de que se recorre,
está em contradição com os fundamentos amplamente desenvolvidos
na 1a parte, onde se afirmou que os créditos resultantes da venda
do activo imobilizado podem ser integrados na al. c) do no 1 do
arto 33o do Cód. Cont. Industrial. Por isso, o acórdão é nulo, nesta
parte (arto 668o no 1 al. c);

2o - Os créditos decorrentes da venda do activo imobilizado estão
abrangidos pela alínea c) do no 1 do arto 33o do Cód. Cont. Industrial;
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3o - A cisão da E.P.A.C., que deu lugar à criação da Silopor, S.A.,
pelo Decreto-Lei no 293-A/86, de 12/Setembro, fez nascer a favor
da EPAC um crédito sobre a Silopor, S.A., revestindo assim a estrutura
e a função económica de uma venda de imobilizado;

4o - Pelo que o crédito decorrente daquela cisão deverá consi-
derar-se um crédito resultante da actividade normal da empresa para
efeitos da alínea c) do no 1 do arto 33o do Cód. Cont. Industrial;

5o - Em consequência, foi legal o comportamento da EPAC de
integrar aquele crédito no montante dos créditos de cobrança duvidosa
para efeitos de constituição da provisão permitida pela alínea c) do
no 1 do arto 33o do Cód. Cont. Industrial».

O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que os recursos não merecem provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
nulidade arguida pela E.P.A.C..

Nos termos do arto 668o no 1 al. c) do C.P. Civil e 144o do C.P.T.
é nula a sentença quando os fundamentos estejam em oposição com
a decisão.

Ao tratar do crédito da EPAC sobre o F.A. e discorrendo sobre
o que deve entender-se por “créditos que resultem de actividade nor-
mal da empresa” considerou o acórdão recorrido que naqueles se
inserem “não só os créditos resultantes de operações correntes, re-
gistados na Conta de Clientes, como ainda os créditos sobre “Outros
Devedores”, escriturados nesta outra conta, onde cabem créditos para
adiantamentos a fornecedores por encomendas a satisfazer futura-
mente ou por venda do activo imobilizado da empresa”.

Por outro lado, o acórdão recorrido, ao tratar do crédito sobre
a Silopor, referiu que “sendo a EPAC uma empresa que se dedica,
como o nome indica, ao abastecimento público de cereais, a sua ac-
tividade normal prende-se com a compra e venda de cereais e não
com a transferência de bens do seu activo imobilizado”.

Em consequência e apenas quanto ao crédito sobre a Silopor decidiu
o dito aresto revogar a sentença da 1a Instância, mantendo o acto
de liquidação impugnado.

Haverá, aqui, oposição dos fundamentos com a decisão, a sancionar
com a nulidade a decisão recorrida? Há que reconhecer que os fun-
damentos atrás transcritos estão em contradição entre si, e o primeiro
com a decisão.

Na verdade, enquanto o primeiro aponta no sentido de que um
crédito resultante da venda do activo imobilizado se insere na ac-
tividade normal da empresa, o segundo aponta no sentido inverso.

E, se é verdade que o segundo fundamento está em consonância
com a decisão que manteve, nessa parte, o acto de liquidação im-
pugnado, não é menos certo que existe flagrante contradição entre
esta e o outro fundamento.

Em suma, o acórdão recorrido fez uma afirmação que, de seguida,
nega.

De concluir é, pois, que enferma de um vício lógico na sua cons-
trução (v. Alberto dos Reis, C.P. Civil anotado, vol. V, pág. 141).

Deve, pois, ser declarado, parcialmente, nulo, nos termos do
arto 668o no 1 al. c) do C.P. Civil e 144o do C.P.T..

Daí que o conhecimento das demais conclusões do recurso da EPAC
se mostre prejudicado.

Apreciemos agora o recurso da F.P..
A este propósito, as questões a decidir são as seguintes:
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- Ao qualificar como custo de exercício certa provisão para cobertura
de crédito de cobrança duvidosa deve-se atender à natureza do de-
vedor? - O crédito em questão pode ou não considerar-se como re-
sultante da actividade normal da impugnante? Esta matéria foi tratada
em recente acórdão deste S.T.A. (rec. 20629 de 15/1/97) relatado
pelo ora relator, que se seguirá de perto.

O arto 33o al. c) do C.C.I. permitia considerar como provisões,
no termo do seu arto 26o no 8, aquelas que tivessem 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, acrescentando-se no parágrafo 1o que as taxas e
os limites das provisões a que se referem as alíneas c) e d) serão
fixadas pelo Ministro das Finanças para cada ramo de actividade,
com prévia audiência do organismo que, a nível nacional, representasse
a respectiva actividade.

Exigia-se pois:
1 - Que existissem créditos no fim do exercício.
2 - Que esses créditos resultassem da actividade normal da empresa.
3 - E que se contivessem dentro de certos limites.
Donde resulta que, em parte alguma do preceito, se manda ter

em conta a consideração da pessoa do devedor, nomeadamente, o
seu enquadramento na estrutura do Estado e daí a sua maior
solvabilidade.

Improcedem, assim, as conclusões 1 a 4 do recurso da F.P..
Apreciemos agora a segunda questão.
Nos termos do arto 4o do DL 663/76, de 4/8, competia à E.P.A.C.:
a) Dar concretizações às medidas definidas pelo Governo rela-

tivamente à regulamentação do mercado de cereais e sementes.
b) Contribuir para a regularização e abastecimento do mercado

interno de cereais e sementes.
Segundo os artos 1o, 2o e 5o do DL 70/78, de 7/4, os preços de

compra e venda eram estabelecidos livremente pela E.P.A.C., mas
por despachos do Ministros da Agricultura e Pescas e do Comércio
e Turismo, constituindo encargo ou receita do F.A.... os diferenciais
de preços relativamente a sementes, cereais e farinha.

Daí que a E.P.A.C. tivesse que sujeitar-se, por imperativos de-
correntes do seu estatuto e razões de política económica e financeira,
à prática de preços de compra e venda de cereais fixados por via
administrativa, sendo a diferença entre eles e os reais suportada pelo
F.A..

Assim, embora o F.A. não fosse, do ponto de vista da prática co-
mercial, um cliente ou fornecedor da E.P.A.C., já o seria do ponto
de vista financeiro, pois que acaba por pagar a esta as importâncias
relativas aos diferenciais entre os preços de custo (reais) e os preços
de venda administrativamente fixados e por ela recebidos directamente
dos clientes.

Assim, tal como acentua o parecer do C.E.F., a fls. 12 e seguintes,
“os montantes compensatórios atribuídos pelo F.A. à E.P.A.C. não
constituem meras transferências de carácter indiscriminado, uma vez
que se destinam ao pagamento de uma contraprestação perfeitamente
determinável resultante de operações inerentes ao desenvolvimento
normal da Empresa - o comércio de cereais, nos termos estabelecidos
na lei”.

De concluir é, pois, que o crédito da E.P.A.C. sobre o Fundo de
Abastecimento era resultante da actividade normal daquela, sendo
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certo ainda que não é a sua contabilização, nomeadamente na conta
“clientes”, que lhe retira ou empresta essa característica.

Improcede, por isso, a 5a conclusão.
Refira-se, por último e a propósito da conclusão 6a, que a matéria

nela vertida logra enquadramento no âmbito da matéria de facto,
estando, assim, fora dos poderes de cognição deste S.T.A. (v. arto

21o no 4 do E.T.A.F.).
Nesta conformidade, acorda-se:
1. Declarar nulo o acórdão recorrido, porém, apenas na parte que

foi objecto de recurso para este S.T.A., devendo os autos baixar à
2a Instância para que, sobre ela, se emita nova pronúncia.

2. Negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Hernâni Marques
da Silva Figueiredo. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Gerência de facto — Arto 16o do CPCI — Inconcludên-
cia — Questão de direito.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Quando o recorrentes diz que os factos dados como
provados pelo Tribunal Tributário de 2a Instância não
podem produzir o efeito jurídico que aquele Tribunal
lhe atribuiu, não está a controverter a matéria de facto
mas a suscitar uma questão de direito (inconcludência),
que é um problema de qualificação jurídica dos factos;

II — No domínio do arto 16o do CPCI, para o gerente ser
responsável pelas dívidas da sociedade era preciso que
ele fosse gerente de facto e de direito, não bastando
a gerência de direito. A isto acrescia a culpa inerente
ou funcional pela gerência.

Recurso, 20.625; Recorrente, António Martins Gonçalves; Recorrida:
Fazendo Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Pela facto de os bens da executada Parente & Gonçalves não serem

suficientes para pagar a dívida exequenda, foi a execução mandada
reverter contra o sócio gerente ANTÓNIO MARTINS GONÇAL-
VES, residente no lugar da Lousinha, Nogueira, Viana do Castelo,
por despacho do Chefe da Repartição de Finanças de Viana do
Castelo.

Por entender que durante o período a que respeita a dívida não
exerceu gerência de facto na sociedade executada, pois deixou de
exercer essa gerência em finais de 1982, o sócio em causa deduziu
oposição à execução fiscal.
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Por sentença da fl. 52, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a

Instância de Viana do Castelo julgou a oposição procedente e de-
terminou a extinção da execução quanto ao oponente.

A Fazenda Pública recorreu da sentença para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, o qual, por acórdão de fls. 81 a 86, revogou a sentença
e manteve o despacho de reversão, por ter entendido que o oponente
não conseguira elidir a presunção de gerência de facto resultante
de ser gerente de direito até 6.2.90 (data da dissolução da sociedade).

Agora que não se conforma é o oponente, o qual recorre para
este STA com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

a) - É mera abstracção a dedução de que a sociedade PARENTE
& GONÇALVES, LIMITADA, só poderia ter funcionado até à sua
dissolução em 1990 com a vinculação do ora recorrente à assunção
de obrigações por parte dela. E justificamos:

- Não foi feita qualquer prova de que o ora recorrente se tivesse
obrigado em sua representação;

- Não foi feita prova de que para o funcionamento da sociedade
foi necessário formalmente que a mesma se responsabilizasse perante
terceiros;

- É perfeitamente possível que uma sociedade funcione desde que
um dos gerentes assuma a direcção dos seus negócios correntes e
não haja necessidade de outorgar documentos que necessitem da com-
provação formal da suficiência dos seus poderes de gerente;

b) - É impossível fundamentar que o ora recorrente exerceu gerência
de facto da sociedade PARENTE & GONÇALVES, LIMITADA,
em razão de haver constado como seu gerente na inscrição desta
sociedade no Registo Comercial até à sua dissolução. Na verdade:

- Se a lei permite ilidir a presunção de gerência «de jure», não
basta o simples facto de se saber que o ora recorrente era gerente
de direito da dita sociedade para concluir pela gerência de facto por
sua banda;

- Terá de lhe ser admitido demonstrar que, afinal, sendo gerente
à face do registo comercial, não exercia na prática esses poderes de
gerência.

c) - O ora recorrente demonstrou que era o outro gerente quem
dirigia a sociedade, que ele até deixou de ser trabalhador da dita
sociedade a partir do final de 1982 e que até se colectou como tra-
balhador por conta própria, a partir de Abril de 1985, tudo factos
bem demonstrativos, como foi entendido na 1a Instância, de que não
exercia gerência de facto na executada PARENTE & GONÇALVES,
LDa, relativamente às dívidas exequendas.

d) - Aliás, gerência efectiva duma sociedade nunca se poderia tra-
duzir numa mera assinatura em qualquer documento de responsa-
bilização formal da sociedade - e não o há - a pedido do outro sócio,
como para o, aliás, douto Acórdão recorrido parece bastar para a
definir;

e) - O Acórdão recorrido violou o disposto nos artos. 16 e 176,
alínea b), do C. de Proc. das Contribuições e Impostos e o disposto
no Dec. Lei no. 68/87, de 9.2 e nos artos. 78 da Lei dos Sociedades
Comerciais e no arto. 31o do actual Cód. de Processo Tributário.

Contra-alegou a Fazenda, sustentando o acórdão recorrido.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso pelo facto
de o recorrente só discutir matéria de facto.
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Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

1o) Contra a sociedade «Parente e Gonçalves Lda», com sede em
Nogueira, foram instaurados os processos de execução fiscal
nos 596.7/85 - Apensos (1029/85, 43/86, 84/86, 621/86, 1213/86, 736/87,
909/87 e 1059/87), relativos aos impostos aí mencionados (informação
oficial a fls. 9 e fls. 12).

2o) Por despacho de 21 de Setembro de 1988 e por a firma não
possuir bens penhoráveis, reverteu a execução contra os sócios-ge-
rantes da firma, tendo sido citado como tal António Martins Gonçalves
em 24.1.1990.

(Informação oficial a fls. 9, fls. 23 e 23vo e fls. 30).
3o) A sociedade «Parente e Gonçalves» iniciou as suas operações

em 21 de Dezembro de 1973 tendo por objecto a construção civil
em geral, a execução de empreitadas de obras públicas ou particulares
e urbanizações e a compra e venda de materiais de construção (doc.
de fls. 29 dos autos).

4o) A gerência da sociedade foi confiada a ambos os sócios (Manuel
Pires Oliveira Parente e António Martins Gonçalves), sendo obri-
gatória a assinatura dos dois sócios para obrigar a sociedade (doc.
de fls. 30 dos autos).

5o) No processo de execução fiscal no 84/86, resultante do processo
de transgressão no 9/85, a multa de 65.000$00 foi aplicada por despacho
judicial de 1.10.1985, transitando em julgado em 20.11.1985 (infor-
mação oficial de fls. 12, doc. de fls. 15 e doc. de fls. 71).

6o) A Sociedade «Parente e Gonçalves, Lda» foi dissolvida por
acordo dos sócios, com contas aprovadas em 6 de Fevereiro de 1990
(doc. de fls. 31 dos autos).

7o) O oponente António Martins Gonçalves confiava no outro só-
cio-gerante da firma, Manuel Aires Oliveira Parente, que dirigia di-
rectamente a sociedade (depoimentos de fls. 45 e fls. 46).

8o) António Martins Gonçalves deixou de constar nas folhas de
ordenados e salários da Sociedade Parente e Gonçalves, Lda a partir
de Dezembro de 1982 (doc. de fls. 5).

9o) António Martins Gonçalves iniciou o pagamento de contribui-
ções como trabalhador por conta própria em Abril de 1985 (doc.
de fls. 6).

2o Fundamentos
A questão que se discute é a de saber se dos factos dados como

provados pelo Tribunal Tributário de 2a Instância resulta que, durante
o tempo a que respeita a dívida, o recorrente não exerceu a gerência
de facto.

O recorrente, ao contrário do sustentado pelo Mo Po, não discute
a matéria de facto dada como provada pela 2a Instância. O que ele
diz é que resulta dessa matéria de facto que ele não exerceu gerência
de facto. Ora, julgar se dos factos provados resulta gerência de facto
não é julgar factos mas resolver uma questão de direito. Trata-se
de uma questão de qualificação jurídica dos factos. Para usar a ter-
minologia do art.o 487.o, n.o 2, do Código do Processo Civil, uma
coisa é contradizer os factos e outra afirmar que esses factos não
podem produzir certo efeito jurídico. Aqui, estamos no domínio do
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efeito jurídico dos factos, o que manifestamente é uma questão de
direito. Como dizem os processualistas, se os factos não suportam
certo efeito jurídico, que deles se extraiu, há inconcludência.

Como a este STA compete aplicar definitivamente o regime jurídico
que julgue adequado aos factos materiais fixados pelo tribunal re-
corrido (arto 729o, no 1, do CPC), vejamos qual é esse regime jurídico.

Resulta da informação de fls. 12 que a dívida exequenda diz respeito
a factos ocorridos em 1980, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987.

Por isso, quase todas as dívidas estão reguladas pelo arto 16o do
CPCI, nos termos do qual:

«Por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras
dívidas ao Estado, que forem liquidadas ou impostas a empresas ou
sociedades de responsabilidade limitada, são pessoal e solidariamente
responsáveis, pelo período da sua gerência, os respectivos adminis-
tradores ou gerentes».

Este artigo foi interpretado pelo legislador no preâmbulo do De-
creto-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro (item no 2), nos termos do
qual, «significativamente, a doutrina e a jurisprudência que se for-
maram a partir daquele artigo 16o propenderam, tendencialmente,
para a responsabilização pessoal dos gerentes e administradores que
efectivamente tivessem exercido as suas funções. Quer dizer: não bas-
tará uma gerência meramente nominal ou de direito, importando
que exista uma gerência de direito e de facto». É bem claro que,
por esta via, se pretendeu esbater a rigidez do preceito, pressupon-
do-se, pelo menos até certo ponto, uma conexão entre um compor-
tamento e um resultado. Conforme já foi salientado, «se é, como
parece ser, a possível ligação entre o exercício de cargos directivos
e o não cumprimento de determinadas obrigações fiscais em leva
a lei a tornar responsáveis os titulares de certos órgãos das sociedades,
essa responsabilização deve ser limitada às pessoas que exercem efec-
tivamente tais cargos, pois em relação às restantes não chega a existir
a conexão em que se funda a presunção legal».

O Prof. TEIXEIRA RIBEIRO concordou que o arto 16o do CPCI
pressupunha que os gerentes, para serem responsáveis pelas dívidas
fiscais das sociedades, tinham de exercer de facto a gerência. A questão
da culpa inerente ao exercício da gerência, ou culpa funcional, era
outro pressuposto da responsabilidade, que nada tinha a ver com
a gerência de facto (cfr. Revista de Legislação e de Jurisprudência,
no 3815, pág. 49). Assim, para haver responsabildiade do gerente
pelas dívidas da sociedade era preciso que tivesse exercido gerência
de facto e que tivesse culpa inerente ou funcional pela gerência. Eram
dois pressupostos distintos, se bem que o segundo fosse apenas virtual,
pois provada a gerência de facto presumia-se a culpa funcional ou
inerente, havendo mesmo quem dissesse que se tratava de uma forma
de reponsabilidade objectiva.

Vejamos então o que dizem os factos dados como provados sobre
a gerência de facto.

Diz o no 7 do probatório: «o oponente António Martins Gonçalves
confiava no outro sócio-gerante da firma, Manuel Aires Oliveira Pa-
rente, que dirigia directamente a sociedade». Resulta desta alínea
do probatório que quem dirigia a sociedade directamente era o outro
sócio e não o oponente, pois este confiava naquele essa gerência.

Refere o no 8o do probatório que «António Martins Gonçalves
(o oponente) deixou de constar das folhas de ordenados e salários
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da Sociedade Parente & Gonçalves, Lda, a partir de Dezembro de
1982». A conclusão a extrair desta alínea do probatório é que o opo-
nente deixou de trabalhar na gerência da sociedade a partir de De-
zembro de 1982. Logo, desde Dezembro de 1982 que não exerce
gerência de facto.

De acordo com o no 9o do probatório, «António Martins Gonçalves
iniciou o pagamento de contribuições como trabalhador por conta
própria em Abril de 1985». Ora, mostra esse facto que tendo o opo-
nente deixado de descontar para a segurança social na qualidade de
gerente da sociedade, passou mais tarde a descontar como trabalhador
por conta própria, o que leva à conclusão do seu afastamento da
sociedade.

Estes factos mostram que o oponente, ora recorrente, não exerceu
gerência de facto na executada a partir de Dezembro de 1982.

A 2a Instância entendeu que o recorrente não afastou a presunção
de gerência de facto. Mas a verdade é que afastou: o oponente, como
mostram os factos dados como provados, afastou a presunção de ge-
rência de facto, a qual resultava do facto de ele ser gerente de direito.

O facto de a sociedade só se poder obrigar com a assinatura dos
dois sócios não é indício do exercício da gerência de facto pelo opo-
nente. Não sabemos - não foi dado como provado - se a sociedade
alguma vez se obrigou depois de o oponente sair da gerência de
facto. Não sabemos como é que o outro sócio se obrigou nem que
obrigações contraiu.

O facto de os dois sócios terem dissolvido a sociedade em 1990
não é exercício da gerência de facto pelo recorrente. Foi como sócio
e não como gerente que o oponente outorgou a escritura de dissolução
da sociedade. Ao assinar essa escritura ele esta a dissolver a sociedade
e não a gerir a sociedade.

Mantém-se a decisão da 2a Instância quanto à prescrição da pena
de multa de 65.000$00, pois quanto a ela não houve recurso, pelo
que tal decisão transitou em julgado.

Resulta do exposto que o recorrente só é responsável pelas dívidas
exequendas anteriores a Dezembro de 1982, aliás como ele concordou
na oposição. Essas dívidas constam de fl. 12: Imposto Complemen-
tar-Secção B do ano de 1980.

3o Decisão
Nestes termos, e com ressalva para a prescrição da multa de

65.000$00, acordam os juízes deste STA em conceder provimento
ao recurso, em revogar o acórdão recorrido e em reformar a sentença
de fl. 52, declarando-se extinta a execução quanto ao oponente, salvo
em relação às dívidas anteriores a Dezembro de 1982, nos termos
supra-indicados.

Sem custas neste STA e custas da 1a Instância a cargo do recorrente
na proporção do decaimento.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes — Fran-
cisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos Serra (vencido,
pois negaria provimento ao recurso, já que a discussão do recorrente
respeita ao domínio da matéria de facto, cuja apreciação está vedada
a este STA (cfr. arto 21o, no 4, do E. T. A. F.). — Fui presente, Manuel
Duarte de Carvalho Júnior.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Custas — Responsabilidade pelas custas — Incompetência,
em razão da hierarquia, do STA — Tabela das Custas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do arto 446 do C.P. Civil, o princípio pri-
mordial, em matéria de custas, é o da causalidade, aferida
pelo vencimento na lide - cfr. arto 449 no 1 do mesmo
diploma.

2 — Por outro lado, «não será condenado em custas o re-
corrido que não vier ao processo fazer a defesa dos seus
direitos» - arto 3o da Tabela das Custas.

3 — Assim, suscitada pelo MP e decretada pelo tribunal, a
incompetência deste, em razão da hierarquia, não há lugar
a custas, por a recorrente Fazenda Pública delas estar
isenta e o recorrido, notificado para o efeito, nada vir
aos autos dizer sobre o ponto.

Recurso n.o no. 20.744, em que é Recorrente Fazenda Pública e Re-
corrido Luís Filipe Van Zeller Fernandes, e de que foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem Luís Filipe Van Zeller Fernandes, com os demais sinais dos
autos, pedir a reforma do acórdão de fls. 122/3, quanto às custas
em que foi condenado, já que, tendo sido declarada a incompetência
do tribunal, não há lugar às mesmas, face ao disposto no arto 3o

da respectiva tabela.
Notificada a Fazenda Pública, nada veio dizer.
O Ex.mo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido de «ser

atendida a reclamação», uma vez que «o recorrido não deduziu opo-
sição à questão prévia suscitada pelo Ministério Público, nem lhe
é imputável a apresentação do recurso a tribunal incompetente», pelo
que «não lhe deve ser imputada responsabilidade por custas (artigo
3o da Tabela de Custas e 446 no 1 do CPC)».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
Segundo se mostra dos autos, o MP levantou a questão prévia

da incompetência deste STA, em razão da hierarquia.
E, notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre

a mesma, nada vieram dizer.
Por acórdão de fls. 122/3, foi declarada a predita incompetência,

com «custas pelo recorrido, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%».

Vindo, ora, este pedir a respectiva reforma quanto às mesmas que,
no seu entendimento, não são devidas.

E com razão.
Na verdade, nos termos do arto 446 do C.P. Civil, o princípio fun-

damental na matéria é o da causalidade, aferida pelo vencimento
na lide.
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Como escreve Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. 2o, pág. 200,
«o facto objectivo da sucumbência é o fundamento da responsabilidade
pelas custas».

Paga, pois, as custas quem lhes dá causa, sendo objectiva a res-
ponsabilidade, ou seja, a parte vencida, aquela a quem a decisão
seja desfavorável.

Cfr. Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, págs.
343 e segts..

Por outro lado, «quando o réu não tenha dado causa à acção e
a não conteste, são as custas pagas pelo autor» - arto 449 no 1 do
dito diploma legal.

Trata-se, ainda, da aplicação do predito princípio da causalidade.
E, no mesmo sentido, estabelece o arto 3o da tabela, que «não

será condenado em custas o recorrido que não vier ao processo fazer
a defesa dos seus direitos».

Ora, como se disse, excepcionada a incompetência do tribunal, pelo
MP, o recorrido nada opôs, não veio sustentar a competência do
mesmo.

Assim, não deu causa nem deduziu oposição à predita questão
prévia: não é recorrente nem defendeu a competência do tribunal.

Em suma, não é «parte vencida» nem veio sustentar «o seu direito».
Pelo que não pode ser condenado nas custas, quanto ao ponto.
E, como a Fazenda delas está isenta - arto 2o da tabela - às mesmas

não há lugar.
Termos em que se acorda reformar o mencionado acórdão, quanto

a custas, que não são devidas.
Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida Lopes.
Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Omissão de pronúncia. Nulidade
de sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre
questão que uma das partes - no caso o oponente - tenha
submetido à sua apreciação e cuja decisão não esteja pre-
judicada pela solução dada a outra(s).

Recurso no 20.777. Recorrente: José Manuel Garcia Correia. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. José Manuel Garcia Correia, residente em Queluz, deduziu opo-
sição a uma execução fiscal contra si instaurada para cobrança de
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IVA relativo aos meses de Julho de 1987 a Março de 1988 e Dezembro
de 1988, no valor de 23.860.463$00.

1.1. Nos artigos da petição de oposição que vão a seguir indicados
requereu a apensação de um outro processo (arto 8) e alegou «falta
e nulidade de citação» (artos 1 a 7), duplicação de colecta (arto 10)
e, nos artos 11 a 19, as razões de facto e de direito que a seguir
se resumem e que, segundo ele, conduzem à procedência da oposição:

a) Prisão preventiva por ele sofrida, que alegadamente o impediu
de contactar a Administração Fiscal e de apresentar qualquer do-
cumentação, aliás apreendida pelo Mo Po, «factos que não podem
ser-lhe imputados e excedem a sua vontade bloqueando qualquer
presunção ou ilação que deles haja eventualmente sido extraída, de-
signadamente nos termos do arto 98 no 4 do CIVA»;

b) Notificado para no dia 6-5-90, pelas 11 horas, no seu domicílio,
facultar a documentação, ninguém compareceu para efectuar tal
fiscalização.

1.2. Por Despacho de 24-9-93 (fls. 14) o Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (9o Juízo) indeferiu liminarmente a petição
pelos fundamentos seguintes:

a) A pretendida falta e nulidade de citação para a execução fiscal
não é fundamento de oposição;

b) Não compete ao tribunal ordenar a apensação de processos
que correm termos pelas repartições de finanças;

c) Não se prova a alegada duplicação de colecta;
d) Os restantes factos alegados de nenhum interesse se revestem

para a boa decisão da causa.
1.3. De tal despacho interpôs o oponente para este STA recurso

em que, implicitamente aceitando as segunda e terceira das referidas
pronúncias - antecedentes alíneas b) e c) -, impugnou as duas restantes.

Por Acórdão de 25-5-94 (fls. 28 a 29), esta Secção do STA revogou
o referido despacho judicial na parte impugnada.

O processo voltou ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
onde (agora no seu 3o Juízo, 2a Secção, processo no 24/92), depois
do recebimento liminar e da contestação da Fa Pa, foi lavrada a Sen-
tença de fls. 46, datada de 6-1-96, que julgou a oposição improcedente.

1.4 Desta sentença sobe o presente recurso, de novo interposto
pela oponente, que remata a sua minuta com as seguintes conclusões:

a) Independentemente de não estar prevista no arto 286o do CPT,
«a falta ou nulidade de citação, atempadamente alegada, devia ter
sido conhecida pelo douto Tribunal a quo», nos termos dos arti-
gos 195o, nos 1 - d) e 2 - a) e d), 198o, no 1, 202o, 234o-A, nos 1
e 2, e 242o, no 1, do CPC, aplicáveis por força do arto 2o, al. f),
do CPT, assim violados.

b) Foram alegados factos que consubstanciam oposição relevante,
integrável no fundamento previsto na alínea h) do no 1 do arto 286o

do CPT e sobre que a sentença não se pronunciou, pelo que é nula
nos termos do arto 668o, no 1, al. d), do CPC.

1.5. Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer de que procede o alegado

vício de omissão de pronúncia, pelo que o recurso merece provimento.
2. Como decorre do exposto no antecedente capítulo 1.3, transitou

em julgado o despacho da 1a instância de 24-9-93 na parte em que
decidiu não conhecer, por incompetência, do pedido de apensação
de processo e de julgar improcedente a alegada duplicação de colecta.

3. Quanto à alegação da nulidade da citação, decidiu a sentença
ora sob recurso julgá-la improcedente com fundamento em que «não
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constitui fundamento susceptível de alicerçar uma oposição» e «não
tem o tribunal de conhecer de tal nulidade», que «deveria ter sido
deduzida no próprio processo executivo».

O oponente recorre desta decisão porque, segundo ele, o tribunal
deve conhecer da «falta ou nulidade de citação, atempadamente ale-
gada», como mandam os artigos 195o, nos 1 - d) e 2 - a) e d), 198o,
no 1, 202o, 234o-A, nos 1 e 2, e 242o, no 1, do CPC, aplicáveis por
força do arto 2o, al. f), do CPT.

Mas, como vimos no antecedente capítulo 1.4, vem ainda arguida
a nulidade da sentença recorrida, por omissão de pronúncia. Ora
a questão da nulidade da sentença é de conhecimento prioritário
e a sua procedência prejudica a apreciação daquele outro fundamento
do recurso.

4. Apreciemos, pois, a alegada omissão de pronúncia.
«É nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre

questão que devesse apreciar», como dispõe a primeira parte da alí-
nea d) do no 1 do arto 668o do CPC; e «o juiz deve resolver todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, ex-
ceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras», conforme determina a 1a parte do no 2 do aro 660o do
mesmo diploma.

Ora, como sustenta o recorrente, com o apoio do Mo Po, a sentença
sub judice não apreciou as razões de facto e de direito que a ora
recorrente alegou nos artigos 11 e 19 da petição de oposição (acima
resumidas sob as alíneas a) e b) do capítulo 1.1), as quais, segundo
o oponente, conduzem à procedência da oposição, por integrarem
o fundamento previsto na alínea h) do no 1 do arto 286o do CPT.
Se é assim ou não, é questão que à instância caberá apreciar, em
suprimento da omissão que assim cometeu, pois tal questão não ficou
prejudicada por qualquer outra pronúncia da sentença.

Procede, pois, a arguida nulidade da sentença por omissão de pro-
núncia, o que implica a sua anulação, assim ficando, como vimos,
prejudicada a apreciação, neste recurso, do outro fundamento in-
vocado na respectiva minuta.

5. Pelo exposto, concedendo-se provimento ao recurso, anula-se
a sentença recorrida.

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

Lisboa, 30 de Abril de 1994. — Castro Martins (relator) — Santos
Serra — Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Recurso para o Pleno. Fonte
desse recurso. Revogação dos art.os 763o a 770o do CPC.
Ultra-actividade desses preceitos no contencioso adminis-
trativo e fiscal. Indicação do acórdão fundamento.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A possibilidade de recurso para o Pleno da Secção de
Contencioso Tributário por oposição de acórdãos tem
a sua fonte na al. b) do art.o 30o do ETAF e não nos
art.os 763o e segs. do CPC.

II — A revogação destes preceitos determinada pelos artos 3o

e 17o do DL. n.o 329-A/95, de 12/12, cinge-se ao âmbito
do processo civil onde deixou de haver a possibilidade
de verificação da hipótese que regulavam.

III — Tais preceitos continuam a aplicar-se nos recursos para
os Plenos das Secções de Contencioso Tributário e
Administrativo.

IV — A injunção de que o recorrente deve no requerimento
de interposição de recurso para o Pleno individualizar
o acórdão fundamento e o local onde foi publicado ou
registado basta-se com o fornecimento de dados que sejam
suficientes para identificar com a necessária precisão tal
acórdão.

Recurso n.o 20 917. Reclamantes: Júlio do Vale Castro e Fernando
Santos Fonseca. Reclamada: Fazenda Pública. Relator: Juiz Con-
selheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Júlio do Vale e Castro e Fernando dos Santos Fonseca, com

os sinais dos autos, vêm reclamar para a conferência, nos termos
do n.o 3 do art.o 700o do CPC, do despacho do juiz relator prolatado
a fls. 205 que admitiu o recurso interposto pela Fazenda Pública do
acórdão de fls. 193 e segs. para o Pleno da Secção de Contencioso
Tributário.

2. A reclamação esteia-se em dois fundamentos:
Por um lado, pretexta que o recurso admitido já tinha sido abolido,

à altura em que foi interposto, mediante a entrada em vigor da re-
vogação expressa dos art.os 763o a 770o do CPC operada pelo DL
n.o 329-A/95, com as alterações introduzidas pelo DL n.o 186/86, de
25/96, e substituído pelo recurso de revista alargada regulado nos
art.os 732o-A e 732o-B do CPC.

Por outro, aduz que o recurso deveria ter sido rejeitado, nos termos
do n.o 2 do art.o 765o do CPC, por a Fazenda Pública não ter indicado
no seu requerimento de interposição o local onde fora publicado
e registado o acórdão que dizia estar em oposição com o recorrido.

3. A Fazenda Pública respondeu pugnando pelo indeferimento da
reclamação, aduzindo, além do mais, que, à data da notificação do
acórdão recorrido por cujo momento teria de aferir a lei aplicável
à admissão do recurso, se encontravam em vigor as normas do CPC
que admitiam a espécie de recurso em causa e que o acórdão fun-
damento estava identificado em termos que permitiam o contraditório.
Juntou também nesse momento fotocópia do acórdão fundamento.

4. Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão da abolição do direito do recurso para o Pleno da

Secção de Contencioso Tributário.
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A possibilidade de recurso por oposição de acórdãos para o Pleno
da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo não tem a sua fonte legal no Código de Processo Civil,
mas na al. b) do art.o 30o do ETAF.

É este o preceito que reconhece o direito de recurso por oposição
de acórdãos no contencioso tributário, tipifica os respectivos pres-
supostos processuais e estabelece a competência do tribunal para dele
conhecer.

Estas matérias estavam, pois, reguladas exclusivamente em tal pre-
ceito do ETAF.

Sendo assim, a questão da existência do tipo ou espécie de recurso
para o Pleno não se resolve, ao contrário do pressuposto pelos re-
clamantes e pela própria Fazenda Pública, esta quando argumenta
que, à data da notificação do acórdão recorrido, ainda se encontravam
em vigor as normas dos art.os 763o a 770o do CPC e que era por
aquele momento que se deveria aferir qual a norma processual apli-
cável, pelo apelo às normas do CPC que, nessa ocasião, regulavam
o recurso para o Tribunal Pleno do STJ, mas pela convocação das
normas do ETAF que prevêem hipótese da sua existência.

As normas que no CPC regulavam os trâmites do recurso para
o Tribunal Pleno do STJ apenas teriam de ser, como hão-se continuar
a ser, avocadas para regular os termos processuais do recurso para
o Pleno da Secção de Contencioso Tributário (e também do Pleno
da Secção de Contencioso Administrativo) por força da remissão para
elas efectuada pelos art.os 1o e 102o da LPTA.

Na verdade, elas ainda continuam em vigor, neste momento, no
contencioso administrativo e fiscal, ao contrário do que ambas as
partes entendem.

É certo que o art.o 3o do do DL n.o 329-A/95, de 12/12, determinou
a revogação dos art.os 763o a 770o do CPC e o art.o 17o do mesmo
decreto-lei impôs a aplicação imediata de tal revogação.

Todavia, estas normas têm de ser interpretadas como cingindo a
revogação ao âmbito do processo civil onde deixaram de existir os
recursos interpostos para o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal de
Justiça e não como dizendo também respeito aos recursos para o
Pleno das Secções do Contencioso Administrativo e Tributário que
continuam a existir, de acordo com os art.os 24o e 30o do ETAF.

Na verdade, a necessidade de regulação da tramitação processual
destes recursos continua a pôr-se nos mesmos termos dos que antes
acontecia, pois não pode deixar de existir o meio processual de rea-
lização ou reconhecimento do direito cuja titularidade se reconhece
ao recorrente (princípio da equivalência do processo ao direito - art.o
2o do CPC).

Ao contrário, tendo deixado de existir, em processo civil, aquele
grau de jurisdição e o direito de recurso que o podia solicitar, que
se seguia ao recurso de revista interposto para o STJ funcionando
em secção - o recurso para o Tribunal Pleno - , é evidente que não
fazia sentido manter, no âmbito do processo civil, os preceitos que
àquele se referiam.

A limitação daquela revogação ao âmbito do processo civil encontra,
por isso, a sua plena justificação nas circunstâncias de ter deixado
de existir, aí, a possibilidade do recurso para o Tribunal Pleno, fun-
cionalizado à obtenção de assentos, com o sentido normativo conferido
pelo art.o 2o do C. Civil, dada a controvérsia sobre a sua consti-
tucionalidade, e de os fins por ele prosseguidos, mas agora despojados
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de qualquer carácter normativo do decreto judicial, ou seja, restritos
à intenção de assegurar a uniformidade de jurisprudência, terem pas-
sado a ser demandados pela via da conversão, nos casos explicitados,
do recurso ordinário de revista, antes previsto, num recurso ordinário
de revista com julgamento alargado, com intervenção do plenário
das secções cíveis.

A revogação tem, no processo civil, o sentido de uma mera de-
claração de caducidade da lei correspondente àquela que advém da
impossibilidade legal de se poder verificar a hipótese que os preceitos
legais pressupunham.

De resto, a limitação da revogação ao âmbito do processo civil
está bem patenteada no facto das prescrições insertas no art.o 17o

do referido DL. n.o 329-A/95 dizerem apenas respeito aos recursos
previstos em processo civil, pois se referem apenas a aplicação imediata
da norma revogadora, das normas reguladoras do recurso abolido,
à atribuição aos assentos proferidos do valor dos acórdãos de fixação
de jurisprudência proferidos nos termos da nova lei processual civil
e à circunscrição ao mesmo âmbito de valor do objecto dos recursos
já intentados para o tribunal pleno.

Não se pode assim defender, como fazem os recorrentes, que o
recurso para o Pleno das Secções haja sido reconduzido, pela via
da reforma do processo civil recente feita, à nova especialidade do
recurso de revista com julgamento alargado, nos termos previstos
nos art.os 732o-A e 732o-B do CPC, por ser este aquele que veio
substituir o anterior recurso para o Tribunal Pleno do STJ.

Não estamos perante uma situação de analogia que é sempre o
fundamento material dos casos de remissão total do regime legal.

Na verdade, o actual recurso ordinário de revista com julgamento
alargado, introduzido no processo civil, não corresponde a um outro
grau de jurisdição e de recurso, como acontecia com o recurso para
o tribunal pleno do STJ e continua a acontecer com os recursos para
o Pleno das Secções no contencioso administrativo, como acima se
evidenciou, mas a simples conversão do recurso ordinário de revista,
então previsto no processo civil, numa simples especialidade do mesmo
com intervenção de um tribunal alargado e com o valor semelhante
ao que a lei atribuía, já no tempo daquele recurso, às decisões dos
Plenos das Secções no contencioso administrativo e fiscal.

Ora, ao tempo em que a lei previa a possibilidade de recurso para
o tribunal pleno do STJ já existia até, no contencioso administrativo
e fiscal, uma especialidade de recurso que se assemelhava ao agora
introduzido em processo civil em substuição daquele, com a única
diferença de que, aqui, poderia não representar ainda a última solução
da causa (o que aconteceria nos casos em que fosse admitido ainda
o recurso para o Pleno das Secções - art.os 22o e 30o do ETAF),
e que era o recurso previsto nos n.os 4 do art.o 27o e 4 do art.o
34o do ETAF.

Anote-se, a propósito, que, não obstante este facto, o recurso para
o pleno das Secções, previsto nos art.os 22o e 30o do ETAF, tinha
uma tramitação processual diferente da destes recursos, o que bem
demonstra que não será possível reconduzir agora à unidade o que
já era diferente e continua a ser diferente.

Deste modo, tem de concluir-se que a remissão feita na lei do
contencioso administrativo para o CPC (artos 1o e 102o da LPTA),
no tocante à definição da lei processual reguladora da tramitação
do recurso em causa, deve ser interpretada com o sentido de se estar
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(1) Código de Processo Civil Anotado, de José Alberto Reis, vol. VI, pág. 288.

a dar por reproduzido o regime processual que a lei processual definia
para a situação do recurso para o tribunal pleno do STJ e que, portanto,
se continua a manter a remissão nos termos feitos, não obstante,
no âmbito do processo civil, esse recurso e esse regime terem sido
abolidos, em virtude de continuarem a persistir as razões legais que
determinavam aquela remissão.

Estamos, pois, perante um caso em que a remissão feita por certa
lei (aqui os art.os 1o e 102o da LPTA) se deve considerar como sendo
uma remissão para o regime que ao tempo regulava, ou aí viesse
a regular, a matéria processual no tocante à específica espécie de recurso
para o tribunal pleno então vigente na lei remetida, como uma de-
nominada remissão dinâmica ou formal cuja subsistência se apura
em função da hipótese que então estava prevista e regulada na lei
remetida, ou, dito de uma outra forma, como um caso de ultra-ac-
tividade da lei revogada (cf Menezes Cordeiro, O Direito, ano 121,
págs. 124 ; Parecer da PGR, de 10.02.94, publicado no D.R. II série,
de 09.06.94, e Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso
Legitimador, págs. 105).

Temos, portanto, de concluir que o recurso interposto pela Fazenda
Pública para o Pleno da Secção de Contencioso não tinha sido abolido
e substituído pelo da dita “revista alargada” pelo que poderia ser
admitido pelo relator, como bem o foi.

2. A questão da rejeição do recurso pela falta de junção do acórdão
fundamento com o requerimento de interposição.

Sustentam também os recorrentes que o recurso deveria ter sido
igualmente rejeitado porque a recorrente não deu exacto cumprimento
ao disposto no n.o 2 do art.o 765o do CPC, pois não indicara ex-
pressamente onde fora publicado e registado o acórdão que alegou
estar em oposição com o acórdão recorrido.

Mas, mais uma vez sem razão.
Diz-se expressis verbis no preceito invocado pelos reclamantes que

«no requerimento de interposição indicar-se-á com a necessária in-
dividualização tanto o acórdão recorrido, como o lugar em que tenha
sido publicado ou esteja registado, sob pena de não ser admitido
o recurso. O relator pode determinar que o recorrente seja notificado
para apresentar certidão do acórdão anterior para seguimento do
recurso».

Estamos, como é evidente, perante a enunciação de um requisito
do requerimento de interposição do recurso que tem por vocação
propiciar o exame liminar sobre a verificação do pressuposto de ad-
missibilidade desta espécie de recurso para o Pleno da existência efec-
tiva de um acórdão anterior que esteja em oposição com o acórdão
recorrido.

Tendo em vista tal escopo, a obrigação tem-se por satisfeita desde
que os dados de informação fornecidos pelo recorrente sejam su-
ficientes para se poder «identificar com precisão qual o acórdão a
que o recorrente quer referir-se» (1).

Ora, no caso em apreço, a recorrente diz o suficiente para a iden-
tificação do acórdão fundamento ao referi-lo como sendo o «Acórdão
proferido pela mesma Secção em 30 de Setembro de 1992, no recurso
n.o 14 169 ... ».
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Destes termos resulta claro que o acórdão invocado como estando
em oposição com o recorrido é o acórdão proferido em 30 de Setembro
de 1992 no processo n.o 14 169 pela mesma Secção de Contencioso
Tributário que proferiu o agora impugnado.

Para se saber qual é esse acórdão basta ir ao processo identificado
desta Secção e verificar aí qual é o acórdão que nele foi proferido
na data referida.

Os dados fornecidos eram, pois, suficientes para os reclamantes
poderem chegar ao teor do acórdão fundamento indicado, em ordem
a exercer o contraditório sobre a questão preliminar da existência
da oposição alegada.

Foi por assim ajuizar que, aliás, o relator não determinou a no-
tificação da recorrente para apresentar certidão do acórdão anterior,
como lhe possibilitava a lei.

Ultrapassada esta barreira do tribunal, a existência de eventuais
dificuldades dos reclamantes na localização do acórdão fundamento
apenas poderia justificar o seu requerimento ao relator para que este
ordenasse a junção de certidão do mesmo, ao abrigo do citado preceito
e nunca já, portanto, a não admissão do recurso.

Temos, portanto, de concluir não se verificar o fundamento de
não admissão do recurso alegado pelos recorridos.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordaram, em conferência, os

juízes deste tribunal em indeferir a reclamação dos recorridos contra
o despacho do relator que admitiu o recurso para o Pleno da Secção,
confirmando-o.

Custas do incidente pelos reclamantes, com taxa de justiça de
10 000$00 (art.os 120o da LPTA e 6o § 5o da Tabela de Custas do
STA).

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Benjamim Rodrigues (relator) — Al-
meida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Processo de oposição à execução. Despacho interlocutório.
Recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Em processo de oposição à execução os recursos seguem
a tramitação prevista nos artos 167o e ss. do CPT.

II — Assim, os despachos interlocutórios só podem ser im-
pugnados ao recurso interposto da decisão final, nos
termos do arto 172o do CPT.

Recurso 20.920, em que é Recorrente Aníbal Fernando Araújo Pinto,
Recorrida Fazenda Pública e Relator o Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

ANÍBAL FERNANDO DE ARAÚJO PINTO, identificado nos
autos, opôs-se a uma execução fiscal que contra si reverteu.

O Mmo. Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto recebeu a oposição.

Entretanto, e no decurso da instrução dos autos, veio o oponente
apresentar um articulado superveniente, arguindo a falta de citação
no processo de execução, pedindo o desentranhamento da petição
inicial, apresentando em sua substituição uma nova petição.

O Mmo. Juiz não admitiu o articulado superveniente, ordenando
o seu desentranhamento.

Inconformado com esta decisão, o oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal.

Alegou que a citação por aviso postal, sem ser acompanhada pelo
título executivo, constitui nulidade insanável, podendo ser arguida
até ao trânsito em julgado da decisão final. Deverá igualmente ad-
mitir-se a rectificação da petição, devendo o Juiz admitir as sugestões
feitas pelas partes.

O representante da Fazenda Pública contra-alegou, defendendo
a decisão recorrida.

O recurso foi admitido para subir imediatamente.
Neste Supremo Tribunal, o EPGA sustenta que o recurso deve

subir diferidamente.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir se o recurso tem subida imediata

ou, pelo contrário, sobe em diferido.
Como vimos, estamos perante um processo de oposição à execução.

Dispõe o arto. 293o., 1, do CPT:
«Cumprido o disposto no artigo anterior, seguir-se-á o que para

o processo de impugnação se prescreve a seguir ao despacho liminar».
Por seu turno, o Capítulo VII do CPT trata dos «recursos de actos

jurisdicionais», prescrevendo-se no arto. 172o. o seguinte:
«Os despachos proferidos nos processos de impugnação só poderão

ser impugnados no recurso interposto da decisão final».
Quer isto dizer que, se tal disposição for aplicável à hipótese dos

autos, o despacho em causa só poderá ser impugnado no recurso
que eventualmente venha a ser interposto da decisão final.

Pois bem. Entendemos que, no tocante aos processos de oposição
à execução, se aplica tal disposição legal.

Escreveu-se no Acórdão deste Tribunal de 04/10/95 (Recurso
no. 19092), no tocante ao processo de oposição à execução:

«Os recursos de tais decisões envolvem questões que, presunti-
vamente, se não afastam, em importância enocómica ou complexidade
jurídica, das discutidas em processos judiciais cujo regime de inter-
posição de recurso se submete às regras do arto. 171o do CPT, pelo
que se não descortinam razões, num quadro de expectativas pré-com-
preendidas no problema, para que o novo diploma abandonasse a
tradição do processo tributário de preservar a aplicação da lei dos
recursos para este tribunal também na espécie considerada».

É realmente esta a nossa posição.
Daqui decorre que o recurso interposto pelo oponente esteja sujeito

ao regime do arto. 172o. do CPT.
3. Face ao exposto, acorda-se em ordenar a baixa do processo,

a fim de os autos prosseguirem seus termos, devendo o despacho
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ora recorrido ser impugnado, sendo caso disso, no recurso que vier
a ser interposto da decisão final.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor Mei-
ra — Coelho Dias. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Nulidades de processo. Oposição à execução. Falta de no-
tificação do Mo Po da admissão do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

A falta de notificação ao Mo Po do despacho de admissão
do recurso em processo de oposição à execução fiscal cons-
titui nulidade insanável que leva à anulação dos actos sub-
sequentes do processo e à regularização do mesmo na ins-
tância em que a omissão da formalidade ocorreu.

Recurso n.o 21 007, em que são recorrente a SIDICAR — Sociedade
Comercial de Carnes, Lda e recorrida a Fazenda Pública. Relator,
o Exmo. Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

No recurso interposto por Sidicar — Sociedade de Comércio de
Carnes, Lda, da sentença do TT1a Instância de Coimbra que lhe havia
julgado improcedente a oposição que deduzira contra a execução fiscal
movida pelo Iroma para cobrança de “taxas” devidas por comercia-
lização sobre carne de bovino abatido para consumo público, no mon-
tante de 212 924$00, veio o Exmo. Magistrado do Mo Po arguir a
nulidade do processado posterior à falta de notificação do Magistrado
do Mo Po na 1a Instância do despacho judicial que admitiu o recurso
interposto por aquele oponente.

Ouvidas as partes, nada aduziram à referida arguição.
Cumpre apreciar.
Na verdade, na tramitação processual posterior ao referido des-

pacho de admissão do recurso (fls. 36 e ss) não há notação da no-
tificação desse despacho ao Mo Po, não se tendo dado cumprimento
ao preceituado no art. 171o/2 do CPTributário, que a jurisprudência
corrente neste tribunal tem entendido aplicável ao recurso jurisdi-
cional das decisões da 1a instância em processo de oposição à execução
fiscal (cf. Ac. de 29.10.96, rec. 20600).

Assim, verifica-se nulidade insanável, nos termos do art. 119o/1/c)
do CPT, pelo que se determina a anulação dos termos que sucederam
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à verificada omissão, ordenando-se que os autos baixem à 1a instância
para regularização.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio
Barbosa — Coelho Dias. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades - Arts. 9, 12, 95 e 177
do Tratado de Roma e 33 da Sexta Directiva - Reenvio
Prejudicial - Incidência das «taxas» da peste suína, rumi-
nantes e de comercialização de carnes (Decs.-Leis nos
44.158, 240/82 e 343/86).

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada questão pertinente à interpretação dos arts. 9,12,
95 e 177 do Tratado de Roma e 33 da Sexta Directiva
- incidência das «taxas» da peste suína, ruminantes e de
comercialização de carnes (Decs.-Leis 44.158, 249/82 e
343/86) - justifica-se a interpelação do TJCE, sobre o ponto,
em termos de recurso prejudicial a que se refere o arto 177
do mesmo Tratado.

Recurso no. 21.017, em que é Recorrente Fricarnes, SA, e Recorrida
Fazenda Pública, 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 por Fricarnes, SA,
da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, proferida em 15/01/95
que julgou «totalmente improcedente» a oposição, pela mesma de-
duzida, à execução fiscal no 104574.1/93, instaurada para cobrança
de dívida ao IROMA, de Dez.92, na quantia de 8.685.308$00.

Fundamentou-se a decisão, em que «não se verifica a inconsti-
tucionalidade da taxa de peste suína criada pelo D.L. 44.158, de
17/01/1962 e prevista também no D.L. no 354/78 de 23/11 e actualizada
pelos D.Ls nos 547/77 e 19/79, respectivamente de 30/11 e 10/02; sendo
que igualmente não se verifica a inconstitucionalidade das taxas de
ruminantes e de comercialização criadas respectivamente pelos De-
cretos-Lei nos 240/82, de 22/06, e 343/86 de 09/10, mostrando-se ainda
constitucional o D.L. 15/87 de 09/01, que criou o IROMA».

A recorrente concluiu, em síntese, pela verificação das aludidas
inconstitucionalidades e violação do direito comunitário, não existindo
consequentemente «título que fundamente a execução».

E contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o acerto da decisão
recorrida.

O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do pro-
vimento parcial do recurso, apenas «quanto às actualizações consu-
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madas pelos Decretos-Lei nos 547/77 e 19/79, dada a sua inconsti-
tucionalidade orgânica, improcedendo quanto ao restante».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«1)-Contra Fricarnes, SA, com sede em Km 14, Estada Nacional

249, Mem Martins, foi instaurado o processo de execução fiscal
no 104.574.A/93, proveniente de dívida ao IROMA, do mês de De-
zembro de 1992, na quantia de 8.685.308$00.

2)-A dívida dita em 1) relaciona-se com a factura no 14.612/FTS92,
emitida pelo IROMA, em 31/12/1992, cuja cópia consta de fls. 9 dos
autos e cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido e refere-se
a taxas cobradas pelo abate, por parte da ora oponente, de gado
bovino e suíno.

3)-A certidão de dívida que serve de título executivo foi extraída
em 28/07/1993, pela comissão de reestruturação do IROMA, ao abrigo
do arto 1o no 1 do D.L. 235/88.

4)-Em 27/09/93 foi a oponente citada para pagamento da impor-
tância dita em 1) e reagiu, tendo apresentado a petição que deu
origem aos presentes autos, em 14/10/93».

Vejamos, pois:
Segundo jurisprudência numerosa, tanto deste Tribunal, como do

Tribunal Constitucional, as «taxas» dos extintos organismos de coor-
denação económica, nomeadamente da J.N.P.P., a que «sucedeu» o
IROMA, não configuram, mau grado a sua designação, verdadeiras
taxas mas, antes, impostos, pois que constituem «prestações pecu-
niárias sempre coactivas, sem carácter de sanção, exigidas pelo Estado
ou por outro ente público, com vista à realização de fins públicos»,
inexistindo o vínculo sinalagmático característico das mesmas.

Cfr. o Ac. deste Tribunal, de 29-1-92 in Acs. Douts. 379-770, aliás
já confirmado pelo Pleno, em 23-11-94, e os arestos aí citados, e
os de 12-2-92 Rec. 13.743, 14.Out.92 Rec. 14.452, de 4.Nov.92 in
Acs. Douts. 382-1011 e do TC de 8.Out.92 in D.Rep., 2a, de 22-2-93,
de 20-5-92, ibidem, de 15-92 e de 10-3-93, de 6-5-93.

Trata-se de quantias coactivamente impostas, a título unilateral,
para a satisfação de fins do Estado, ainda que através da chamada
administração indirecta, em suma, de verdadeiros impostos.

Que - considera, além do mais, a recorrente - «correspondem a
encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros e, como tal, in-
compatível a sua existência com o Direito Comunitário», sendo que,
«pela adesão de Portugal à CE e com a entrada em vigor do IVA,
deixou de ser possível a aplicação de outro imposto (ainda que com
nome diferente) às transacções comercias», invocando, em consequên-
cia, a violação, pela sentença recorrida, dos arts. 33 da 5a Directiva 9
e 12 do Tratado de Roma e 193 do Acto de Adesão.

Pelo que se põe naturalmente a questão de saber se tais imposições
tributárias poderão constituir um «encargo de efeito equivalente»,
no sentido daqueles normativos, obstativo dos princípios da livre cir-
culação das mercadorias e da eliminação dos direitos aduaneiros entre
os Estados membros; ou, de qualquer modo, de imposição proibida
pelo art. 95, com atinência ainda àquele princípio de livre circulação,
por porventura discriminatória em relação aos produtos originários
de algum daqueles países. É que este último normativo visa garantir
a neutralidade das imposições internas em relação à concorrência
existente entre produtos nacionais (portugueses) e importados, enun-
ciando pois uma proibição de discriminação, directa ou indirecta, fun-
cionando de modo complementar em relação àqueles arts. 9 e segts.
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Por outro lado, o art. 33 da Sexta Directiva, do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17-5-77, proíbe qualquer Estado membro
de manter impostos - como, aliás, outros direitos ou «taxas» - que
tenham a natureza de impostos sobre o volume de negócios.

Pelo que tais tributos não podem, em geral, ser cobrados, entre
nós, a partir de 1.Jan.86, data da entrada em vigor do CIVA, havendo,
todavia, que equacionar, nomeadamente, a ressalva do art. 378 do
Acto Anexo ao Tratado de Adesão de Portugal à dita Comunidade.

No sentido, aliás, de as «taxas» em causa, constituírem verdadeiros
impostos sobre o volume de negócios, não podendo portanto ser co-
brados em Portugal, cfr. Teixeira Ribeiro, in RLJ no 126 págs. 132/3.

Pelo que se tem por pertinente a pronúncia, sobre o ponto, do
Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos do art. 177 do
Tratado, como instrumento de cooperação entre aquele tribunal e
os tribunais nacionais (portugueses, no caso), contribuindo assim para
a administração da justiça nestes.

Acontece, todavia, que, em processo idêntico e, aliás, da mesma
requerente - rec. 18.913 - já aquele tribunal foi interpelado, sobre
as mesmas questões, ora postas nestes autos, a saber:

«1)-Se as referidas «taxas», com as características acima indicadas,
contrariam o art. 95, 1o e 2o parágrafos do Tratado de Roma.

2)-Se as mesmas imposições tributárias podem ser consideradas
um encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro sobre a
importação, proibido pelos arts. 9 e 12 do mesmo Tratado.

3)-Se se devem considerar como impostos sobre o volume de ne-
gócios, nos termos do dito art. 33, com eventual ressalva do referido
art. 378 ou qualquer outra disposição legal comunitária».

Pelo que se justifica, ora e por isso, a suspensão da instância
- arts. 276 no 1 al. c) e 279 do CP Civil - até que o mesmo tribunal
se pronuncie sobre os aludidos itens.

Termos em que se decide suspender a instância até à predita
pronúncia.

Custas a final.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Acórdão. Pedido de esclarecimento. Falta de obscuridade.

Doutrina que dimana da decisão:

É de indeferir o pedido de esclarecimento de acórdão, com
fundamento em obscuridade, se do teor do mesmo não
se verifica a apontada anomalia ou falta de clareza.
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Recurso n.o 21.032. RECORRENTE: CONTIMOBE-Imobiliária de
Castelo de Paiva, SA. RECORRIDO: Ministro da Justiça. RE-
LATOR: Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Contimobe- Imobiliária de Castelo de Paiva, SA, identificada nos
autos, veio ”requerer o esclarecimento de obscuridades” em relação
ao Acórdão proferido em 22.1.97 (fls. 164-171), alegando em síntese:
que no dito Acórdão se considerava que o acto material e verticalmente
definitivo para efeitos de impugnação autónoma é o acto do Sr. No-
tário que apreciou a reclamação da conta e não o acto de liquidação
em que esta última se consubstancia»; que ali se sustenta que a ju-
risdição competente para conhecer dos recursos das decisões sobre
uma reclamação é a jurisdição fiscal, apontando-se como fundamento
desse entendimento o arto 62o no1 alin.a) do ETAF; preceito este
que atribui aos Tribunais Tributários de 1a instância competência
para conhecer dos recursos de actos de liquidação de receitas tri-
butárias estaduais, regionais, locais e parafiscais”; que é manifesta
a contradição entre o referido fundamento e as conclusões invocando
para tanto que bastará atentar no Acórdão do STA de 22.1.97 - Rec.
21004 e outros arrestos que cita.

Daqui partiu para a solicitação de esclarecimento de dúvidas que
assim colocou: se o acto recorrível não é o acto de liquidação, mas
a decisão do Sr. Notário sobre a reclamação, a que vem a referência
do arto 62o no 1 alin. a) do ETAF ? Por outro lado, como conciliar
o carácter necessário da reclamação com a recorribilidade dos actos
de liquidação prevista naquele mesmo preceito, face ao disposto no
arto 121o do ETAF ? Se, por fim, arredado o arto 62o no1 alin. a)
do ETAF (...) qual então a base legal para se afirmar que a impugnação
contenciosa da decisão sobre a reclamação se faz junto dos Tribunais
Tributários de 1a instância ? Pela simplicidade das questões inte-
gradoras da situação a resolver vêm os autos à conferência com dis-
pensa de ”vistos”.

Vejamos
Dispõe o arto 669o e alin. a) do CPC que pode qualquer das partes

requerer ao Tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de
alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha ”aplicável neste
STA e ao caso dos autos, nos termos das disposições conjugadas
dos artos 732o e 716o do mesmo diploma ”ex vi” do arto 169o do
CPT”.

Como resulta do que vem relatado, a recorrente, ora requerente,
solicita o esclarecimento de obscuridades, mas sem razão uma vez
que o Acórdão, que se pretende ver aclarado, se apresenta claramente
inteligível sem que revele qualquer ponto obscuro ou contraditório.

Na verdade, após no mesmo se aludir que os emolumentos im-
pugnados constituem receita tributária estadual e se afirmar que a
liquidação entendida como acto que encerra o processo administrativo
e define o conteúdo das posições jurídicas do Estado e do contribuinte,
explicitou-se que, salvo disposição legal em contrário, essa liquidação
é um acto administrativo material e verticalmente definitivo. Mas
logo se alertou, em termos manifestamente claros, que só não o é
no caso vertente, porque a lei (arto 69 no1 do D.Lei 519-F2/79, de
29/12 e 139o do Decreto Regulamentar no 55/80, de 8/10) exige re-
clamação prévia para o Notário, necessária para abrir a via contenciosa
que hoje já não é o Tribunal de Comarca e sim o Tribunal Tributário
de 1a instância por força dos artos 62o no1 alin. a) e 121o no 1 do
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ETAF. Mais se considerou que o recurso para o Director Geral dos
Registos e Notariado previsto no DL 519-F2/79 e do Dec. Regu-
lamentar 55/80, bem como no arto 140o deste diploma, é facultativo
embora interrompa o prazo para a impugnação judicial.

Porém, como o arto 140o no7 do Dec. Regulamentar 55/80 dispõe
que da decisão do D. G. Registos e Notariado não cabe impugnação
administrativa, segue-se que o rec. hierárquico interposto para o Mi-
nistro da Justiça será meramente facultativo dele não cabendo, pois,
recurso contencioso.

Daqui se extraiu 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 materialmente definitivo para efeitos de im-
pugnação contenciosa, podia ainda ser seguido de reclamação hie-
rárquica para o Director Geral dos Reg. e Notariado sem prejuízo
do posterior impugnação judicial, pois que tal impugnação hierárquica
embora facultativa produz os mesmos efeitos que o recurso hierárquico
necessário no sentido de interromper o prazo de impugnação judicial.

Já o mesmo não se podendo dizer do recurso para o Sr. Ministro
da Justiça por assumir, de pleno, a natureza de facultativo, sendo
por conseguinte, contenciosamente irrecorrível por meramente con-
firmativo. E porque a recorrente/requerente não usou o meio con-
tencioso previsto na lei, a consequência lógica foi de rejeição do mesmo
recurso interposto por manifesta ilegalidade. Tese esta que se afigura
perfeitamente clara.

Não se vislumbra, pois, qualquer obscuridade ou contradição, contra
o que alega a requerente, entre o referido fundamento e as conclusões
apontadas especialmente quando, como o faz, retirando essa ilação
do confronto do Acórdão aclarando com o que consta doutros Acór-
dãos deste STA que cita o que, de modo algum, pode configurar
ou caracterizar a invocada contradição do Acórdão que se pretende
ver aclarado.

As dúvidas postas pela requerente em forma de interrogações, na
parte final do requerimento sob análise, não têm qualquer razão de
ser pois encontram resposta clara e inequívoca no teor do Acórdão,
como já se deixou entender, nomeadamente sobre as referências feitas
aos artos 62o no1 a) e 121o do ETAF.

Também à questão colocada na última parte do requerimento quan-
to a saber qual a base legal para se afirmar que a impugnação con-
tenciosa da decisão sobre a reclamação se faz junto dos Tribunais
Tributários de 1a instância a resposta não pode deixar de ser a que
se funda naquelas disposições legais citadas constantes do Acór-
dão.Ponto é que a impugnação judicial ocorra, com oportunidade,
nos prazos legais.

Em suma porque não se descortina nenhuma obscuridade no Acór-
dão aclamando, é de concluir pelo desatendimento do requerimento
em causa.

Termos em que se acorda em indeferir o presente pedido de
esclarecimento.

Custas do incidente pela requerente, fixando-se a taxa de justiça
em 15 000$00.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Abílio Bordalo (relator) — José
Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins. — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades. Reenvio prejudicial.
Taxa de comercialização da peste suína e outras devidas
ao IROMA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Suscitadas dúvidas sobre a interpretação do art. 33o da
Sexta Directiva do Conselho das Comunidades Europeias
de 17.5.77 (Directiva no 77/388/CEE publicada no Jornal
Oficial no 2.145/I das Comunidades Europeias) atinente
à legalidade das taxas de comercialização, de peste suína
e outras devidas ao IROMA justifica-se a interpretação
do TJCE ao abrigo do arto 177o do Tratado de Roma
sobre os pontos questionados.

II — Isto porque o STA nesta jurisdição decide definitivamente
sem haver lugar a recurso.

III — Formulado que foi já o reenvio prejudicial ao TJCE nou-
tro processo sobre a mesma questão prejudicial, é de sus-
pender a instância até à pronúncia naquele reen-
vio – arts. 276o no 1 alín. d) e 284o 1 alín. d) ambos
do C. P. C.

Recurso n.o 21.208: Recorrente: Avelino Fonseca & Ca. Lda.; Re-
corrida: IROMA – Instituto Regulador e Orientador dos Mercados
Agrícolas e Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Avelino Fonseca e Compa Lda, identificada nos autos, não se con-
formando com a sentença proferida pelo Mmo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância do Porto (2o Juízo) de 20.6.96, que julgou
improcedente a oposição à execução fiscal instaurada na 1a Repartição
de Finanças da Maia para cobrança coerciva de dívida ao IROMA
(Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrícolas) prove-
niente das denominadas “taxa de comercialização” onde se inclui numa
outra taxa de 4$50 por cabeça de gado abatido, “taxa de peste suína”
no montante global de 4.010.064$00 reportada à factura
no 00144/FTP93, veio da mesma interpor recurso directamente para
este STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«A) Vem o presente recurso interposto da aliás douta sentença
final que julgou improcedente por não provada a oposição deduzida
pela ora recorrente contra a execução que tem por base as certidões
emitidas pelo Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrí-
colas (IROMA) referentes a uma pretensa dívida da ora recorrente
àquele Instituto do montante global de 6.219.319$00, conforme do-
cumentos juntos aos autos;

B) Salvo o devido respeito, afigura-se que a douta sentença é ilegal,
devendo ser revogada e, em seu lugar, ser dado acolhimento à pre-
tensão da recorrente;

C) A pretensa dívida ao IROMA respeita: à taxa de comercialização,
criada pelo DL no 343/86, de 9/10; à taxa de peste suína criada pelo
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DL no 44.158, de 17/01, cujo montante foi actualizado pelos Decs-Leis
nos 547/77 e 19/79, respectivamente de 31/12 e de 10/02; e, ainda,
a outra taxa de 4$50 por cabeça de gado, também criada pelo cit.
Dec. Lei 343/86;

D) Como é reconhecido na douta sentença recorrida, e pelos pró-
prios serviços jurídicos do IROMA, tais receitas constituem impostos
e não taxas pois revestem os traços característicos destes, ou seja,
constituem prestações pecuniárias, coactivas exigidas pelo Estado ou
por outro ente público, com vista às realizações de fins públicos;

E) O Dec. Lei no 44118, de 17/01/62, está ferido de inconstitu-
cionalidade formal e material por violação do princípio da legalidade
do imposto, quer à face da Constituição de 1933 (cfr. parágrafo 2o

e parágrafo 7o do arto 70o), antes e depois da sua revisão pela Lei
3/71, de 16/8, quer face à actual Constituição (cfr. arto 290o, no 2,
106o, no 2, e 168o, no 1 alín. i);

F) O mesmo sucede relativamente aos Dec. Leis no 547/77 e 19/79,
de 31/12/77 e de 10/02/79, respectivamente, uma vez que o Governo
legislou 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 a arto 13o do Dec-Lei 15/87,
de 9 de Janeiro, ao atribuir ao IROMA a qualidade de sujeito activo
da relação jurídico-tributária, no que respeita aos impostos em causa,
em substituição da Junta Nacional dos Produtos Pecuniários, uma
vez que, como já foi salientado, é da exclusiva competência da As-
sembleia da República legislar sobre matéria de criação de sujeitos
activos da relação jurídico-tributária, salvo autorização ao Governo
(Constituição, arto 168o, no 1 alín. i), o que não aconteceu com a
aprovação e publicação do cit. DL 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, como se disse, à Assembleia da Re-
pública nem de transferir para ele tais receitas – também inconsti-
tucionais – da Junta Nacional de Produtos Pecuniários;

J) Pelas mesmas razões o Dec. Lei no 343/86, de 9 de Outubro,
está ferido de inconstitucionalidade orgânica e formal, tendo em conta
que o Governo legislou no uso de competência própria, o que – re-
pete-se de novo – não o poderia ter feito sem autorização da As-
sembleia da República (cit. arto 106o, no 2, e 168o, no 1, alín. i) da
C. R. P.);

L) Cumpre salientar, ainda, quanto aos referidos impostos, que
igualmente está ferido de inconstitucionalidade orgânica e formal o
Dec. Lei 235/88, de 5 de Julho, que estatui sobre cobrança coerciva
das dívidas ao IROMA, matéria de reserva relativa da Assembleia
da República, salvo autorização ao Governo para legislar sobre a
estruturação do sistema fiscal;

M) A ilegalidade da cobrança das respectivas taxas decorre ainda
do preceituado no arto 33o da Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias de 17 de Maio de 1977 (Directiva
no 77/388/CEE, publicada no Jornal Oficial no 2145/1 das Comuni-
dades Europeias de 13 de Junho de 1977), preceito esse não ressalvado
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pelo arto 378o do Acto Anexo (XXXII) 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 Código de Imposto
sobre o Valor Acrescentado, ficou afastada a possibilidade de apli-
cação de qualquer outro imposto sobre o volume dos negócios face
ao preceituado naquela Directiva (cfr. cit. Ac. STA de 29/01/92;

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 (cfr. Mota Campos, Direito Comunitário, vol. 2o 4a edição,
pág. 290; Ac. STA, de 14/3/95, in Acórdãos Doutrinais, ano XXXV,
no 415, pág. 826 e ss.; sendo certo que o primado do direito comunitário
sobre o direito ordinário interno se encontra consagrado no arto 8o

da CRP;
P) A douta sentença recorrida violou os preceitos constitucionais

atrás citados e o preceituado no arto 33o da referida 6a Directiva
do Conselho das Comunidades Europeias».

Termina pedindo que seja dado provimento ao recurso e revogada
a decisão recorrida, sem prejuízo da seguinte questão prejudicial que
suscita nestes termos:

«1. A decisão a ser proferida por esse Alto Tribunal não é susceptível
de recurso judicial, o que torna obrigatório a submissão ao Tribunal
de Justiça das Comunidades a questão da ilegalidade e, por con-
sequência, da inexigibilidade da dívida exequenda face à mencionada
6a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias de 17 de Maio
de 1977 (Directiva no 77/388/CEE), nos termos da alín. c), parte final,
do arto 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 para o Supremo
Tribunal Administrativo 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 arto 185o do cit. Tratado
de Roma.

Nestas circunstâncias;
a) «requer (. . .) que a questão referida no no 1 antecedente seja

submetida, como acto prejudicial ao pagamento do presente recurso,
à apreciação e decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos
termos do cit. arto 117o alín. c) do Tratado de Roma;

b) requer, desde já, ao Tribunal de Justiça das Comunidades que,
ponderadas as circunstâncias do presente caso e ao abrigo do disposto
no arto 185o do cit. Tratado de Roma, se digne suspender o acto
impugnado ou seja a execução fiscal, acima referida, movida contra
a ora requerente».

Contra-alegou o recorrido, defendendo que deve ser negado pro-
vimento ao recurso.

O Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer, pronun-
ciando-se sobre todas as questões suscitadas, concluindo no sentido
de que o recurso “apenas merece provimento quanto às actualizações
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consumadas pelos Decs. Leis nos 547/77 e 19/79, dada a sua incons-
titucionalidade orgânica, improcedendo quanto ao restante».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Considerou-se na sentença recorrida que as taxas aí postas em

causa pela oponente têm a natureza de impostos, citando, entre outros,
o Ac. do STA de 4.1.92, no Apêndice ao DR. de 30.12.93, para daí
concluir pela adequação do processo de execução fiscal para a co-
brança das dívidas ao IROMA.

Na verdade, dir-se-á que, não se pondo em causa a natureza do
presente processo, «constitui jurisprudência assente neste Tribunal
e no Tribunal Constitucional que as taxas cobradas pelos extintos
organismos de coordenação económica, nomeadamente a JNPP, a
que o IROMA sucedeu, não configuram, mau grado a sua designação,
verdadeiras taxas, mas antes impostos por constituírem prestações,
em regra pecuniárias, mas sempre coactivas sem carácter de sanção
exigidas pelo Estado ou por outro ente público, com vista à realização
de fins públicos e não a contrapartida de uma actividade do Estado
ou de outro ente público especialmente dirigida ao respectivo obri-
gado» (neste sentido o recente Ac. deste STA de 19.10.95 – Rec. 18863,
no qual são citados o Ac. do mesmo Tribunal de 29.1.92 em AD
379/770, confirmado pelo Pleno em 23.11.94 aresto ou citados e do
T. C. de 8.10.92 em DR II Série, de 22.2.93, de 205.92, de 18.9.92
e de 10.3.93).”

“Trata-se de quantias coactivamente cobradas a título unilateral,
para satisfação de fins do Estado, ainda que através da chamada
administração indirecta, em suma, de verdadeiros impostos e não de
taxas” (cfr. Ac. cit. em primeiro lugar).

Para além das invocadas inconstitucionalidades dos diferentes di-
plomas mencionados pela recorrente, a decidir a final, o que importa,
sobretudo, determinar, previamente, face ao pedido de recurso pre-
judicial, é a questão de saber se as imposições em causa, reconhecidas
já como impostos, devem ou não considerar-se como impostos sobre
o volume de negócios em ordem à eventual aplicação do arto 33o

da Sexta Directiva do Conselho das Comunidades (Directiva
no 77/388/CEE de 17.5.77) preceito este não ressalvado pelo arto 378o

do Acto Anexo (XXXII) ao Tratado de Adesão de Portugal à CEE,
como sustenta a recorrente na conclusão M) das suas alegações – É
que, em caso afirmativo, com a entrada em vigor do Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA) afastada ficou a possibilidade de
aplicação de qualquer outro imposto sobre o volume de negócios,
por força do estatuído naquela Directiva 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.

Nos termos da alín. a) do art. 30o do ETAF, com a redacção que
lhe foi dada pelo arto 1o da Lei 11/93, de 6/4, este Supremo Tribunal
decide, no caso vertente, de modo definitivo, sem que caiba recurso
da decisão a proferir.

Daí que, face ao disposto no arto 177o do Tratado de Roma, torna-se
necessária pronúncia do TJCE sobre o tema em questão, sendo o
reenvio obrigatório nesta jurisdição cujas decisões são susceptíveis
de recurso, tudo isto a partir de 1 de Janeiro de 1986 com a entrada
de Portugal no quadro das Comunidades Europeias.

Porém, tal como vem sendo referido e decidido em múltiplos pro-
cessos com situações idênticas onde sobressaem os Procos no 21206
e 21213 respeitantes à mesma recorrente e recorrido, não se justifica
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renovar o processo prejudicial perante o TCE, pois as questões que
a este e aqueles processos interessam foram já submetidas à apreciação
das Comunidades no Proc. 18913 por Acórdão de c4.10.95 no qual
foram colocadas três questões, a última das quais é coincidente com
a temática respeitante aos presentes autos atinente à questão de saber
se as referidas “taxas” devem ou não considerar-se como impostos
sobre o volume de negócios, nos termos do arto 33o da referida 6a

Directiva com eventual ressalva do referido arto 378o do Acto de
Adesão mencionado ou qualquer outro diploma legal comunitário.

É, pois, este ponto do reenvio prejudicial solicitado que constitui
objecto do requerimento formulado neste processo pela recorrente
e que, nos termos sobreditos, dispensa que a questão seja renovada
perante o TJCE.

Quanto à parte do requerimento em que a recorrente pede ao
TFCE, ao abrigo do arto 185o do Tratado de Roma, a suspensão
da execução fiscal dir-se-á, antes de mais, que a pretensão formulada
no presente processo uma vez que não logra enquadramento naquele
normativo que estabelece: «Os recursos perante o Tribunal de Justiça
não têm efeito suspensivo. Todavia, o Tribunal de Justiça pode ordenar
a suspensão da execução do acto impugnado, se considerar que as
circunstâncias o exigem».

Daqui resulta que o pedido formulado pela recorrente só tem ca-
bimento em sede de recurso perante o TJCE o que não é o caso,
não fazendo sentido, pois, a pretendida suspensão da execução à qual
se opôs mediante o presente processo.

Perante o exposto, não se tornando necessário formular de novo
o reenvio prejudicial àquele Tribunal, acorda-se em ordenar a sus-
pensão da instância até que o Tribunal de Justiça das Comunidades
se pronuncie no reenvio prejudicial determinado no Processo 18913
– o que a secretaria informará oportunamente – tudo nos termos dos
artos 276o, no 1 alín. d) e 284o, no 1 alín. d) ambos do C. P. Civil.

Custas a final.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. – Abílio Bordalo (relator) – José Joa-
quim Almeida Lopes – Agostinho Castro Martins. – Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Qualidade de terceiro. Alegação im-
plícita.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na definição legal, terceiro é aquele que não interveio
no processo ou no acto jurídico de que emana a diligência
judicial e não representa quem foi condenado no processo
ou quem no acto se obrigou.

II — Se o embargante alega factos dos quais resulta inequi-
vocamente aquela qualidade, deve entender-se que está
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feita, de forma implícita, a alegação da qualidade de
terceiro.

III — Em tal situação não é possível julgar os embargos im-
procedentes, com o fundamento da não alegação da qua-
lidade de terceiro por parte do embargante.

Recurso n.o 21 224, em que são recorrentes António José Correia
Pinto e outra e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Juiz Con-
selheiro Lúcio Barbosa.

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

1. ANTÓNIO JOSÉ CORREIA PINTO e mulher, MARIA PAU-
LA DE ARAÚJO VAQUERO DOS SANTOS CORREIA PINTO,
identificados nos autos, deduziram embargos de terceiro relativamente
à penhora efectuada pela 2a Repartição de Finanças de Matosinhos
em dois lugares de garagem e respectivos compartimentos para ar-
rumos, no processo de execução fiscal em que é executada Socide-
col – Sociedade de Construções Leixonenses, Lda.

A Mma Juíza do 2o Juízo (2a Secção) do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto julgou os embargos improcedentes.

Inconformados com esta decisão, os embargantes dela interpuseram
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

“Os embargantes alegaram, implícita e sumariamente, a sua qua-
lidade de terceiros, tal como foi demonstrado e provado quer pelos
documentos juntos, quer pela prova testemunhal, nos termos do no 2
do arto 1037o e do arto 1040o do C. P. C., contrariamente à tese
defendida na douta decisão.

“Aliás, a análise da decisão leva a concluir que a linha directriz
que conduziu à improcedência dos embargos partiu de um aspecto
de natureza formal e que apenas este foi valorizado, tanto mais que
toda a restante matéria de facto e de direito está provada.

“Nesta situação é bem nítido que a justiça formal prevaleceu sobre
a justiça material e a ser assim esta decisão conduz a uma profunda
injustiça, tanto mais que a qualidade de terceiro dos embargantes,
ora recorrentes, sempre esteve e está provada”.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo
a improcedência do recurso.

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, susten-
tando que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Está fixada nos autos a seguinte matéria de facto:
“1 – Nos autos de execução no 93/700056,1 que a Fazenda Nacional

move a ‘Socidecol – Sociedade de Construções Leixonenses, Lda’, fo-
ram penhorados, em 15/06/93, entre outros, os seguintes bens:

– Lugar de estacionamento na cave e um compartimento de ar-
rumos, com as áreas de 10,34 m2 e 4,06 m2, respectivamente, com
acesso pelo no 122 da Rua da Arroteia, inscrito na matriz predial
urbana da freguesia de Leça do Balio, sob o art. 3213, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o
no 00457/291287.

– Lugar de estacionamento na cave e um compartimento de ar-
rumos, com as áreas de 10,34 m2 e 1,89 m2, respectivamente, com
entrada pelo no 122 da Rua da Arroteia, inscrito na matriz predial
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urbana da freguesia de Leça do Balio, sob o art. 3213, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o
no 00457/291287.

“2 – Os embargantes tiveram conhecimento da penhora em
03/02/94.

“3 — Em 13/12/89 os embargantes celebraram com a executada
um contrato promessa, pelo qual prometeram comprar e esta pro-
meteu vender, além do mais, os bens referidos na parte n.o 1, su-
pra — cfr. o teor do doc. de fls. 11 e verso, que aqui se dá por re-
produzido para todos os e efeitos.

“4 — Desde o início de 1991 os embargantes têm utilizado os dois
lugares de garagem e o arrumo entretanto penhorados, para esta-
cionamento dos seus automóveis e para guarda de coisas suas, fa-
zendo-o à vista de toda a gente e sem oposição de ninguém”.

3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
Dispõe o art. 319o, 1, do CPT:
“Quando o arresto, a penhora ou outra diligência judicial ofenda

a posse de terceiro, pode o lesado fazer-se restituir à sua posse por
meio de embargos de terceiro . . .”

Dispõe, por seu turno, o art. 1037o, 2, do CPT:
“Considera-se terceiro aquele que não tenha intervindo no processo

ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial, nem represente
quem foi condenado no processo ou quem no acto se obrigou”.

Resulta pois da lei que são dois os requisitos para que alguém
possa deduzir embargos de terceiro, a saber: que seja terceiro e que
a penhora ofenda a sua posse. Suposto, como é óbvio que a posse
seja anterior à penhora.

A Mma. Juíza “a quo” deu como provado que os embargantes
tinham a posse dos bens penhorados. E as partes não questionaram
essa posse, que se tornou assim caso julgado, que este Tribunal tem
que acatar.

Mas serão os embargantes terceiros?
A Mma. Juíza entende que não, pois, na sua óptica, os embargantes

não alegaram, nem obviamente provaram (porque não podiam) a
sua qualidade de terceiros.

É realmente verdade que os embargantes não alegaram expres-
samente a sua qualidade de terceiros. Mas resulta igualmente óbvio
que o fizeram de forma implícita. Dito de outro modo: alegaram
factos de todo incompatíveis com uma eventual intervenção no “pro-
cesso ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial” ou com
a eventual representação de “quem foi condenado no processo ou
quem no acto se obrigou”.

Por outro lado está definido o executado (ponto 1. do probatório),
sendo igualmente patente que os títulos executivos resultam de dívidas
de contribuições à Segurança Social (vide certidões de folhas 19 a
30).

Acresce ainda que a posse dos embargantes, inequivocamente re-
conhecida pela Mma. Juíza, radica num contrato promessa celebrado
entre o executado e os ora embargantes, alheio a qualquer relação
entre ambos com tradução no citado normativo legal (art. 1037o.,
2, do CPC).

Acresce finalmente que, em sede de despacho liminar, não foi de-
tectada qualquer deficiência que levasse à rejeição dos mesmos, de-
cisão que se impunha se fosse evidente que os embargantes não eram
terceiros. Rejeição que, no caso, teria o sentido do indeferimento
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liminar, previsto no art. 474o. do CPC, abrindo-se assim para os em-
bargantes a possibilidade prevista no art. 476o. do referido Código.
E não foi detectada essa eventual deficiência por ser evidente haver
“falta de relação dos embargantes com a relação controvertida no
processo executivo”, como bem refere o EPGA.

Afigura-se-nos assim que está feita pelos embargantes, de forma
implícita, a prova da sua qualidade de terceiros, qualidade essa que
resulta de forma inequívoca, quer dos factos vertidos na petição inicial,
quer dos factos levados ao probatório.

Concluímos, em conformidade, que os embargantes têm a posse
dos bens penhorados e são terceiros.

Procede pois a sua pretensão.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto pelos embargantes, julgando-se os embargos procedentes
e ordenando-se o levantamento da penhora.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril 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 30 de Abril de 1997.

Assunto:

IVA. Poderes de cognição desta formação do STA. Matéria
de facto.

Sumário:

1) A apreciação de juízos de facto extraídos pela instância
recorrida de puras regras de lógica formal ou máximas
de experiência não se inscreve nos poderes de cognição
desta 2a Secção do STA em processos inicialmente jul-
gados nos tribunais tributários de 1a instância.

2) O uso pelo contribuinte de uma percentagem pro rata
para dedução do imposto suportado nas aquisições sig-
nificativamente exagerada e não correspondente ao mon-
tante anual de operações que dão lugar a dedução, que
provoca distorções na tributação com prejuízo para o
Estado, constitui fundamento bastante para a rectificação
das declarações do sujeito passivo e liquidação adicional
a que se refere o arto 82o do CIVA.

Recurso: 21 231. Recorrente: SITOS — Empresa de Restaurantes e
Pastelarias, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do TT2a Instância que negou pro-
vimento ao recurso para si interposto da sentença da 1a Instância
que, por sua vez, havia julgado improcedente a impugnação deduzida
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contra a liquidação adicional de IVA relativa ao ano de 1987, no
montante de 9 620 527$00, a que acresceram 5 220 727$00 de juros
compensatórios, por Sitos-Empresa de Restaurantes e Pastelarias, Lda,
veio a Ite recorrer, concluindo a sustentar que:

- não tendo o tribunal recorrido feito a reanálise da matéria de
facto que o caso merecia, tendo-se limitado a acrescentar à decisão
ali recorrida a matéria de facto dada como provada em 1a instância,
põe em causa a análise dos factos e a sua repercussão em termos
de direito;

-as lacunas do sistema tributário são fatais, mas o contribuinte não
pode ser responsabilizado por elas, confiam no princípio da legalidade
e ordenam a sua vida económica minimizando os custos fiscais e
maximizando os seus recursos disponíveis adentro dos limites da lei;

-confiando na lei, a Rte, que exercia em 1987 uma actividade mista,
optou, para efeitos da liquidação do IVA, pelo método da percentagem
de dedução (método do pro rata);

-a Administração procedeu à liquidação correctiva fundando-se no
facto de o método escolhido pelo Rte conduzir a distorções na tri-
butação, em tipos de actividade como a que ela exercia, enquanto
que no acórdão recorrido se defendeu que as distorções no cálculo
do imposto resultaram de vícios da contabilidade da Rte- transfe-
rências efectuadas na contabilidade;

-o que é uma falsa questão, já que o IVA correspondente à fac-
turação de 1987, diferida para o ano seguinte, não deixaria de ser
liquidada e paga em 1987;

-a regra de contabilidade do art. 44o não poderia ser invocada
uma vez que os fins no preceito fixados foram respeitados na con-
tabilidade da Rte, e se assim não fosse, a Administração teria recorrido
à tributação por métodos indiciários, o que não sucedeu;

-não houve erros de cálculo na aplicação do art. 23o, sendo que
a decisão recorrida não as explica;

-se houve uma facturação emitida com certo valor e se a facturação
global coincide com esse valor, é lógico o reconhecimento de que
o pro rata é de 100%;

- pelo que as distorções verificadas não resultaram da dita opção
contabilística, mas antes da aplicação do método de dedução do im-
posto escolhido -o pro rata-, método que era o correcto e que a
lei deixava à opção do contribuinte;

-tendo a decisão recorrida acolhido a interpretação subjectiva do
agente administrativo ou uma interpretação do art. 23o, baseada na
orientação do ofício - circular 79713 de 18.7.89, no sentido de que
não é aplicável o sistema do pro rata às operações imobiliárias, sempre
teria violado o art. 82o, porque nem a orientação de um agente é
fonte de direito, nem a referida orientação, por posterior a 1987,
é aplicável à liquidação em causa, sem ofensa do princípio da não
retroactividade da lei.

Teriam sido violados os arts. 106 da CR, als. a) e b) do no1 do
art. 17o do CPT e 23o, 44o e 82o do CIVA.

O Representante da FaPa, notificado da admissão do recurso c/
alegações, não contra-alegou.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento, porquanto da matéria de facto fixada consta ter
a Rte deduzido IVA na percentagem de 99,4257% que se refere a
custos da actividade isenta sem direito a dedução.
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Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

a) Em 86.09.30, a impugnante declarou o início de actividade, tendo
para o efeito preenchido o modelo devido (Doc. 1).

b) No campo 08 do impresso indicou como actividade principal
a indústria de construção e especificou no campo 10 o tipo de ope-
rações que pretendia efectuar:

- transmissões de bens e/ou prestações de serviços que conferem
o direito à dedução, assim como transmissões de bens e/ou prestações
de serviços isentos, que não conferem direito à dedução.

c) Mais indicou que iria deduzir o imposto suportado segundo o
método de utilização de uma percentagem correspondente do mon-
tante anual das operações que dessem lugar a dedução ou “pro-rata”,
estimando essa percentagem em 10% para o ano de 1986.

d) No final do ano de 1986, tendo-se verificado um “pro rata”
de 100%, houve que proceder a um acerto de contas, tal como a
lei impõe, fixando-se o “pro-rata” definitivo em 100%, o que se pode
verificar através do campo 08 do modelo A da declaração periódica
que diz respeito ao último trimestre de 1986.

e) Por isso a ora impugnante entrou no ano de 1987 com um
“pro rata” provisório de 100%.

f) As actividades desenvolvidas no ano de 1987 foram a construção
de um imóvel em terrenos próprios, situado em Telheiras, e várias
subempreitadas, para a E.D.P. - Electricidade de Portugal, E.P., para
Carvalho e Rodrigues - Emp. Urbanos, Lda., e para David S. Pires,
Lda., conforme facturas nos 1/87, no 4/87 e no 6/87 que estão juntas
como docs. 4 a 9 e se dão como reproduzidas.

g) Tendo a impugnante sido expropriada pela EPUL, negociou
com esta entidade pública, conforme acordo de transacção judicial
que se junta como doc. 3, a permuta do objecto da expropriação
pelos lotes para construção em Telheiras

h) As declarações do ano de 1987, aplicando o mecanismo do “pro
rata”, foram entregues como se vê dos docs. juntos sob os nos 10
a 13.

i) O IVA ora impugnado foi liquidado na sequência da verificação
externa motivada por um pedido de reembolso apresentado pela
impugnante.

j) No decurso daquela fiscalização o funcionário da AF detectou
as irregularidades e incorrecções contabilísticas e de apuramento do
imposto que consubstancia na informação integral nestes autos pres-
tada de fls. 44 a 49 que se dá por reproduzida na íntegra para todos
os legais efeitos.

Insurge-se a Rte contra uma liquidação oficiosa adicional em IVA,
fundada em deficiências das declarações periódicas apresentadas no
ano de 1987, por nelas figurarem deduções superiores às devidas,
e efectuada nos termos do art. 82o do CIVA.

Obviamente que se concorda com a Rte em que a base de apoio
da liquidação impugnada assente em causas objectivas, das quais se
arredem “critérios pessoais (dos agentes administrativos) não legi-
timados em realidades credíveis” (cf. IVA, Anotado e Comentado,
de Cardoso Mota, p. 372).

No caso, essas “realidades credíveis” foram administrativamente
fixadas na sequência de um pedido de reembolso formulado pela
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Rte e do exame à escrita que se lhe seguiu, no qual foram detectadas
“as irregularidades e incorrecções contabilísticas e de apuramento
de imposto” (item j do probatório), cuja verificação factual e cau-
salidade em relação e distorções significativas na tributação em pre-
juízo do Estado foram aceites pela instância recorrida, de cuja decisão
ora se recorre.

Alegando pôr em causa não os factos (nem o tribunal da fixação
dos mesmos poderia conhecer num processo inicialmente julgado pelo
tribunal tributário de 1a instância, de acordo com o art. 21o/4 do
ETAF e 722o/2 do CPCivil, tendo de acatar a respectiva pronúncia
firmada na instância recorrida, nos termos do art. 729o/2 do CPC),
mas tão-só a “análise dos mesmos e a sua repercussão em termos
de direito”.

Ponto é que na análise dos factos a fazer neste tribunal se respeitem,
pela razão indicada, as ilações que dos factos extraiu a instância re-
corrida desde que baseada em regras de pura lógica formal abstracta,
de máximas de experiência ou usos do comércio jurídico que “estão
mais perto da zona dos factos concretos em que se movem as instâncias
do que do plano normativo em que pontifica o tribunal de revista”,
como se pronunciou AVarela, em RLJ 124o/278.

Dos dados fornecidos na informação referida no item j) do pro-
batório, respiga-se que “constata-se que do total de IVA deduzido
de esc. 9 620 527$00 apenas esc. 55 254$00 não se encontram iden-
tificados como referentes à obra de produção própria -Telheiras-lotes
JLM e NOP, o que em termos percentuais representa apenas 0,5743%
de todo o IVA deduzido (fls. 46 v)” e a fundamentação que se dá
ao entendimento de que as declarações periódicas apresentadas pela
Rte mostram uma dedução indevida de IVA no montante total naquela
quantia de 9 620 527$00:- “em virtude de o sujeito passivo ter calculado
para 1987 uma percentagem de dedução de 100% (definitiva), quando,
de facto, os custos directos imputáveis às obras se referem à obra
de promoção própria- construção de casas para venda -operações
sujeitas a sisa”- isentas sem direito a dedução- art. 9o no 31 do CIVA”
(fls 48).

E ainda que “os custos directos das obras suportados em 1987
foram transferidos para obras em curso em Telheiras, pelo que com
tal procedimento assumiu o sujeito passivo como afectos à actividade
isenta sem direito a dedução todos os custos directos suportados com
as obras, provocando distorções significativas com prejuízo para o
Estado da utilização do pro rata de 100% em 1987” e que o “em
1988, ano em que o sujeito passivo inicia as escrituras de venda da
actividade isenta, encontrou um pro rata de 2%, no entanto, os custos
directos com obras, de maior relevância, foram suportados nos anos
anteriores, quando utilizou um pro rata de 100%,” (fls. 49).

Sobre tais dados, o tribunal recorrido assentou em que a “inter-
pretação subjectiva do funcionário”, de que resultou a conclusão de
que tais factos deram origem a distorções significativas, com prejuízo
para o Estado, estava “plenamente alicerçada em factos concretos”.

Ora, tal pronúncia judicial sobre a correcta subsunção das premissas
à conclusão tirada pelo agente administrativo, baseada em puras regras
de lógica formal ou máximas de experiência, ainda é actividade de
caracterização da situação de facto a sujeitar ao direito, cujos juízos
(jurídicos) pressupõem, necessariamente, aquela determinação prévia.
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Que este Tribunal não pode rever, antes tendo de a acatar, conforme
vem de ser referido acima, como se de um juízo meramente entitativo
sobre a existência de um facto se tratasse.

Ao fim e ao cabo, a Rte chega a aceitar a verificação das “dis-
torções”, que, todavia, resultariam, justificadamente, do método de
dedução do imposto escolhido-o pro rata (alínea m) das conclusões
da alegação), mas em tal invocação não se lhe dá razão.

Do iter decisório da instância que definiu a referida determinação
prévia não se colhe que a causa das “distorções” estivesse no uso
do método legal de dedução percentual ou pro rata de que a Rte
se vinha servindo de acordo com o art. 23o/1 do CIVA, mas, antes,
do modo específico com que o utilizou no ano em causa, numa per-
centagem a corresponder ao montante anual de operações que dão
lugar a dedução altamente exagerada (100%) em relação à realidade
formada por essas operações, de dimensão francamente diminuta.

Só por isso era reconhecível a verificação das “distorções” em causa,
independentemente da trasnferência de facturação para o ano seguinte
(1988), que só veio a confirmar o uso excessivo do percentual pro
rata no ano em causa (de 1987) para dedução por imposto a montante,
isto no esquema que serviu ao processo decisório que definiu a ve-
rificação das “distorções”, pelo que não se aproposita sustentar a
legalidade da referida transferência quando a mesma não foi posta
em questão.

Da “distorção” apurada e assente resultaram violações do dever
de colaboração do contribuinte na instrução do processo gracioso,
contemplado, quer no art. 44o, quer no art. 23o do CIVA; a con-
tabilidade devia ter sido organizada de forma a dar a conhecer uma
percentagem de dedução pro rata correcto, que seria de formar com
atenção à regra do no 4 do art. 23o, e não o foi na medida em que
a calculada excedeu amplamente, pelos motivos expendidos, a que
decorria do preceito, que repelia, no seu cálculo, o valor de trans-
missões de bens e serviços isentas de IVA e sem direito a dedução,
nos termos do art. 9o/31 do CIVA.

Irregularidades que, projectadas nas declarações periódicas em cau-
sa, constituem fundamento objectivo bastante para a rectificação des-
tas e para a liquidação adicional levada a efeito com base no art.
82o do mesmo código.

Que é, portanto, legal, e não produto de uma qualquer interpretação
subjectiva e arbitrária assumida pela Administração Fiscal, pelo que
fica sem suporte a pretensão da Rte fundada na alegação de que
a orientação “singular de uma agente ainda não é fonte de direito”.

Quanto à matéria referente ao ofício da proibição da retroacti-
vidade, o tribunal veio a pronunciar-se pelo não conhecimento por
a mesma respeitar a questão nova.

Ora, desta específica decisão do tribunal recorrido não recorreu
a Rte, omitindo-a nas conclusões do recurso, pelo que na parte a
decisão transitou em julgado, dela não podendo conhecer este tribunal
(cf. Alberto dos Reis, CPCAnotado, V, p. 308).

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 60%.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.



1202

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Transacção judicial de juros e imposto de capitais. Transacção
e julgamento. Princípio do aproveitamento dos actos pú-
blicos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A transacção judicial em acção cível é uma autocom-
posição da lide feita pelas próprias partes e a sentença
que a homologue não se pronuncia sobre o mérito da
causa;

II — A renúncia ao recebimento de juros feita na transacção
judicial não tem por efeito evitar o pagamento do imposto
de capitais, pois a disponibilidade dos direitos civis nada
tem a ver com a indisponibilidade da obrigação tributária;

III — Os actos de liquidação não podem praticar-se antes do
prazo legal, mas o princípio do aproveitamento dos actos
públicos pode impedir uma anulação se a prestação tri-
butária for devida;

IV — A expressão “conforme houver sido julgado”, utilizada
no § 3o do arto 29o do Código de Imposto de Capitais,
deve interpretar-se no sentido de se referir ao julgamento
de mérito e não ao julgamento de forma por homologação
de transacção feita entre as partes.

Recurso n.o 21.232. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Têxtil
Manuel Gonçalves, SARL. Relator: Exmo Conso Dr. Almeida
Lopes.

1oRelatório
Com fundamento no direito à isenção e em inoportunidade do

acto de liquidação, pois este só podia ser praticado depois da decisão
judicial que pusesse fim à litigiosidade da dívida, a contribuinte Têxtil
Manuel Gonçalves, SARL, com sede em Vilar, S. Cosme do Vale,
Vila Nova de Famalicão, deduziu impugnação judicial contra o acto
de liquidação de imposto de capitais, no montante de 709.301$00,
referente ao ano de 1980 e ao capital manifestado de 24.977.520$00,
devida pela Companhia de Seguros Mundial Confiança, na sequência
do manifesto no 3065/144, feito na 2a Repartição de Finanças do
concelho de V.N.Famalicão.

Por sentença de fl. 48, o M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga julgou a impugnação improcedente, por entender
ser devido o imposto liquidado.

Após recurso da contribuinte — e resolvido um conflito negativo
de competência — por acórdão de fls. 118 a 125 o Tribunal Tributário
de 2a Instância anulou a sentença da 1a Instância e anulou o acto
de liquidação, pois entendeu que pelo facto de o processo judicial
ter terminado por transacção, homologada por sentença, na qual a
contribuinte desistiu do recebimento dos juros, inexista facto tribu-
tário. Como a sentença homologatória não condenou em juros, não
há lugar ao pagamento do imposto de capitais.

Agora quem não se conforma é a Fazenda, que recorreu para este
STA e pediu a revogação do acórdão da 2a Instância, com base nas
seguintes conclusões das suas alegações:
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1a Em 17 de Junho de 1980 a recorrente “Têxtil Manuel Gon-
çalves, S.A.R.L.”, efectuou o manifesto da dívida de 24.977.520$00,
correspondente a “indemnização proveniente de contrato de seguro
com a Mundial Confiança EP.

2a O imposto de capitais — Secção A, foi liquidado com referência
a 169 dias, ou seja, desde 1 de Janeiro a 17 de Junho de 1980, no
montante de 70.301$00.

3a Em 17 de Junho de 1980, foi apresentado um requerimento
a pedir a suspensão da liquidação do imposto, nos termos do artigo 29o

do C.I.C.
4a Em 20 de Novembro de 1987, a recorrente desistiu do pedido

e dos juros, e que foi homologado por transacção judicial.
5a Ao contrário do decidido no douto acórdão, o imposto de capitais

e no caso de desistência da instância ou do pedido, este tem que
ser liquidado sem qualquer subordinação aos termos em que o acordo
foi elaborado, mas sim nos termos gerais, como vem sendo unani-
memente reconhecido pela Administração Fiscal e pela jurisprudência.

6a Em face do exposto, é de manter a liquidação impugnada, porque
foram observados todos os preceitos legais.

7a Assim, o acórdão de que ora se recorre violou os artigos 288o

do C.P.C, 3o, no 3, 15o, 28o e 29o todos do Código Imposto de Capitais.
A contribuinte não contra-alegou, posto o que o Do Procurador-

-Geral-Adjunto emitiu douto parecer nos termos do qual deve negar-se
provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

A)

Em 17 de Maio de 1980 a recorrente intentou acção, no Tribunal
Cível da Comarca de Lisboa, contra a então Companhia de Seguros
Mundial Confiança, E.P., pedindo a sua condenação no pagamento
do equivalente a 491.200 dólares dos Estados Unidos da América,
e juros compensatórios desde 1 de Setembro de 1978 à taxa de
20,5 % — fls. 21 a 24, 26 e 28 a 30.

B)

Fundamentou o pedido na perda, por naufrágio do navio em que
era transportado, de cerca de 300 toneladas de algodão em rama
adquirido pela Autora e cuja perda e danos a Ré, por contrato de
seguro entre ambas celebrado, assumira a obrigação de pagar — fls. 21
a 24.

E)

Em 20 de Novembro de 1987 as partes na mesma acção lavraram
termo de transacção, pagando a Ré à Autora o equivalente a
491.220 USD, ao câmbio vigente à data, e prescindindo a Autora
de juros — fls. 38.

F)

A transacção foi homologada por sentença que transitou em julgado
em 10 de Dezembro de 1987 — fls. 37 e 39.
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G)

Em 26 de Junho de 1980 foi ordenada a liquidação do imposto
de capitais relativo aos juros devidos nos anos de 1978 (conhecimento
no 6487: 570.537$00), 1979 (conhecimento no 6488: 1.536.118$00),
e 169 dias de 1980 (conhecimento no 1454: 709.301$00) — fls. 4 a
6 e 41.

H)

O manifesto foi cancelado em 31 de Dezembro de 1987, face à
prova feita pela recorrente de que estava finda a acção judicial, pelo
trânsito em julgado da sentença homologatória da transacção efec-
tuada entre as partes — fls. 41.

C)

Em 17 de Junho de 1980 a recorrente efectuou o manifesto da
dívida de 24.977.520$00, correspondente a “indemnização proveniente
de contrato de seguro, sendo seguradora a Mundial Confiança EP,
declarando a taxa de juro de 20,5 %, devida desde 1 de Setembro
de 1978 — fls. 40.

D)

A liquidação do imposto de capitais relativo ao período temporal
posterior ao manifesto foi suspensa até à extinção da instância na
acção referida, a pedido da recorrente — fls. 25, 27, 31 a 35, e 41.

2oFundamentação
Como resulta do probatório (alínea E), a acção intentada pela con-

tribuinte terminou por termo de transacção, por meio do qual a con-
tribuinte receberia apenas o capital, mas prescindia dos juros pe-
ticionados na acção. Esta transacção foi homologada por sentença
judicial.

As questões que são objecto do recurso são a de saber se estava
sujeito a imposto de capitais o credor de dívida litigiosa que, nos
termos de transacção judicial homologada, não recebeu juros mas
apenas o capital mutuado, e se a suspensão da liquidação em relação
a créditos litigiosos abrange o período anterior à suspensão.

A 2a Instância atendeu ao facto de na acção litigiosa não ter havido
condenação no pagamento de juros, pelo que o desfecho da demanda
judicial demonstrou a inexistência do facto tributário.

Por sua vez, para o Do Procurador-Geral-Adjunto deste STA, a
transacção judicial, homologada por decisão transitada em julgado,
sob a perspectiva dos seus efeitos sobre a relação material contro-
vertida, tem o mesmo valor que na decisão que aprecia o mérito
da causa, isto é, que reconheça a inexistência de juros.

Vejamos o que dizia a lei.
Nos termos do arto 3o, no 3o, do Código do Imposto de Capitais,

estavam compreendidos na secção A os rendimentos originados pela
mora no pagamento, e ainda que auferidos a título de indemnização,
estipulada nos contratos. De acordo com o arto 28o do CIC, os ma-
nifestos davam lugar a liquidação do imposto enquanto se mantivessem
em vigor.

O preceito verdadeiramente importante era o arto 29o do CIC.
Rezava ele que os credores de dívidas litigiosas podiam requerer a
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suspensão da liquidação do imposto (de capitais) até à extinção da
instância. E dizia o § 3o desse arto 29o:

“EXTINTA A INSTÂNCIA POR QUALQUER DAS FORMAS
PREVISTAS NOS ARTIGOS 287o E 288o DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL, O CREDOR FICA OBRIGADO A DECLARAR
ESSA EXTINÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS COM VISTA
AO AVERBAMENTO NO MANIFESTO E SUBSEQUENTE LI-
QUIDAÇÃO DO IMPOSTO, CONFORME HOUVER SIDO JUL-
GADO, E SEM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ANOS”.

Como se vê, no caso de litígio a liquidação seria efectuada conforme
houvesse sido julgado. Esta expressão abrangerá uma autocomposição
da lide, feita pelas partes por meio de uma transacção, em que o
juiz de limita a homologar por meio de sentença o que as partes
tivessem acordado?

Como se escreveu no acórdão deste STA de 5.6.96, proferido no
Proco no 18.615:

“Com efeito, a transacção é um contrato pelo qual as partes pre-
vinem ou terminam um litígio mediante recíprocas concessões
(arto 1248o, no 1, do Código Civil). Mas, como contrato que é, não
pode o mesmo ser entendido como um acto judicial, ainda que a
transacção tenha tido lugar em juízo e seja, por essa razão, judicial.
Com efeito, o juiz, quando homologa uma transacção, não entra na
apreciação da legalidade dessa transacção quando se trata de direitos
disponíveis, como é o caso. Note-se que o Prof. Alberto dos Reis
sustentava que a sentença que homologue uma transação é um acto
administrativo e não um acto jurisdicional, pois é um acto de jurisdição
voluntária e não de jurisdição contenciosa (cfr. Boletim da Faculdade
de Direito, 1939, pág. 480). Como se diz no arto 300o do CPC de
1961, o juiz verifica se pelo seu objecto (disponível ou não) e pela
qualidade das pessoas que nela intervieram a transacção é ou não
válida. Não pode o juiz impedir uma transacção pelo facto de entender
que a mesma não é justa ou que uma das partes está a ser prejudicada.
Isso não cabe nas funções do juiz, mas na autonomia da vontade
das partes, ou na liberdade contratual consagrada pelo arto 398o, no 1,
do Código Civil”.

Estas considerações produzidas nesse processo mantêm-se válidas
neste. Quando a contribuinte TÊXTIL MANUEL GONÇAL-
VES, SARL, prescindiu na transacção de receber os juros a que por
lei tinha direito, podia fazê-lo, pois só prescindia daquilo que era
seu. O que ela não podia era, dessa forma, eximir-se ao pagamento
do imposto que fosse devido pelo auferimento desses juros. O re-
cebimento dos juros são um direito disponível, mas o pagamento do
imposto é obrigação indisponível. Não é pelo facto de as partes tran-
sigirem ou não que a base da tributação desapareceu, pois, se assim
fosse, estava aberta a porta para a evasão fiscal legítima. Bastava
que as partes, por meio de transacção, impedissem o juiz de se pro-
nunciar sobre o mérito da causa. E bem podiam as partes convencionar
privadamente o pagamento dos juros, pois o simples facto de dizerem
no termo de transacção que não havia lugar ao pagamento dos juros
iria impedir o pagamento do imposto. Ora, semelhante negócio valia
bem a pena.

Por isso, quando no arto 29o, 3o, do CIC se dizia que a liquidação
do imposto se faria CONFORME HOUVESSE SIDO JULGADO,
estava a pensar num verdadeiro julgamento e não numa simples ho-
mologação de um contrato feito pelas partes. Na sentença homo-
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logatória de transacção o juiz nada julga sobre o fundo da causa.
A condenação ou absolvição constante da transacção resulta dos ter-
mos da transacção e não dos termos dos factos julgados provados
ou dos termos da lei. Como disse o Prof. ALBERTO DOS REIS,
não se trata de um julgamento de mérito (cfr. Comentário ao CPC, III,
pág. 466). A transacção é, na linguagem da CARNELUTI, uma au-
tocomposição da lide. São as partes que se compõem e não é he-
terocomposição. E quando o Prof. ALBERTO DOS REIS diz que
a transacção exerce a mesma função que a sentença de mérito, logo
acrescenta: COMO ESTA, PÕE TERMO À CAUSA, COMPON-
DO-A (Comentário ao CPC II, pág. 464, citado pelo Mo Po no seu
douto parecer). Resulta desta citação que a analogia entre a sentença
de mérito e a transacção é apenas esta: ambas põem termo à causa.
Mas não era preciso que isto fosse dito pelo eminente processualista
para que fosse assim. Com efeito, nos termos do arto 287o, als. a)
e d), do CPC de 1961, a instância (isto é, o processo) extingue-se
com o julgamento e com a transacção. Mas julgamento e transacção,
ainda que ambos ponham fim à instância, são coisas muito diferentes.
E quando o arto 29o, 3o, do CIC aludia ao que houvesse sido julgado,
estava a referir-se ao verdadeiro julgamento e não à transacção. Este
julgamento referido no arto 29o é o mesmo julgamento final da causa
a que se referia o § único do arto 15o do CIC. Note-se que este
arto 15o também tinha a ver com as dívidas litigiosas. Não podia
ser de outro modo, sob pena de se subverter a certeza e segurança
da tributação, a qual passaria a estar na disponibilidade das partes.

É verdadeira a afirmação contida no acórdão recorrido de que
na acção judicial não houve condenação no pagamento de juros, mas
já não é verdade que o desfecho da demanda demonstrou a inexistência
de facto tributário. Com efeito, nessa demanda as partes impediram,
por meio da transacção, que o juiz desfechasse a causa com uma
decisão de mérito. Quando o contribuinte, no termo de transacção,
prescindiu dos juros, prescindiu de alguma coisa que era sua, isto
é, dispôs de um direito que era seu. Por isso, fiscalmente, os juros
entraram no domínio jurídico da contribuinte e esta dispôs do seu
direito a receber os juros. Ela perdoou os juros à outra parte, mas
não pode exigir, por isso, que o Fisco lhe perdoe o imposto de capitais,
pois este ninguém pode perdoar ou prescindir de receber.

Como muito bem diz a Fazenda, “enquanto que na sentença de
mérito o juiz decide com subordinação às normas da lei, a transacção
é feita segundo a vontade das próprias partes, nada importando que
a solução seja ou não conforme ao direito”.

Mas numa parte o acórdão recorrido tem razão: o pedido de sus-
pensão da liquidação abrange o período de tempo decorrido antes
dele e do manifesto. Por isso, o Fisco não devia ter liquidado logo
o imposto de capitais, ainda sem conhecer qual seria a decisão a
proferir pelo juiz na causa cível. Com efeito, o juiz podia tomar uma
decisão de mérito nos termos da qual os juros não fossem devidos.
Diz o Do Procurador-Geral-Adjunto, e bem, “que não há razão para
distinguir o período anterior à suspensão do posterior a ela, quando
a razão da suspensão — incerteza da dívida de juros — vale em ambos
os períodos”.

É esta a solução que resulta da lei. Com efeito, nos termos do
arto 29o, § 3o, do CIC, extinta a instância, o contribuinte fará essa
declaração com vista ao averbamento do manifesto e subsequente
liquidação do imposto. Por isso, a liquidação só pode ser subsequente

1207

à extinção da instância. Ora, quando o Fisco procede à liquidação
em 26.6.1980, quando o manifesto só foi averbado e cancelado em
31.12.1987, procedeu a uma liquidação prematura. O Fisco só podia
proceder à liquidação após 31.12.1987, pois até aí o processo de li-
quidação estava suspenso, como diz o arto 29o do CIC.

Mas agora a grande questão: pelo facto de o Fisco ter procedido
à liquidação antes do tempo previsto pela lei, será essa liquidação
inválida? Será de anular contenciosamente, como o Tribunal Tribu-
tário de 2a Instância decidiu?

O arto 29o do CIC dizia que os contribuintes podiam requerer
a suspensão da liquidação até à extinção da instância. Por sua vez,
o § 3o aludia a subsequente liquidação de imposto, após a extinção
da instância. E a dúvida que se levanta é a de saber se era a liquidação
que, uma vez efectuada, ficava suspensa, ou se era o processo de
liquidação que ficava suspenso e sem liquidação até à extinção da
instância. Na primeira interpretação, o Fisco, in casu, tinha procedido
bem ao efectuar a liquidação em 26.6.80, desde que a mesma depois
ficasse suspensa até à extinção da instância. Só com esta extinção
a liquidação ou se tornava de provisória em definitiva ou ficava sem
efeito, conforme o que se julgasse na acção cível. Na segunda in-
terpretação, o Fisco tinha praticado uma ilegalidade ao liquidar antes
do momento legal. Como ensinou o Prof. Alberto Xavier, “o credor
público não pode exercer o seu direito à prestação do imposto antes
do prazo legal” (cfr. Conceito e Natureza do Acto Tributário,
pág. 445).

Aceitando que o acto de liquidação é uma condição de atendi-
bilidade da obrigação tributária e não condição do exercício dos di-
reitos que nela se integram, pois o decurso dos prazos legais representa
a condição do exercício do direito à prestação (exigibilidade) e do
direito ao cumprimento (realizabilidade), segue-se que a liquidação
feita, ainda que provisoriamente, em 1980, só passou a ser exigível
em 1987, após a extinção da instância. Só com a extinção da instância
é que a liquidação passou a ser acto definitivo e executório, ou lesivo.

Por isso, o Fisco não podia exigir o pagamento em 1981.
Sucede que em homenagem ao princípio do aproveitamento dos

actos públicos não há interesse na anulação de um acto que se mostra
conforme com a lei e com o facto tributário subjacente, desde que
se tenha em conta que a dívida de imposto de capitais apenas se
tornou exigível em 31.12.1987 (data do cancelamento do manifesto).
Recorde-se o princípio de que o acto tributário, ao aplicar o direito
ao caso concreto, deve ter em conta o facto tributável tal como se
configurava no momento da constituição da obrigação de imposto
e não tal como se apresenta no momento da aplicação (cfr. ob. cit.
pág. 558).

Ora, o acto de liquidação impugnado teve em conta um rendimento
de juros no montante de 2.364.334$00, rendimento esse que esteve
na disponibilidade da contribuinte, a qual a ele renunciou ou dele
prescindiu na transacção feita na acção litigiosa.

Por estas razões, o acórdão recorrido não pode manter-se.
3a Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso da Fazenda Pública, em revogar o acórdão do
Tribunal Tributário de 2a Instância e em confirmar a sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, pelo que se mantém
a liquidação impugnada.
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Sem custas neste STA, por não ter havido contra-alegações, e custas
na 2a Instância, a cargo da então recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Rodri-
gues Pardal — Santos Serra (vencido, pois negaria provimento ao re-
curso, já que, no caso, não é devido imposto de capitais). — Fui pre-
sente: Carvalho Júnior.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Custas. Oposição à execução. Rejeição liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos de oposição à execução que findem por
despacho de indeferimento liminar a taxa de justiça é
reduzida a três quintos.

II — Na verdade, o legislador, ao alterar a redacção do art.o 12o

do Regulamento das Custas dos Processos das Contri-
buições e Impostos, pretendeu uniformizar a redução da
taxa de justiça no tocante aos processos nele contem-
plados, independentemente do momento em que tais pro-
cessos findem.

Recurso n.o 21 248, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido João Carlos Felisberto Baptista. Relator, o Juiz Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. JOÃO CARLOS FELISBERTO BAPTISTA, identificado nos
autos, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada, alegando
que a sisa que lhe foi liquidada o foi ilegalmente, sendo “inexistente
o imposto” em causa.

O Mmo Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa rejeitou liminarmente a oposição “por falta de fundamento
e manifesta improcedência”.

Mais condenou o oponente em custas, com redução a um quarto.
O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA não se con-

formou com a sentença, no tocante à condenação em custas, inter-
pondo recurso para este Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:

“a) Por decisão de fls..., foi rejeitada liminarmente a presente
oposição;

b) Sendo o oponente condenado nas custas e nos termos do arto 17o,
al. b) do C. C. Judiciais, ex vi do arto 2o do Regulamento;

c) A nosso ver, mal, já que as normas legais em que se estribou
o Mmo Juiz, não serão de aplicar ao caso “sub judice”;
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d) Já que se no n.o 2 do arto 12o citado não consta a fase de
rejeição liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque o le-
gislador assim o quis;

e) Não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à ob-
servância do Código das Custas Judiciais;

f) Ao decidir como decidiu o Mmo Juiz “a quo” desrespeitou o
contido no n.o 2 do arto 12o do referenciado Regulamento.”

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. A decisão do Mmo Juiz, objecto do recurso, é do seguinte teor:
“Custas a cargo do oponente com redução a um quarto da Taxa

de justiça 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 (D.L. 449/71, de 26/10, com
as alterações introduzidas pelo D.L. n.o 199/90, de 19/7).”

Tal decisão foi liminar, como atrás se referiu.
3. A questão a resolver é esta:
Proferido despacho liminar a rejeitar a oposição as custas devem

ser reduzidas a 3/5 ou 1/4?
O processo de oposição está obviamente sujeito a custas.
O diploma respectivo é o Regulamento das Custas dos Processos

das Contribuições e Impostos, aprovado pelo Dec-Lei n.o 449/71, de
26/10, alterado pelo Dec-Lei 50079, de 22/12, e pelo Dec-Lei n.o 199/90,
de 19/6.

Dispõe o arto 12o, n.o 2, do referido Regulamento:
“Na oposição do executado, nos embargos de terceiro, no concurso

de credores quando as custas fiquem a cargo do reclamente, e na
revisão a que se refere o § único do artigo 257o do Código de Processo
das Constribuições e Impostos a taxa de justiça é reduzida a três
quintos.”

Não prevê este preceito qualquer outra redução, caso o processo
termine em fase inicial, nomeadamente por despacho de indeferi-
mento liminar.

Anteriormente à vigência do Dec-Lei n.o 199/90, de 19/6, a situação
era diversa, prevendo-se expressamente a hipótese de rejeição liminar.

Dispunha o arto 12o:
1. O imposto de justiça e o imposto de selo devidos . . . são os

que resultarem das seguintes fracções das importâncias. . .
. . .
d) Metade, na oposição do executado. . .
2. As fracções indicadas nas alíneas b) e d) são reduzidas a um

terço quando se verificar a rejeição liminar. . .”
Deixou de se prever, como se vê, a hipótese de rejeição liminar.
Será que o legislador pretendeu, no tocante ao processo de oposição

à execução, uniformizar o imposto (hoje taxa de justiça), alheando-se
completamente da fase processual em que seja posto termo ao
processo?

Pensamos que sim.
Na verdade, alterando o preceito em causa, o legislador omitiu,

no processo de oposição, a redução do imposto de justiça, na hipótese
de rejeição liminar.

E esta omissão expressa tem que se entender querida pelo legislador.
Assim, o melhor entendimento do preceito em causa é aquele que

considera que, no tocante ao processo de oposição à execução, a
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taxa de justiça tem uma redução única (três quintos) qualquer que
seja o momento em que o processo finde.

E compreende-se o pensamento do legislador. Na verdade, no pro-
cesso de oposição já há uma redução na taxa de justiça. E só essa
deve ser considerada.

Não há assim qualquer lacuna na lei.
Ac decisão recorrida, no tocante a custas, não pode pois manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto pelo representante da Fazenda Pública, revogando-se a
sentença recorrida, somente no tocante a custas, fixando-se que são
devidas custas pelo oponente, com redução da taxa de justiça a três
quintos.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

IRC. Derrama. Custo fiscal. Aplicação do arto 41o, no 1, alínea
a), do CIRC (com a redacção da Lei 10-B/96, de 23.3).
Lei interpretativa. Leis tributárias retroactivas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A derrama é um imposto acessório na medida em que
segue o imposto principal que lhe serve de base.

2 — A derrama como imposto acessório ou adicional segue
o imposto principal ou de base, por isso, obedece ao
mesmo regime que o imposto principal - IRC - pelo que
não constitui um custo para efeitos fiscais, estando abran-
gido pelo arto 41o, no 1, alínea a), do CIRC.

3 — A redacção dada ao arto 41o, no 1, alínea a), do CIRC
pela Lei 10-B/96, de 23.3, tem a natureza interpretativa
sendo retroactiva, ressalvando os casos julgados, isto é,
retroage os seus efeitos à data em que a lei interpretada
iniciou a sua vigência ou seja, no caso, em 1.1.89.

4 — A lei interpretativa é a que realiza a interpretação de
uma norma e tem a natureza retroactiva.

5 — A lei tributária retroactiva é aquela que fixa de modo
diferente o que estava regulado.

Recurso no. 21.267, em que é Recorrente DURATRODE — Eléc-
trodos de Manutenção, Lda e Recorrida 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:

DURATRODE — Eléctrodos de Manutenção, Lda, cf 502708077,
com sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 15o andar, 1000 Lisboa,
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veio impugnar a autoliquidação do IRC do exercício de 1992, com
fundamento em erro resultante de erróneo apuramento da matéria
colectável, após se ter verificado, no dia 10.8.95, o indeferimento tácito
da reclamação graciosa deduzida em 12.5.95, alegando o seguinte:

Em 20.5.93, apresentou a declaração m/22 relativa ao IRC do exer-
cício de 1992 onde apurou a matéria colectável de 10.550.171$ e pro-
cedeu à autoliquidação do respectivo imposto que pagou de
4.174.360$, em 20.5.1993 - sendo 3.798.062$ (3.508$) de IRC e
379.806$ de derrama.

Esta autoliquidação foi efectuada de acordo com o despacho de
13.02.90, proc. 85/90.

Porém, tal despacho é ilegal (arto 23, no 1, alínea f), e 41, no 1,
alínea a), do CIRC) por se considerar que a derrama é um custo.

Assim, liquidou-se a mais a importância de 136.730$ de IRC e
13.673$ de derrama, no total de 150.403$ a qual deve ser anulada.

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

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação deve ser julgada improcedente.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa - 2o

Juízo - julgou improcedente a impugnação por a derrama ser um
imposto acessório e entrar na regra da proibição da dedutibilidade
estabelecida na alínea a) do no 1 do art. 41 do CIRC com a redacção
do art. 39-A da Lei 10-B/96, de 23.5, que no seu no 7 determina
que a nova redacção do art. 41, no 1, alínea a), tinha natureza in-
terpretativa o que significa que tem efeitos retroactivos.

A impugnante não se conformando com a sentença interpôs recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as conclusões
seguintes:

1. A recorrente (R), na autoliquidação do IRC relativo ao ano
de 1992, não considerou como custo fiscalmente dedutível o valor
devido pela derrama.

2. A não consideração da derrama como custo fiscal foi efectuada
em obediência ao despacho de 13.02.90, proferido no proc. 85/90.

3. Na redacção inicial da alínea a) do no 1 do art. 41 do CIRC,
em vigor durante todo o ano de 1992, a que se refere a autoliquidação
sob impugnação, a derrama era, nos termos do art. 23 do mesmo
Código, um custo dedutível.

4. O imposto municipal da derrama, não se encontrava previsto
naquela disposição do art. 41 do CIRC.

5. O referido despacho de 13.02.90 fez uma aplicação analógica
da norma contida naquela alínea do art. 41 do CIRC.

6. Tal norma, porque de carácter excepcional, é insusceptível de
aplicação analógica, nos termos do art. 11 do Código Civil.

7. A interpretação dada à norma em referência pelo despacho de
13.02.90, é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade, con-
sagrado no art. 106, no 2, da CRP.

8. A nova redacção dada à alínea a), do no 1 do art. 41 do CIRC
pelo art. 28, no 1, da Lei 10/96, de 23.3, tem carácter inovatório.

9. A declaração contida no art. 28, no 7, da Lei 10/96, de 23.3,
quanto à natureza interpretativa dessa norma corresponde a uma cláu-
sula de retroactividade.

10. Tal conteúdo retroactivo pretendido atribuir à nova redacção
da alínea a) do no 1, do art. 41 do CIRC é inconstitucional, por
violar o princípio da legalidade em matéria fiscal consagrado no arto

106 da CRP.
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11. Esse cálculo retroactivo viola os princípios do Estado do Direito
Democrático, consagrado nos arts. 2 e 3, o direito de propriedade
privada consagrado no arto 62o, o qual goza, por força do art. 17
do regime dos Direitos, Liberdades e Garantias consignado no art.
18, todos da CRP.

12. Nos termos do art. 207 da CRP, os Tribunais não podem aplicar
normas que infrinjam os princípios e normas dela constantes.

13. Com a não aplicação retroactiva da nova redacção da alínea
a) do no 1 do art. 41 do CIRC, a qual constituiu o fundamento jurídico
único da sentença sob recurso para ditar a improcedência da im-
pugnação judicial deduzida pela aqui R, tal impugnação deverá
proceder.

Contra-alegando, diz a digna representante da Fazenda Pública:
- Como bem referiu a douta sentença sob recurso, ... dúvidas não

há de que o imposto derrama entra na proibição da dedutibilidade
estabelecida na citada alínea a) do no 1 do arto 4o do CIRC;

- Relativamente à alegada inconstitucionalidade do conteúdo re-
troactivo da nova redacção da alínea a) do no 1 do arto 41 do CIRC,
não pode colher uma vez que a qualificação de uma norma como
sendo de natureza interpretativa é uma prerrogativa prevista na lei,
podendo como tal ser utilizada pelo legislador;

- O princípio da legalidade consagrado na CRP não pode ser con-
siderado em termos absolutos, uma vez que a qualificação de in-
terpretativa de uma determinada norma é permitida por lei consubs-
tanciando uma excepção a este princípio;

Assim, a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo
o recurso ser considerado improcedente.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não merece provimento por a derrama ser um imposto aces-
sório do IRC pelo que deve ter enquadramento ou tratamento idêntico
e, por outro lado, a redacção dada à alínea a) do no 1 do arto 41
do CIRC pela Lei 10-B/96, de 23.3 (arto 28) que nos termos do arto

28, no 1, da mesma lei tem natureza interpretativa a qual é plenamente
válida.

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

facto:
a) Em 20.5.93, a R entregou na repartição de finanças do 8o Bairro

Fiscal de Lisboa, a declaração m/22 do IRC relativa ao exercício do
ano de 1992 - doc. de fls. 7/14;

b) Nessa declaração apurou a impugnante um imposto a pagar
do montante de 4.174.360$ que uma data satisfez - doc. de fls. 7
a 14 e 15;

c) No apuramento da matéria colectável, a impugnante acresceu
ao resultado líquido, na linha 12 do quadro 17 de declaração m/22
a importância de 4.177.868$, referente à estimativa para impostos
sobre o rendimento do exercício que fora contabilizado como custo
- doc. de fls. 7 a 14;

d) Na referida importância de 4.177.868$ está incluída a importância
de 379.806$ relativa a derrama - doc. de fls. 16;

e) Em 12.5.95, a impugnante deduziu reclamação contra a auto-
liquidação em causa - carimbo de fls. 2 do processo de reclamação
apenso;

f) Por despacho de 25.9.93, essa reclamação foi indeferida decisão
de fls. 54 - do processo de reclamação apenso;
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g) Tal despacho foi notificado à impugnante em 10.10.95 - doc.
de fls. 16 do processo de reclamação apenso;

h) A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 28.8.95
- carimbo de fls. 3.

2. Mostram os autos que a R defende que a derrama, é um custo
(ver art. 41, no 1, alínea a), do CIRC, na redacção inicial em vigor
em 1992).

Porém, em obediência ao despacho de 13.02.90, proferido no Pro-
cesso no 85/90, a R, na autoliquidação efectuada relativa ao exercício
de 1992, não considerou como custo fiscalmente dedutível o valor
devido pela derrama.

Portanto, o problema a decidir, neste recurso, consiste em deter-
minar qual a natureza da derrama e depois decidir se é ou não custo
do IRC.

Preceitua o arto 5 da Lei 1/87, de 6.1 (com a redacção do DL
470-B/88, de 19.12 - ver nova redacção do DL 37/93, de 12.2) que
os municípios podem lançar uma derrama até ao máximo de 10%
da colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas pela
taxa prevista no artigo 69, no 1, do CIRC, na parte relativa ao ren-
dimento gerado na respectiva circunscrição (arto 5, no 1).

Daqui resulta que a derrama só existe quando houver colecta do
IRC, uma vez que é calculada sobre o respectivo montante.

Ora, o legislador por razões de economia e simplificação admi-
nistrativa (v. António de Sousa Franco, os poderes financeiros do
Estado e do Município, in Estudos de Homenagem à Dra Maria de
Lourdes Correia e Vale, Cadernos do CTF, no 171, Centro de Estudos
Fiscais, Lisboa, 1995, p. 42 e segs.) determinou que sobre um imposto
cobrado para o Estado - imposto principal (é um imposto que goza
de autonomia quer no plano normativo quer no plano das relações
tributárias concretas) - faz recair sobre a colecta desse imposto um
outro imposto - favor de um ou mais municípios - imposto acessório
(é um imposto que acresce ao imposto principal de cuja efectiva exis-
tência depende em concreto). É um imposto filho (Tochterabgabe)
tal como o adicional (que é calculado sobre a colecta principal), o
adicionamento ou agravamento calculado sobre a respectiva colecta
reclamada (arts. 90-A e 101 do CPT): v. Albert Hensel, Diritto Tri-
butário (tradução italiana de Dino Jarach), Milano, Giuffie, 1956,
p. 80/81; Alexandre Amaral, Direito Fiscal (Lições copiografadas),
Coimbra 1960, p. 142 a 144; António Braz Teixeira, Princípios de
Direito Fiscal, vol. I, 3a ed., Coimbra, Almedina, 1985, p. 63; Alberto
Xavier, Manual de Direito Fiscal, Lisboa, sem depositário, 1974, p.
34; Pedro Soares Martinez. Manual de Direito Fiscal, Coimbra, Al-
medina, 1993, p. 216; Nuno Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal,
vol. I, Rei dos Livros, Lisboa, 1996 (reimpressão), p. 135/136.

Quer dizer: a derrama é um imposto acessório (acessorium seguitur
principal) que só é devida quando seja devido IRC em concreto;
é um imposto cuja colecta acresce a colecta do imposto principal,
estando, por isso, sujeita ao mesmo regime.

3.A derrama, não obstante constituir uma receita do município
(arto 4, no 1, alínea d), da Lei 1/87), a sua liquidação e cobrança
cabe aos serviços da Administração Fiscal (DGCI) (arts. 7 da Lei
1/87 com a redacção do DL 101/89, de 29.12 e 70, alínea a) e b),
e 86 e 87 do CIRC) que transferirá para cada município o produto
das derramas cobradas até ao dia 15 do mês seguinte ao da cobrança.

Sendo assim, a derrama como imposto acessório acessório ou adi-
cional segue o imposto principal ou base e, por isso, não constitui
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um custo para efeitos fiscais, pois obedece ao mesmo regime que
o imposto principal - IRC - pelo que está abrangido pelo arto 41,
no 1, alínea a), do CIRC (cfr. Código ao IRC Comentado), edição
da DGCI, Lisboa 1990, p. 194, no 3; F. Pinto Fernandes e Nuno
Pinto Fernandes, Código do IRC anotado, 4a ed., 1994, p. 348, nos
3 e 4); acórdão de 23.9.92 - recurso no 14380 - no Apêndice no DR
de 30.6.95, p. 2328; Rogério Fernandes Ferreira, A derrama é ou
não custo fiscal? na Ciência Técnica Fiscal, 378 (Abril-Junho, 1995)
p. 9/15.

Com efeito, a liquidação é efectuada conjuntamente com o IRC,
quer seja autoliquidado (arto 70, alínea a) quer seja liquidado pelos
Serviços Centrais da DGCI (arto 70, alínea b) o mesmo acontecendo
com o respectivo pagamento por fazerem parte do mesmo documen-
to-declaração (arts. 70, alínea b), 96 e 97) ou da nota de cobrança
emitida pela DGCI (arts. 70, alínea b), 86 e 87 do CIRC), o que
está de acordo com a natureza acessória ou adicional da derrama
em face do IRC.

4.Este entendimento (v. Rogério Fernandes Ferreira, op. cit. e acór-
dão de 23.9.92 - recurso no 14380 - no Ap. ao DR de 30.6.95, p.
2328) era o que descendia da letra e do espírito da lei e estava com-
paginado com a natureza da derrama - imposto acessório.

Porém, para evitar flutuações - v. acórdão de 1.2.95 - recurso no

16975 - na CTF, 379 (Julho a Setembro de 1995) p. 304 - a lei (Lei
do Orçamento para 1996 - Lei 10-B/96, de 23.3 (art. 28)) deu nova
redacção ao art. 41, no 1, alínea a) - ”O IRC e quaisquer outros
impostos que directa ou indirectamente incidam sobre lucros”; e de-
terminou (arto 28, no 7) que ”a redacção dada nos termos do no

1, alínea a), do arto 41 do CIRC tem natureza interpretativa”.
Trata-se de uma interpretação legal ou interpretação autêntica (v.

J. Baptista Machado, Sobre a aplicação no tempo do novo Código
Civil, Coimbra, Almedina, 1968, p. 285 e Introdução ao Direito e
ao discurso legitimador Coimbra, Almedina, 1983, p. 176; Afonso
Rodrigues Queiró, Lições de Direito Administrativo (Lições copio-
grafadas), Coimbra 1976, p. 54; Nuno Sá Gomes, Manual de Direito
Fiscal, vol. II, cadernos da CTF (174), Centro de Estudos Fiscais,
DGCI, Lisboa 1996, p. 334) que tem por escopo determinar o sentido
de uma lei precedente para esta ser aplicada em conformidade não
só para resolver dúvidas para o futuro como também eliminá-las para
o passado (v. Francesco Ferrara, Interpretação e aplicação das leis,
tradução de Manuel Andrade, Coimbra, Arménio Amado, 1936, p.
26).

Assim, a lei interpretativa insere-se na lei interpretada, pelo que
todas as relações jurídicas anteriores deverão ser julgadas consoante
a nova lei declarativa. Daqui deriva a característica das leis inter-
pretativas, isto é, a sua eficácia retroactiva (Ferrara, op. cit. p. 27)
ou seja de acordo com o art. 13, no 1, do Código Civil aquela ”lei
interpretativa integra-se na lei interpretada” ressalvando os casos jul-
gados, retroagindo os seus efeitos à data em que a lei interpretada
iniciou a sua vigência ou seja, no caso, 1 de Janeiro de 1989 (o Código
do IRC - DL 442-B/88, de 30.11 (art. 2) pelo que, no caso sub judice,
tudo se passou como se a nova redacção do arto 41, no 1, alínea
a), do CIRC já vigorasse à data a que respeita o imposto (ano de
1992) e quando foi efectuada a autoliquidação (em 1993): ver, neste
sentido os acórdãos de 5.3.97 - recurso no 20772; de 16.4.97 - recurso
no 21488.
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5.A R ataca o despacho 13.02.90, Processo no 85/90, por fazer uma
interpretação analógica do art. 41, no 1, alínea a) do CIRC a qual
era insusceptível de tal aplicação nos termos do art. 11 do Cód. Civ..

Trata-se de uma decisão da Administração Fiscal que apenas tem
efeito interno, funcionando como uma instrução aos serviços, não
obrigando o contribuinte. O seu efeito é unicamente revelar o en-
tendimento da Administração.

A contribuinte, se não concordasse com tal entendimento da Ad-
ministração, podia reagir através dos meios adequados - reclamação
para o director de finanças e se a decisão lhe fosse desfavorável,
impugnava (arto 151 do CPT).

Aliás, foi o que a R fez. Discutiu a sua legalidade, deduzindo a
reclamação e interpondo, depois, a impugnação.

6.A R alega ainda que a nova redacção dada à alínea a) do no

1, do art. 41 do CIRC pelo art. 28, no 1, da Lei 10-B/96, de 23.3,
tem carácter inovatório.

Acontece que a nova redacção dada à citada alínea, embora tenha
reproduzido a redacção antiga (em parte) introduziu parte nova o
que significa que a lei antiga possa ter um novo sentido, ficcionando
que tal era o sentido originário (v. Ferrara, op. cit., p. 27) donde
deriva a característica da lei interpretativa, isto é, a sua eficácia
retroactiva.

Quer dizer: às leis interpretativas contrapõem-se às inovadoras,
o que revela que a nova redacção do arto 41, no 1, alínea a), não
é inovadora mas sim interpretativa, pois, foi esse o ânimo do legislador
no propósito de fixar o sentido de uma norma (arto 41, no 1, alínea
a), do CIRC) anterior cujo alcance estava a ser controvertido e, por-
tanto, incerto.

Aliás, esse é o escopo interpretativo que está expresso no art. 28,
no 7, da Lei 10-B/96.

Quer dizer: não restam dúvidas que a nova redacção da citada
alínea a) é interpretativa. Foi editada com animus interpretandi.

7.A R alega finalmente que o conteúdo retroactivo atribuído a
citada alínea a) é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade
em matéria fiscal (arto 106, no 2, da CRP), o princípio de Estado
de Direito Democrático (arts. 2 e 3), o direito de propriedade privada
(art. 62) o qual goza por força do art. 17 do regime dos Direitos,
Liberdades e Garantias consignado no art. 18, todos da Constituição,
pelo que os Tribunais não podem aplicar tal norma (art. 207 da CRP).

Deve referir-se que não está em causa uma lei tributária retroactiva
mas unicamente uma lei interpretativa de uma norma (alínea a) do
no 1, do art. 41 do CIRC) que introduz: ”um princípio novo, que
injecta e transfunde na lei antiga, fingindo que tal foi o sentido
originário.

Daqui deriva a característica das leis interpretativas, isto é, a sua
eficácia retroactiva” (Ferrara, op. cit. p. 27).

Quer dizer: uma lei interpretativa é a que realiza uma interpretação
de uma norma; é posterior a essa norma e tem por escopo interpretar
a lei antiga; e a nova lei não deve ser hierarquicamente inferior à
norma interpretada (v. J. Oliveira Ascenção, O Direito - Introdução
e Teoria Geral, Coimbra, Almedina 1991, p. 482/483). E a lei in-
terpretativa é retroactiva (art. 13, no 1, do Cód. Civ. - v. art. 12,
no1) na medida que retroage os seus efeitos até à entrada em vigor
da antiga lei, tudo ocorrendo como tivessem sido publicadas na data
em que o foi a lei interpretada (art. 13): cfr. Nuno Sá Gomes, op.
cit., II, p. 338 e segs..
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Lei tributária retroactiva é aquela que fixa de modo diferente o
que estava regulado. A lei retroactiva pressupõe que a norma existente
é correcta, porém, vem alterá-la (arto 12, no 1, do Cód. Civ.).

Daí que, no caso, não se punha a questão da retroactividade de
nenhuma lei tributária.

O que está em questão é uma lei interpretativa que tem um conteúdo
totalmente diferente da lei tributária retroactiva que, por natureza,
faz retroagir os seus efeitos até à entrada em vigor da lei interpretada,
isto é, uma lei retroactiva.

Portanto, não há que analisar se se trata de uma lei tributária
retroactiva e de conferir a sua constitucionalidade.

Acontece que a lei interpretativa obedece ao princípio da legalidade
inserta no arto 106, nos 2 e 3, da CRP.

8.Em face do exposto, as conclusões alinhadas pela R não têm
êxito, por isso, a sentença recorrida não merece censura, sendo de
manter.

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 setenta
(70%) por cento.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial - Acto de liquidação de emolumentos
notariais - Receita tributária - Competência dos TT de 1a

Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Constituindo os «emolumentos notariais» receitas tributárias,
são competentes para apreciação da impugnação judicial
respectiva os TT de 1a Instância - art. 62 no 1 al. a) do
ETAF.

Recurso n.o 21.404, em que é Recorrente Pargeste, SGPS S.A. e Re-
corrida 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 Pargeste, So-
ciedade Gestora de Participações Sociais, S.A., da sentença do TT
de 1a Instância do Porto, proferida em 29-4-96, que declarou o mesmo
tribunal incompetente, em razão da matéria, para conhecer da im-
pugnação judicial por aquele deduzida «contra a conta de emolu-
mentos notariais no montante de esc. 15.006.000$00».

Fundamentou-se a decisão em que os emolumentos em causa não
constituem receitas tributárias, para os efeitos do art. 62 no 1 al.
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a) do ETAF, limitando-se o direito tributário aos impostos, sendo
que «a quantia cuja liquidação se impugna foi paga pelo contribuinte
pela prestação de um serviço público», estando «assim caracterizada
pelo seu aspecto sinalagmático, ou seja, o pagamento de certa quantia
por aquele, é devido em função de determinado serviço voluntaria-
mente solicitado a um ente público, que lho prestou, neste caso o
cartório notarial», sendo que «o custo do serviço solicitado é calculado
com base no valor do acto que se pratica», tendo os emolumentos
«a sua origem no pagamento de um serviço a um profissional - então
liberal -, o notário ou conservador», pelo que «eles mais não são
do que o pagamento de um serviço, e não propriamente uma taxa,
pelo menos com a natureza de receita fiscal».

A recorrente concluiu longamente - mau grado o disposto no art.
690 do C.P. Civil -, sustentando, no que ora interessa, a competência
do referido tribunal, por as receitas em causa terem natureza tributária,
como taxas que são, afectas «a todas as despesas respeitantes à exis-
tência e funcionamento dos referidos serviços» e não preços ou receitas
patrimoniais «dado que a sua cobrança se dá a propósito da prestação
de serviços que são, por essência, da titularidade do Estado, de acordo
com a concepção política dominante na sociedade, não se fazendo,
por essa razão, objecto de oferta e procura num mercado e não re-
sultando a correspondente obrigação de um acordo de vontades, antes
revestindo natureza de uma obrigação legal (de direito público), fixada
com independência de critérios de mercado», tendo como violados
os arts. 62 no 1 al. a) do ETAF; 18, 118 no 1 al. a) e 123 no 1
al. e) do CPT; 69 do Dec.-Lei 519-F2/79; 138 e 139 do
Dec.-Regulamentar 55/80; 104 e 110 do Cód. Registo Comercial; e
214 no 3 e 268 no 4 da Constituição da República.

E contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o acerto da decisão
recorrida.

O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso, por as receitas em causa terem natureza tributária,
«por ser coactivamente fixada pela Administração, por via autoritária,
e a decisão daquela ser susceptível de ser executada sem necessidade
de prévio processo para declaração do direito à sua cobrança», como
é jurisprudência uniforme deste STA e tem acentuado a doutrina.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«- Em 6 de Junho de 1995, a impugnante celebrou, no 1o Cartório

Notarial do Porto, uma escritura pública de Aumento de Capital e
Alteração Parcial de Pacto, tudo conforme documento de fls. 11, o
qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais.

- Na mesma data e relativamente à mesma escritura, a impugnante
efectuou o pagamento da conta no 28, no valor de esc. 13.529.310$00,
sendo esc. 13.521.000$00 liquidados nos termos do art. 5o al. a) e
26 da Tabela de Emolumentos do Notariado, tudo conforme docu-
mento de fls. 18, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais.

- Em 3 de Junho de 1996, a citada conta foi rectificada, tendo
sido debitada à impugnante a quantia de esc. 1.485.000$00, liquidados
nos termos do art. 5o al. a) e 27 da Tabela de Emolumentos do
Notariado, tudo conforme documento de folhas 19, o qual aqui se
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, quantia
esta que a impugnante pagou».

Vejamos, pois:
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A questão dos autos é a de saber se o TT de 1a Instância é com-
petente para apreciação da impugnação judicial dos emolumentos
notariais referidos.

E, como resulta do acima exposto, aquele tribunal julgou-se in-
competente, para o efeito, por não estarem em causa «receitas
tributárias».

Ora, o art. 62 no 1 al. a) do ETAF faz competir àqueles tribunais
de 1a Instância o conhecimento «dos recursos de actos de liquidação
de receitas tributárias estaduais, regionais, locais e parafiscais».

Não se torna, assim, necessário decidir se se trata de impostos
ou de taxas mas, antes e só, caracterizar a sua natureza tributária.

Que a têm, efectivamente, já que fixadas autoritariamente pela
Administração, através de um acto com força executória a se, sem
necessidade de prévio processo declaratório do direito respectivo.

Na verdade, possuem os três elementos essenciais à definição de
tais receitas - sejam impostos, taxas ou tenham natureza parafiscal -:
são devidas ao Estado ou a outras entidades públicas, são fixadas
coactivamente e estabelecidas com a finalidade de obter os meios
financeiros necessários à cobertura de despesas dos mesmos entes.

Constituem, pois, obrigações ex lege, não resultando directamente
de manifestações de vontade dos particulares (obrigações contratuais).

Impostos ou taxas, sempre constituem, pois, hoc sensu, receitas
tributárias.

É, aliás, constante, numerosa e uniforme a jurisprudência deste
tribunal sobre o ponto que, por isso, não justifica maiores desen-
volvimentos, tendo-se até seguido aqui, de perto, o recente acórdão
de 3.Jul.96, Rec. 20.618, junto aos autos, a fls. 242 e segts., de que
o ora relator foi adjunto.

No sentido de tais emolumentos constituírem receitas tributárias,
cfr. os Acs. de 21-6-95 Rec. 19.054, 17-5-95 in Acs. Douts. 411-322,
de 3.Jul.96 citado, de 16-10-96 Rec. 20.957, 29-10-96 Rec. no 20.955,
20-11-96 Recs. 20.563 e 20.619, 11-12-96 Rec. 20.956 e, mais recen-
temente, de 15-1-97 Rec. 20.954.

E o mesmo se diga da caracterização das taxas como receita tri-
butária: cfr. os Acs. de 20-5-87 Rec. 4398, 7-6-89 Rec. 5580, de 31-10-89
(Pleno), 23-5-90 Rec. 12.470, 4-11-92 Rec. 14.167, de 2-12-93 Rec.
15-5-88, 9-12-93 Rec. 16.627, de 19-1-94 Rec. 16.690, de 23-3-94 Rec.
16.625 e de 11-5-94 Rec. 17.484, todos publicados em Apêndice ao
Diário da República.

Com eco pronunciado na doutrina: cfr. Alberto Xavier, Manual
de Direito Fiscal, vol. 1o, 1981 págs. 42 e segts.; Cardoso da Costa,
Curso de Direito Fiscal pág. 10 e segts.; Teixeira Ribeiro, Lições
de Finanças Pública, 4a edição, pág. 214 e RLJ 117-291; Leite de
Campos, Lições Fiscal, pág. 7; Vieira de Andrade, Direito Admi-
nistrativo e Fiscal, II parte, pág. 2.

Acrescente-se apenas e finalmente que, como bem sublinha o Ex.mo
Magistrado do MP, aquela norma do ETAF, conjugada com o seu
art. 121, revogou «a competência especial para a apreciação de tais
actos que era fixada nos artigos 69 no 2 do Decreto-Lei no 519-F2/79,
de 29 de Dezembro e 140 no 7 do Decreto Regulamentar no 55/80,
de 8 de Outubro».

Nem a tal obsta o disposto no art. 4 no 1 al. g) do mesmo diploma,
nos termos do qual «estão excluídos da jurisdição administrativa e
fiscal, os recursos e as acções que tenham por objecto actos cuja
apreciação pertença por lei à competência de outros tribunais».
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É que tal alínea, da mesma natureza da dos arts. 32 no 1 al. i),
33 no 1 al. i), 41 no 1 al. f), 42 no 1 al. g), etc., tem de entender-se
subordinada àquele art. 121, não constituindo mais - permita-se a
expressão - do que a gíria jurídica vem apelidando de «caldeirão».

De outro modo, tal art. 121 não teria qualquer sentido: as ressalvas
aí previstas têm que ser específicas, concretas; de contrário, não ha-
veria, então, «disposições revogadas».

Cfr., aliás, neste sentido, o recente Ac. deste STA, de 29.Nov.95
Rec. 19.460.

Conclui-se, pois, pela competência do TT de 1a Instância para apre-
ciação da presente impugnação judicial.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a sentença recorrida e declarando-se materialmente com-
petente o TT de 1a Inst. do Porto para o conhecimento da presente
impugnação judicial.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Meira.
Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril 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 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 feita naquele 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 do débito ao tesoureiro, dado
que no n.o 2 deste artigo se mandava seguir o proce-
dimento da cobrança virtual definida pelo C.P.C.I.

Recurso n.o 21 412. Recorrente: Carlos Prata — Gabinete de Arqui-
tectura e Serviços Lda. 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. Carlos Prata-Gabinete de Arquitectura e Serviços Lda, contri-

buinte n.o 502192143, com os demais sinais dos autos, dizendo-se
inconformada com o despacho do senhor juiz do Tribunal Tributário
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de 1.a Instância do Porto (1.o Juízo - Secção) de 96.06.17 que lhe
indeferiu liminarmente a petição da impugnação judicial dos juros
compensatórios do IVA relativo ao período de 01.04.89 a 30.06.89,
no montante de 29 193$00, sob fundamento de que havia caducado
o direito de impugnar por haverem decorrido mais de 90 dias entre
o momento referenciado como o da abertura do cofre, e que era
o do início do prazo para o pagamento eventual, referido no n.o 1
do art.o 27o do CIVA, situado em 08/97/94, e a data da apresentação
da petição, ocorrida em 17/10/94, dele recorre directamente para esta
formação judicial, pedindo a sua revogação.

2. Pretexta, em síntese, que o prazo da impugnação se deverá aferir
nos termos do art.o 123o do CPT, por não ser aplicável o regime
do art.o 7o do DL. n.o 154/91 e que, por isso, ela é tempestiva, mas,
mesmo que o seja e que o prazo seja computado por aplicação do
art.o 89o do CPCI, ainda assim ela estaria em tempo, por a abertura
do cofre só se verificar no momento da conversão da cobrança de
eventual em virtual, passados os 15 dias daquela, e por entre esse
momento (21.07.94) e o da apresentação da petição (17.10.94) não
terem decorrido 90 dias.

3. A Fazenda Pública contra-alegou sustentando o decidido.
4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se, no seu pa-

recer, pelo provimento do recurso seja qual for a tese por que se
opte quanto à determinação do regime legal definidor dos prazos
de impugnação (aplicação do regime do CPT ou do CPCI, aqui por
força do art.o 7o do DL n.o 154/91).

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 de C.P.T. e enquanto a lei reguladora
desse imposto não foi adaptada às disposições de cobrança daquele
Código.

2. A matéria de facto.
O despacho recorrido assentou na consideração dos seguintes factos

indiscutidos no recurso:
a) A recorrente foi notificada para efectuar o pagamento eventual

do imposto no prazo de 15 dias em 8/7/94.
b) A impugnação foi deduzida em 17/10/94.
3. O direito e os factos.
O despacho recorrido partiu do pressuposto indiscutido de que

a recorrente foi notificada para efectuar o pagamento eventual do
IVA a que alude o n.o 1 do art.o 27o do CIVA em 8/7/94.

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».
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Ora, 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 apreço 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 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 tesouseiro 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 cobrança de imposto liquidado, enquadrável na categoria
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 diveros códigos (complementar artos 51o e 52o;
profissional - artos 41o e 42o, etc.).
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No caso, como o do exame, de liquidação adicional de juros com-
pensatórios de IVA efectuada pelos serviços, 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
prazo de 15 dias a contar da notificação» e que na «falta de pagamento
nos prazos estabelecidos cobrança se converteria em virtual, nos ter-
mos e para efeitos do disposto no Código de Processo das Contri-
buições 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 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 «a cobrança se
converte 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.
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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.

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 a 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, de 96.11.20, in Rec. 19 792, e de 97.01.15, in
Rec. 20 643).

Ora, o despacho recorrido situou o início do prazo de impugnação
no início do prazo do pagamento eventual.

Todavia, o dies a quo tem de aferir-se em função de evento diferente,
situando-se no dia seguinte ao do débito ao tesoureiro, tal como acima
se demonstrou.

E muito embora no despacho recorrido não se tenha definido qual
a data do débito ao tesoureiro, por tal questão não ter cabimento
segundo a tese jurídica por que se optou para indagar da tempes-
tividade da impugnação, o certo é que é possível tomar desde já
posição definitiva quanto à solução do recurso, mesmo atendo-nos
apenas aos factos ai considerados.

Na verdade, vindo como definido que a recorrente foi notificada,
em 08.07.94, para proceder ao pagamento eventual no prazo de 15
dias, o consequente débito ao tesoureiro por falta de tal pagamento
só poderia ocorrer em data posterior ao decurso deste prazo de 15
dias, ou seja, numa data nunca anterior a 27 de Julho de 1994 (23
e 24 sábado e domingo).

Ora, mesmo desprezando-se o apuramento do dia em que efec-
tivamente ocorreu o débito ao tesoureiro e computando-se o prazo
de 90 dias apenas a partir daquela data, conclui-se que ele ainda
não se tinha esgotado quando da apresentação da petição em 17.10.94.

Temos, portanto, que concluir pelo provimento do recurso.
Diga-se, aliás, que a solução do recurso sempre teria um sentido

igual, mesmo na tese de que o regime do prazo se deveria colher
do disposto no art.o 123o do CPT.

É que, terminando em 25.07.94 o prazo de pagamento voluntário
do imposto, segundo esta (art.os 107o e 109o n.o 1 do CPT e 27o

n.o 1 do CIVA), também o prazo de 90 dias só se iniciaria após
essa data e ele não estaria esgotado quando da identificada apre-
sentação da petição da impugnação.

C - A decisão.
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Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em, concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido
e ordenar a sua substituição por outro que não seja de indeferimento
liminar pelos mesmos fundamentos ora apreciados.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Benjamim Rodrigues (Relator) —
Almeida Lopes — Castro Martins — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Liquidação adicional de IVA. Impugnação judicial. Prazo.
Artigo 7o do DL. 154/91, de 23/IV. Regime do Código do
Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O regime transitório do artigo 7o do DL. no 154/91,
de 23/IV, respeita apenas aos casos em que a cobrança
é originariamente virtual.

II — Fora do seu âmbito estava, pois, liquidação adicional
de IVA cuja cobrança eventual, por falta de pagamento,
se converteu em virtual, nos termos do artigo 27o, 112,
do CIVA, redacção anterior à do DL. no 100/95, de
19 de Maio.

III — Neste caso, é de observar o regime do Código de Processo
Tributário, no que concerne ao prazo de impugnação
judicial.

Recurso no 21.416; Recorrente: Carlos Prata - Gabinete de Arqui-
tecturas e Serviços Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo

Conso Dr. Mendes Pimentel

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

”Carlos Prata - Gabinete de Arquitectura, Lda”, com sede na Rua
Artur Paiva, 8, no Porto, inconformada com o despacho de inde-
ferimento liminar da presente impugnação por si deduzida contra
liquidação de juros compensatórios de IVA relativo ao período de
01.I.89, no montante de 2 872 320$00, vem até nós, culminando a
sua alegação de recurso com as seguintes proposições conclusivas:

A - Nada na lei permite sustentar que o IVA é um imposto de
cobrança virtual:

B - Pelo contrário, tudo demonstra que os procedimentos de co-
brança deste imposto divergem radicalmente do figurino estabelecido
pelo arto 19o do CPCI - concebido mais de duas décadas antes da
introdução daquele imposto.

C - Sendo assim, à presente impugnação não podia aplicar-se o
regime do arto 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo que o prazo
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para a respectiva dedução era o previsto no arto 123o deste Código
e não o do arto 89o do CPCI.

D - Mas, ainda que fosse aplicável este arto 89o, não podia ignorar-se
que, no caso dos autos, estava em causa uma liquidação adicional
que deu origem a cobrança eventual, durante 15 dias, só depois tendo
ocorrido a conversão da cobrança em virtual.

E - Ora, é só nesse segundo momento (da conversão em virtual)
que se dá a abertura do cofre, de que falava o art. 89o do CPCI,
pelo que só nessa data - 15 dias após a notificação junta aos autos
- é que podia iniciar-se o decurso do prazo de 90 dias para dedução
da impugnação judicial, por aplicação da alínea a) dessa mesma
disposição.

F- Isto demonstra que, mesmo incluindo erradamente o IVA nos
impostos de cobrança virtual, sempre haveria que considerar tem-
pestiva a impugnação deduzida pela Rct, atenta a data em que o
faz.

A decisão recorrida faz assim errada interpretação e aplicação do
disposto nos artos 7o do DL. no 154/91, de 23/IV, 20o, 1, a), e 123o

do CPT, 19o e 89o do CPCI, 26o e 27o do CIVA, 334o do C.C. e
7o do CPA.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que tal decisão não
merece censura, devendo o recurso ser considerado improcedente.

Já para o distinto PGA assiste razão à Rct. por isso que, em seu
douto parecer, defende a tempestividade da impugnação, à luz do
aplicável Código do Processo Tributário.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Vem assente que:
- A impugnante foi notificada para efectuar o pagamento eventual

do imposto no prazo de quinze dias em 8/VII/1994.
- A impugnação foi deduzida em 17/X/1994.
A questão decidenda é a de saber se a presente impugnação judicial

foi tempestivamente deduzida.
Trata-se de uma liquidação adicional de IVA efectuada em 1994.
O tribunal ”a quo”, aplicando o CPCI, ”ex vi” do arto 7o do DL.

no 154/91, de 23/IV, concluiu pela intempestividade.
A Rct., ao invés, entende que o caso vertente se enquadra no

artigo 123o do CPT.
E, efectivamente, é este o compêndio adjectivo aplicável.
Desde logo, ele estava em vigor aquando da entrada na Repartição

de Finanças da petição inicial em causa e mesmo na data de notificação
para o pagamento da liquidação adicional em referência.

Por outro lado, o regime transitório do arto 7o do DL. no 154/91,
de 23/IV, respeita, apenas aos casos em que a cobrança é origina-
riamente virtual, pois, de outro modo, ficaria sem sentido e alcance
jurídico a expressão legal « impostos de cobrança virtual », de carácter
nitidamente restritivo.

Ora, o caso em apreço reporta-se a uma cobrança eventual que,
por falta de pagamento , se converteu em virtual - cfr. redacção ori-
ginária do arto 27o do CIVA, anterior à introduzida pelo DL. no 100/95,
de 19/V. Não é ele, portanto, abarcado pela previsão do dito artigo 7o,
devendo ser apreciado à luz do já então vigente Código do Processo
Tributário.

Segundo o seu artigo 123o, 1, a), ”a impugnação será apresentada
... no prazo de 90 dias contados a partir... do termo do prazo para
pagamento voluntário dos impostos...”.
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Preceituando o artigo 107o do mesmo código que ”constitui pa-
gamento voluntário de dívidas de impostos... o efectuado dentro do
prazo estabelecido nas leis tributárias ”e prescrevendo o artigo 109o,
1, que ” findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se
juros de mora nos termos das leis tributárias”, temos que,no regime
do CPT, « pagamento voluntário » é o efectuado dentro do prazo
para pagamento sem juros de mora.

Como assim, de harmonia com a lei tributária aplicável ao caso
concreto em foco - CIVA -, o pagamento sem juros de mora podia
ser efectuado no prazo de quinze dias a contar da notificação para
pagamento - citado artigo 27o, 1.

In casu, tal notificação ocorreu em 8 de Julho de 1994, recaindo
o 15o dia posterior num sábado, por isso que o «dies ad quem »
de tal prazo se transferiu para 25.VII.1994 (artigos 49o, 1, do CPT
e 279o, e), do CC), data a partir da qual há que contar o prazo
de 90 dias assinado pelo referido artigo 123o, 1, a). E, assim, en-
contramos o dia 24 de Outubro do mesmo ano como data limite
de apresentação da petição inicial respeitante à presente impugnação
judicial.

(23 - Domingo) Havendo ela dado entrada na Repartição de Fi-
nanças competente em 17/X/1994, perfila-se a sua tempestividade.

Nesta conformidade, e pelo exposto acorda-se conceder provimento
ao recurso revogando-se o despacho recorrido, a ser substituído por
outro que não seja de indeferimento liminar pelo motivo ora afastado.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Mendes Pimentel (Relator) — Lúcio
Alberto Barbosa. — Ernâni Marques Figueiredo. (Vencido porquanto
entendo aplicável à situação o prazo do regime do CPCI, por o IVA
ser um imposto de cobrança virtual, integrável na hipótese do arto 7o

do DL. 154/91 de 23.4 ). — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Liquidação adicional de IVA. Impugnação judicial. Artigo 7o

do DL. 154/91, de 23/IV. Regime do Código do Processo
Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O regime transitório do artigo 7o do DL. no 154/91,
de 23/IV, respeita apenas aos casos em que a cobrança
é originariamente virtual.

II — Fora do seu âmbito estava, pois, liquidação adicional
de IVA cuja cobrança eventual, por falta de pagamento,
se converteu em virtual, nos termos do artigo 27o,112,
do CIVA, redacção anterior à do DL. no 100/95, de
19 de Maio.

III — Neste caso, é de observar o regime do Código de Processo
Tributário, no que concerne ao pagamento de impug-
nação judicial.
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Recurso no 21.417. Recorrente: Carlos Prata - Gabinete de Arqui-
tecturas e Serviços Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel

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

“Carlos Prata - Gabinete de Arquitectura, Lda”, com sede na Rua
Artur Paiva, 8, no Porto, inconformada com o despacho de inde-
ferimento liminar da presente impugnação por si deduzida contra
liquidação adicional de IVA relativo ao ano de 1991, no montante
de 164 583$00, vem até nós, culminando a sua alegação de recurso
com as seguintes proposições conclusivas:

A - Sendo o Estado uma pessoa de bem, a Fazenda Nacional que
a ele pertence - não pode induzir os contribuintes em erro, para
vir, depois, prevalecer-se das confusões que ela própria gerou.

B - Tendo a Fazenda Nacional - em nota de liquidação remetida
à Rct.- advertido expressamente esta última de que poderia apresentar
reclamação graciosa ou imputação judicial no prazo de 90 dias nos
termos do artigo 123o do CPT, não pode vir mais tarde alegar ex-
temporaneidade dessa impugnação por esta não ter respeitado o prazo
contado de harmonia com a alínea a) do arto 89o do CPCI.

C - Esta atitude - para além de assentar em errada interpretação
da lei - constitui manifesto abuso de direito, na modalidade de “Venire
contra factum proprium” (em violação do disposto no arto 334o do
Código Civil),

D - que ofende gravemente o direito à informação da Rct. (previsto
na alínea a) do no 1 do arto 2o do CPT),

E - Sendo, aliás, incompatível com o especial dever de colaboração
da Administração Pública com os cidadãos - estabelecido pelo arto 7o

do CPA - que torna aquela responsável pelas informações prestadas
por escrito aos particulares, ainda que não obrigatórias.

F - Esta questão, que foi expressamente suscitada pela Rct., apesar
de ser de conhecimento oficioso, foi aprovada pelo tribunal ”a quo”,
que dessa forma violou o disposto nos artos 334o do C.Civil, 20o do
CPT e 7o do CPA, incorrendo na nulidade da alínea d) do no 1
do arto 668o do CPC.

G - Nada na lei permite sustentar que o IVA é um imposto de
cobrança virtual.

H - Pelo contrário, tudo demonstra que os procedimentos de co-
brança deste imposto divergem radicalmente do figurino estabelecido
pelo arto 19o do CPCI - concebido mais de duas décadas antes da
introdução daquele imposto.

I - Sendo assim, à presente impugnação não podia aplicar-se o
regime do arto 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo que o prazo
para a respectiva dedução era previsto no arto 123o deste código.

J - Mas ainda que fosse aplicável o arto 89o do CPCI, não podia
ignorar-se que, no caso dos autos, tratou-se de uma liquidação adi-
cional que deu origem a cobrança eventual, durante 15 dias, só depois
tendo ocorrido a conversão em virtual.

L - Ora, é só nesse segundo momento (da conversão em virtual)
que se dá a abertura do cofre, de que falava o art. 89o do CPCI,
pelo que só nessa data - 15 dias após a notificação junto aos autos
- é que podia iniciar-se o decurso do prazo de 90 dias para dedução
da impugnação judicial, por aplicação da alínea a) dessa mesma
disposição.
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M - Isto demonstra que, mesmo incluindo erradamente o IVA
nos impostos de cobrança virtual, sempre haveria que considerar tem-
pestiva a impugnação deduzida pela Rct, atenta a data em que o
fez.

A decisão recorrida faz assim errada interpretação e aplicação do
disposto nos artos 7o do DL. no 154/91, de 23/IV, 20o, 1, a), e 123o

do CPT, 19o e 89o do CPCI, 26o e 27o do CIVA, 334o do C.C. e
7o do CPA.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que tal decisão não
merece censura, devendo o recurso ser considerado improcedente.

Já para o distinto PGA assiste razão à Rct. por isso que, em seu
douto parecer, defende a tempestividade da impugnação, à luz do
aplicável Código do Processo Tributário.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Vem assente que:
- A impugnante foi notificada para efectuar o pagamento eventual

do imposto no prazo de quinze dias em 6/VII/1994.
- A impugnação foi deduzida em 17/X/1994.
A questão decidenda é a de saber se a presente impugnação judicial

foi tempestivamente deduzida.
Trata-se de uma liquidação adicional de IVA efectuada em 1994.
O tribunal ”a quo”, aplicando o CPCI, ”ex vi” do arto 7o do DL.

no 154/91, de 23/IV, concluiu pela intempestividade daquele pro-
cedimento.

A Rct., ao invés, entende que o caso vertente se enquadra no
artigo 123o do CPT.

E, efectivamente, é este o compêndio adjectivo aplicável.
Desde logo, ele estava em vigor aquando da entrada na Repartição

de Finanças da petição inicial em causa e mesmo na data de notificação
para o pagamento da liquidação adicional em referência.

Por outro lado, o regime transitório do arto 7o do DL. no 154/91,
de 23/IV, respeita, apenas aos casos em que a cobrança é origina-
riamente virtual, pois, de outro modo, ficaria sem sentido e alcance
jurídico a expressão legal « impostos de cobrança virtual », de carácter
nitidamente restritivo.

Ora, o caso em apreço reporta-se a uma cobrança eventual que,
por falta de pagamento , se converteu em virtual - cfr. redacção ori-
ginária do arto 27o do CIVA, anterior à introduzida pelo DL. no 100/95,
de 19/V. Não é ele, portanto, abarcado pela previsão do dito artigo 7o,
devendo ser apreciado à luz do já então em vigor Código do Processo
Tributário.

Segundo o seu artigo 123o, 1, a), ”a impugnação será apresentada
... no prazo de 90 dias contados a partir... do termo do prazo para
pagamento voluntário dos impostos...”.

Preceituando o artigo 107o do mesmo código que ”constitui pa-
gamento voluntário de dívidas de impostos... o efectuado dentro do
prazo estabelecido nas leis tributárias ” e prescreve o artigo 109o,
1, que ” findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se
juros de mora nos termos das leis tributárias”, temos que,no regime
do CPT, « pagamento voluntário » é o efectuado dentro do prazo
para pagamento sem juros de mora.

Como assim, de harmonia com a lei tributária aplicável ao caso
concreto em foco - CIVA -, o pagamento sem juros de mora podia
ser efectuado no prazo de quinze dias a contar da notificação para
pagamento - citado artigo 27o, 1.
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In casu, tal notificação ocorreu em 6 de Julho de 1994, expirando
o prazo de pagamento voluntário do imposto em 21 do mesmo mês,
data a partir da qual há que contar o prazo de 90 dias assinado
pelo referido artigo 123o, 1, a). E assim, encontramos o dia 19 de
Outubro de 1994 como data limite de apresentação da petição inicial
respeitante à presente impugnação judicial.

Havendo ela dado entrada na Repartição de Finanças competente
em 17/X/1994, perfila-se a sua tempestividade.

Nesta conformidade, e pelo exposto acorda-se conceder provimento
ao recurso revogando-se o despacho recorrido, a ser substituído por
outro que não seja de indeferimento liminar pelo motivo ora afastado.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Mendes Pimentel (Relator) — Lúcio
Alberto Barbosa — Ernâni Marques Figueiredo (vencido porquanto en-
tendo aplicável à situação o prazo de regime do CPCI, por o IVA
ser um imposto de cobrança virtual, integrável na hipótese do arto 7o

do DL.154/91 de 23.4). — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário.

Doutrina que dimana da decisão:

O apoio judiciário visa garantir de defender em tribunal os
seus direitos por razões económicas. Tal apoio só pode ser
concedido para uma causa proposta ou a propor e não
um processo cuja decisão já transitou em julgado.

Recurso n.o 21.422, em que foi Recorrente Maria Claudina Nisa Lopes
e Recorrida Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Vítor Meira.

Maria Claudina Nisa Lopes deduziu oposição a uma execução para
cujos termos fora citada, que foi rejeitada liminarmente pela Ma Juíza
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa. Após o trânsito
em julgado dessa decisão e na sequência do envio do aviso para pa-
gamento das custas liquidadas veio a oponente requerer a concessão
de apoio judiciário na modalidade de dispensa integral do pagamento
de custas, nos termos do artigo 15o do DL 387-B/87 de 29 de De-
zembro. Tal requerimento não foi admitido por a causa estar finda
com o trânsito em julgado da decisão proferida, considerando-se não
ser já admissível o pedido formulado apenas para efeitos de não pa-
gamento de custas.

Inconformada com o decidido, recorreu a requerente para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formu-
lando as seguintes conclusões:

1a A ora recorrente deduziu pedido de apoio judiciário, na mo-
dalidade de dispensa de pagamento de custas.
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2a Tal pedido só foi formulado aquando da notificação para pa-
gamento de custas, porque só nesse preciso momento se tornou efec-
tivamente necessária a sua dedução.

3a Não resulta, nem do espírito, nem expressamente dos dispositivos
do D.L. no 387-B/87, que regulamenta a concessão de tal pedido,
que tal pedido deva ser feito pressupondo exclusivamente a pendência
de uma acção, já que, tal como resulta designadamente do Arto 25o

deste diploma, pode ser deduzido mesmo anteriormente à propositura
da própria acção.

4a Tal entendimento é ainda reforçado pelo facto de, tal como
resulta do Arto 22o do mesmo citado diploma, o pedido de apoio
judiciário poder ser deduzido em requerimento autónomo, quando
for posterior aos articulados ou a causa não os admitir, devendo,
nos termos do no 2 deste referido dispositivo, ser então deduzido
por simples requerimento, no qual se identifique a causa a que respeita.

5a É portanto, essencial, que o pedido deduzido respeite a uma
causa, independentemente da situação processual em que esta se en-
contra (no 2 do Arto 17o) e a sua concessão compete ao juiz da
causa para a qual é solicitada (Arto 21o).

6a Na douta decisão recorrida, e salvo o devido respeito, confun-
diu-se assim pendência de causa com a efectiva existência da causa
a que o pedido respeita, não se quedando na decisão proferida de
questionar ou equacionar do enquadramento jurídico da questão da
efectiva pendência das custas devidas a juízo, necessariamente pos-
teriores ao trânsito em julgado da decisão que a estas deu origem.

7a O pedido formulado pela ora requerente podia, portanto, e devia
ter sido admitido.

8a A decisão recorrida violou, designadamente, os Artos 17o, nos
1 e 2 do D.L. no 387-B/87, de 29 de Dezembro.

9a Deve, portanto, esta ser revogada e substituída por outra que
admita o pedido de apoio judiciário deduzido pela ora recorrente.

Neste Supremo Tribunal o Ministério Público pronunciou-se no
sentido do não provimento do recurso, citando jurisprudência vária
deste tribunal no sentido referido.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O Decreto-Lei 387-B/87 de 29/12 estabeleceu o regime de acesso

ao direito e aos tribunais. Referia 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, de co-
nhecer, fazer valer ou defender os seus direitos” (arto 1o). A protecção
jurídica é concedida para questões ou causas concretas ou susceptíveis
de concretização em que o utente tenha um interesse próprio e que
versem sobre direitos directamente lesados ou ameaçados de lesão
(arto 8o). O apoio judiciário compreende a dispensa total ou parcial
de preparos e do pagamento de custas ou o seu diferimento (arto

15o) e é independente da posição processual do requerente e pode
ser requerido em qualquer estado da causa, mantendo-se para efeitos
de recurso (arto 17o). O pedido deve ser formulado nos articulados,
ou em requerimento autónomo quando posterior a eles ou quando
a causa os não admita (arto 22o).

Resulta perfeitamente claro dos artigos supra-referidos que o apoio
judiciário visa fazer valer no processo os direitos do requerente em
ordem a garantir que ninguém seja impedido de o fazer por razões
económicas. A lei procura com este instituto garantir a todos o “direito
de acção” perante os tribunais, instaurado um processo, defendendo-se
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num processo contra si instaurado ou interpondo recurso. Por isso
tal apoio só faz sentido para uma causa pendente ou que se pretende
propor e não para um processo já decidido com trânsito em julgado.
Neste caso já não há possibilidade de litigar pelo que carece de jus-
tificação a concessão do apoio judiciário. O que então se pretenderia
seria um perdão das custas, mas tal objectivo é completamente es-
tranho ao regime do apoio judiciário.

No caso vertente a recorrente não litigou com apoio judiciário
e só após a notificação da conta para efeitos de pagamento veio
requerer a concessão do benefício. Não podia pois, pelo que atrás
referimos, ter êxito no seu pedido. Tal entendimento está aliás firmado
na jurisprudência deste Supremo Tribunal, da qual citaremos exem-
plificativamente, de entre muitos outros, os acórdãos de 14.2.96 (Re-
curso no 20163), 13.3.96 (Recurso no 19619) e 24.4.96 (Recurso no

19793).
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando em 60% a procuradoria.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel.

Acórdão de 30 de Abril 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 21 427. Recorrente: Avelino Fonseca & C.a Lda. Relator:
Juiz Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

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 287 083$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
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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-
cialização — 44 158, de 17/02/62 e 547/77 e 19/77 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 145/1
das Comunidades 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 96.11.07
do Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto (2.o Juízo) sob fun-
damento de que não ocorria nenhuma das inconstitucionalidades ou
ilegalidades abstractas apontadas.

3. Inconformada, recorre agora a oponente 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, salvo as referidas às actualizações consumadas pe-
los DLs. n.os 547/7 e 19/79, nem a violação da Sexta Directiva, mas
que se justifica que se aguarde a decisão do TJCE sobre a alegada
questão da violação do direito comunitário cujo reenvio foi suscitado
em outros processos.

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
disporem 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.
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Em sede de facto, o tribunal de 1a instância deu como provado,
sem controvérsia, o seguinte quadro:

a) — A 1a Repartição de Finanças da Maia instaurou o processo
executivo n.o 1805-/96/100370 contra a oponente para a cobrança da
quantia de Esc. 287 083$00, devida ao IROMA, em consequência
de a oponente ter abatido gado suíno até ao dia 22/2/93, destinado
ao consumo público, e ainda a juros de mora entretanto vencidos.

b) — A executada foi citada para a execução em 19/02/96;
c) — Esta oposição foi apresentada em 20/03/96;
d) — O contribuinte nada recebe do IROMA pelo facto de ter

pago as taxas em análise.
3. Da questão prejudicial.
Como acima se enunciou, uma das questões decidendas é a de

saber se os tipos de imposições tributárias em se enquadram as exe-
quendas 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 Europeias,
de 17.05.77, a partir de 01.01.86, data da entrada em vigor do CIVA,
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 con-
sidere como não estando ele ressalvado pelo art.o 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 DR., II, de 91.07.05), implicando a violação deste
princípio a inconstitucionalidade destas normas que deve ser apreciada
pelo tribunas (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 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, respectivamente, Recs.
12005 e 18913) e não sendo as decisões deste Supremo Tribunal sus-
ceptíveis de recurso, prefigura-se um caso de reenvio obrigatório de
uma questão de interpretação para o Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias, nos termos do arto 177o do Tratado.

Dado, porém, que já foram suscitadas no processo n.o 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
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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 tri-
bunal em suspender a instância, nos termos do art.o 279, no 1 do
C.P.Civil (ex vi do art.o 20, 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 artos 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, 30 de Abril de 1997. — Benjamim Rodrigues (relator) —
Almeida Lopes — Castro Martins. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Responsabilidade subsidiária; créditos do Estado de natureza
contratual; arto 16o do C.P.C.I.

Doutrina que dimana da decisão:

- À responsabilidade subsidiária dos gerentes das sociedades
de responsabilidade limitada pelas dívidas destas é aplicável
o regime legal vigente na data em que estas nasceram.

- Cessa tal responsabilidade se o crédito exequendo tiver na-
tureza contratual.

Recurso no 21.451. Recorrente: Ministério Público. Recorridos: João
da Costa Claro, Fernando Miguel Lopes Claro e Fazenda Pública.
Relator: Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.
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Acoardam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Exmo. Magistrado do Mo Po, junto do T.T de 1a Instância do
Porto, não se conformando com a sentença, a fls. 70 e seguintes,
do Mo Juiz daquele tribunal na parte em que julgou improcedente
a oposição, deduzida por João da Costa Claro, à execução fiscal por
dívidas ao I.E.F.P., contra si revertida, daquela interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

1- Pelo I.E.F.P. foi atribuído um apoio financeiro reembolsável,
no montante de 4.895.000.00, à sociedade ”Costa Claro & Ca Lda”,
e, não tendo esta pago tal subsídio, por não lhe terem sido encontrados
bens, foi proferido despacho de reversão contra os seus gerentes
efectivos;

2- Tendo estes deduzido oposição à execução, veio a mesma a
ser julgada improcedente quanto ao gerente João Costa Claro.

3- Por se ter entendido que, face ao disposto no arto 16o do C.P.C.I,
é ele ”responsável subsidiário pelo pagamento da aludida quantia,
na medida em que se trata de uma dívida ao Estado da sociedade
executada”.

4- Entende-se, contudo, que, e sempre salvo o devido respeito,
mesmo a não aplicar-se ao caso dos autos a norma do arto 13o do
C.P.T., não está a situação descrita nos autos abrangida pela previsão
do arto 16o da C.P.C.I, em virtude de a dívida exequenda não ter
natureza tributária, nem ter sido imposta à originária devedora.

5. Pelo que a Ma Juíza, ao decidir em sentido contrário, violou
o disposto no arto 16o do C.P.C.I.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Em sede de matéria de facto, vem provado o seguinte:
1 - Por despacho de 31/12/87 da Comissão Executiva do Instituto

do Emprego e Formação Profissional foi concedido à Sociedade ”Cos-
ta Claro e Ca La”, um apoio financeiro reembolsável de 4.985.000.00.

2 - Porque a referida sociedade não cumpriu as obrigações as-
sumidas, aquela Comissão Executiva determinou, por despacho de
9/5/89, a cobrança coerciva da quantia em dívida de 4.895.000.00,
acrescida dos respectivos juros de mora, o que deu origem à execução
fiscal no 3468-90/060064.4, pendente na 2a Repartição de Finanças
de Gondomar.

3 - Essa execução foi mandada reverter contra os aqui oponentes,
com base na sua responsabilidade subsidiária enquanto sócio-gerente
da sociedade executada.

4 - Na escritura da constituição da sociedade executada celebrada
em 1986 consta que a gerência ficava atribuída ao oponente João
Claro e este é o único que se encontra inscrito na Conservatória
do Registo Comercial como gerente daquela.

5. Dá-se aqui por reproduzido o teor da declaração de contribuição
industrial da sociedade executada relativa ao exercício de 1988, do-
cumentada a fls. 42/45, assinada pelo oponente Fernando Claro e
onde consta que ambos os oponentes eram sócios-gerentes, sendo
esta administrada exclusivamente pelo seu pai, o oponente João Costa
Claro.

A estes factos há que aplicar o direito, avultando como tarefa prio-
ritária, a da indagação da norma aplicável ao caso dos autos e em
sede de responsabilidade subsidiária.
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Como decorre do probatório, a dívida constituiu-se antes da entrada
em vigor do C.P.T. e o despacho de reversão ocorreu já na sua vigência.

Se o momento relevante for o da constituição da dívida a hipótese
vertente há-de ser vista à luz do arto 16o do C.P.C.I.; a relevar o
despacho de reversão a norma aplicável há-de ser a do arto 13o do
C.P.T..

A este propósito, já este S.T.A. teve oportunidade de se pronunciar,
vindo a concluir que a responsabilidade subsidiária dos gerentes das
sociedades de responsabilidade limitada pelas dívidas destas é aplicável
o regime vigente na data do nascimento das dívidas (v. Ac. S.T.A.
de 13/10/93, rec. 14606, 11/1/95, rec. 18603 e 2/3/95, rec. 14930).

Analisemos, pois, a questão, à luz do que, então, dispunha o arto

16o do C.P.C.I., cujo texto era o seguinte:
Por ... quaisquer outras dívidas ao Estado, que forem liquidadas

ou impostas a empresas ou sociedade de responsabilidade limitada,
são pessoal e solidariamente responsáveis, pelo período da sua ge-
rência, os respectivos administradores ou gerentes.

Sem dúvida que a quantia exequenda assume a natureza de dívida
ao Estado, mais concretamente a um instituto público, que é uma
pessoa colectiva com personalidade jurídica e que se integra na Ad-
ministração Indirecta do Estado (v. Esteves de Oliveira, Direito Ad-
ministrativo, vol. I, pág. 187).

Porém, a nosso ver, nem todos os créditos de Estado gozam da
garantia consagrada no arto 16o do C.P.C.I., apesar de poderem ser
coercivamente cobráveis através da execução fiscal.

O crédito exequendo, como se vê de fls. 24, é resultante da soma
de duas quantias, uma sob a forma de subsídio não reembolsável
e a outra sob a forma de empréstimo sem juros, tendo por fonte
um incumprimento contratual, por parte da primitiva executada.

Ora o arto 16o do C.P.C.I. referia-se a dívidas liquidadas ou impostas.
Com esta expressão - dívidas liquidadas ou impostas - queria o

legislador ”abranger outras dívidas que comungassem das caracte-
rísticas de unilateralidade e coercividade típicas dos impostos, mas
que a jurisprudência entendesse não caber, no rigor doutrinal dos
conceitos, na designação do imposto, como por exemplo as dívidas
parafiscais (cfr. Ac. S.T.A. de 27/11/96, rec. 19091).

Ora, o crédito exequendo, porque de natureza contratual, resultante
do incumprimento de obrigações assumidas pela primitiva executada,
não reveste as características de unilateralidade e coercividade típicas
dos impostos.

Tanto basta para que, pelo seu pagamento, não possam ser res-
ponsabilizados os gerentes da sociedade devedora.

Em suma, no caso em apreço, a execução não podia reverter contra
o oponente João da Costa Claro, por não ser responsável pelo pa-
gamento da dívida que, assim, é parte ilegítima na execução (v. arto

176o al. b) do C.P.C.I. e 286o al. b) do C.P.T.).
Termos em que, revogando a decisão recorrida, na parte em que

o foi, e declarando extinta a execução contra João da Costa Claro,
se acorda em conceder provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Fonseca Limão (Relator) — Agos-
tinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodrigues.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Recurso jurisdicional. Intenção de
alegar no Tribunal de recurso. Prazo para alegações. Arto
356o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 356o do CPT aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a instância para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, mas com a restrição de que
só abrange recursos de decisões da Administração Fiscal
nos termos do arto 355o do mesmo diploma.

II — Assim, num recurso interposto em processo de oposição
à execução fiscal de decisão da 1a instância para o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, não deve declarar-se
deserto se o recorrente declarou no requerimento de in-
terposição intenção de alegar no Tribunal de recurso,
por força das disposições conjugadas dos artos 357o e
174o, 2 do C.P.Tributário.

Recurso no 21.464. Recorrente: SOLIMPA — Sociedade de Limpezas
e Encerramentos, Lda Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo

Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

SOLIMPA — Sociedade de Limpezas e Encerramentos, Lda, iden-
tificada nos autos, não se conformando com o acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância que julgou asserto o recurso interposto
pela recorrente da sentença exarada nos autos de oposição à execução
fiscal, proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto,
interpôs recurso para este STA em cujas alegações, oportunamente
apresentadas, formulou as seguintes conclusões:

« 1o O processo de oposição fiscal tem uma natureza jurídica di-
ferente do processo executivo propriamente dito;

2o Por isso, segue os termos do processo de impugnação após o
despacho liminar;

3o Os recursos interpostos no processo de oposição seguem a tran-
sitação dos artos 167o e seguintes do C.P.Tributário;

4o Não se lhes aplica o arto 356o do mesmo diploma;
5o Assim, decidiu a 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo,

nos processos no 19016 e 19918 em que são recorrentes Fivol- Fiação
do Vouga, SA e Incotela - Indústria e Comércio de Têxteis, Lda,
respectivamente.

6o Com o devido respeito, o acórdão recorrido violou as disposições
citadas nas alegações e nestas conclusões, nomeadamente a do arto

356o, 285o,292o,293o e 171o do C.Processo Tributário.
Termos em que deve dar-se provimento ao recurso, revogar-se o

acórdão admitindo-se o anterior recurso para subir com o efeitos
dos artos 171o e 174o do C.Processo Tributário.

Admitido o recurso, subiram os autos, sem contra-alegações, a este
STA onde o Exmo. Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso merece provimento já que, em resumo,
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”estando-se no caso dos autos, perante um caso em que o processo
passou a fase de contestação, serão integralmente aplicáveis as regras
do processo de impugnação”, fundando tal entendimento no disposto
no arto 293o no1 do CPT.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Resulta dos autos que, proferida sentença desfavorável à oponente,

ora recorrente interpôs recurso da sentença da 1a instância para o
Tribunal Tributário de 2a instância, declarando no mesmo requeri-
mento, de interposição do recurso, ”intenção de alegar no Tribunal
de recurso nos termos dos artos 171o e segs. do CPT.” Na sequência
do parecer emitido pelo Exmo Magistrado do Ministério Público na
2a instância, este Tribunal Superior, baseando-se em jurisprudência
do STA e do TT 2a Instância que citou, julgou deserto o recurso.

Para tanto concluiu pelo afastamento da aplicação ao caso ”do
regime de recursos que vigora para a impugnação judicial aos recursos
impostos no processo de oposição.” ”Em consequência de tal en-
tendimento, as alegações dos recursos interpostos no processo de opo-
sição terão de ser apresentadas no prazo de 8 dias contados da no-
tificação da decisão recorrida sob pena de deserção” sob a invocação
dos « artos 356o, no1 do CPT e 292o do CPC.» Diferente é a posição
da recorrente que sustenta que os recursos interpostos no processo
de oposição seguem a transitação dos artos 167o e segs. do CPT,
ou seja os termos do processo de impugnação após despacho liminar
pelo que não se lhes aplica o arto 356o do mesmo diploma.

Vejamos
Como se deixou dito, a recorrente interpôs recurso da 1a para

a 2a instância declarando no próprio requerimento intenção de alegar
no Tribunal de recurso.

Dúvidas não restam de que o processo de oposição à execução
fiscal se insere no âmbito do regime dos recursos de execução fiscal,
que constitui verdadeiro processo judicial tributário.

No caso dos autos está em causa a questão de saber se deve ou
não aplicar-se o disposto no arto 356o do CPT que preceitua que
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.

Em caso afirmativo, é evidente a conclusão de que se mostra cor-
recta a decisão da deserção uma vez que as alegações nem foram
apresentadas no Tribunal de recurso que decidiu naquele sentido.

Deve dizer-se que não tem sido uniforme a jurisprudência deste
STA sobre esta questão e outras similares que tem a ver com os
recursos interpostos para este STA quer directamente da 1a instância
quer da 2a instância.

Temos para nós que a razão está do lado da recorrente se bem
que por diferentes fundamentos daqueles que ela sustenta.

Como resulta da sistematização do Código de Processo Tributário,
a matéria de recursos de actos jurisdicionais é tratada de forma au-
tónoma e tripartida consoante a espécie de processo. Assim, para
o processo de impugnação temos os artos 167o e segs., para o processo
de contra-ordenação, os artos 223o e segs. e para o processo de exe-
cução fiscal (onde se insere, como se disse, a oposição), os artos 356o

e 357o. O regime de recursos jurisdicionais em sede de execução
fiscal é regulado na Secção X Título V que versa sobre o Processo
de Execução Fiscal, onde, naturalmente, cabe o recurso de decisão
proferida em processo de oposição à execução fiscal.
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Ressalta da referida Secção X que nesta se compreendem três sub-
secções, sendo a I integrada pelo arto 355o sobre ”recursos de decisão
da administração fiscal”, a II que se esgota no arto 356o sobre ”recursos
de actos jurisdicionais” e a III que se basta com o arto 357o com
”disposições comuns” sobre ”direito subsidiário”.

Face à sistematização referida presume-se que o legislador con-
sagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento
em termos adequados - arto 9o, no3 do Cód.Civil.

Nesta perspectiva, a jurisprudência mais recente deste STA parece
encaminhar-se e ganhar força no sentido de que o disposto no arto

356o apenas se aplica aos recursos de decisões jurisdicionais nos pro-
cessos de execução fiscal interpostos da 1a instância para a 2a instância
e desses apenas aos respeitantes a decisões da Administração nos
termos do arto 355o do CPT.

Só assim se compreende a expressão do no2 do arto 356o ”os recursos
terão efeito devolutivo” já que há recursos interpostos de certas de-
cisões proferidas no âmbito do processo de execução (por ex. o recurso
da sentença de graduações de créditos - arto 338o da CPT e o da
decisão sobre anulação da venda) têm efeito suspensivo.

Mais uma razão que reforça o entendimento de que o arto 356o

se aplica tão somente aos recursos respeitantes a decisões jurisdicionais
no âmbito estrito do arto 355o que prevê o recurso judicial das decisões
da administração fiscal, o que está de acordo com a própria siste-
matização aludida e merece a nossa adesão.

Dito isto, haverá que concluir que nos recursos interpostos na opo-
sição à execução fiscal, como aliás, em toda a fase jurisdicional da
execução, mesmo para o Tribunal Tributário de 2a Instância, se pode
alegar no Tribunal Superior desde que no respectivo requerimento
de interpretação de recurso se manifeste intenção de alegar no Tri-
bunal de recurso (neste sentido - Acs. do STA de 23.2.94; Rec. 14930;
de 4.10.95, Rec. 19016, de 26.4.95; Rec. 19028, de 31.10.95; Rec.19061,
de 28.2.96; Rec. 19126, de 26.6.96; Rec. 19556, de 6.11.96; Rec. 20774
e de 19.2.97; Rec. 19988).

Isto por força do arto 357o do CPT que subsidiariamente estabelece:
Em tudo o que não estiver previsto neste Código, aos recursos da
presente Secção aplicar-se-á, com as necessárias adaptações o regime
estabelecido para os recursos em processo civil” conjugado com o
disposto no arto 174o, no2 do CPT.

Ora no CPT, como já, se disse, para os recursos em processo de
impugnação regem os artos 167o e segs., com as ressalvas contidas
nos artos 169o e 171o no 5 relativamente aos recursos para o STA.

Excluídas tais ressalvas, porque no caso se está perante um recurso
da 1a instância para o Tribunal Tributário de 2a Instância julgado
por este deserto, tem de concluir-se pela aplicação desse regime sub-
sidiário por força do já citado arto 357o, entendimento este que exclui
as considerações feitas sobre o arto 293o do CPT invocado quer pela
recorrente quer pelo Exmo Procurador Geral Adjunto.

É nestes termos que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o Acórdão recorrido que julgou deserto o recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância e, em consequência, deve este
Tribunal conhecer do recurso, apresentadas que sejam as respectivas
alegações após a necessária notificação para o efeito.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Abílio Bordalo (Relator) — Vítor
Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pinho. — Fui pre-
sente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal - Fundamentos - Inexigibilidade
da dívida exequenda - Art. 286 al. h) do CPT - Impugnação
judicial - Liquidação aduaneira - Efeito suspensivo - Art.
244 do CAC.

Doutrina que dimana da decisão:

O efeito suspensivo a que se refere o art. 244 do Código Adua-
neiro Comunitário determina a impossibilidade legal da ins-
tauração da execução fiscal, concretizando a inexigibilidade
da dívida exequenda, fundamento de oposição à execução
fiscal, nos termos do arto 286 al. h) do CP Tributário.

Recurso no. 21.471, em que é Recorrente Ilumitrónica - Iluminação
Electrónica, Lda e Recorrida 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 Ilumitrónica
Iluminação e Electrónica, Lda, do despacho do TT de 1a Instância
de Lisboa, proferido em 25/11/96, que decidiu rejeitar liminarmente
a oposição, por ela deduzida, à execução contra a mesma pendente
no 13o Bairro Fiscal de Lisboa sob o no 3271-95/102551.1.

Fundamentou-se a decisão em não terem sido aduzidos «quaisquer
fundamentos para oposição», nos termos do art. 286 do CPT», pois
tal não constitui «a alegação da inexistência do facto gerador do im-
posto», devendo, antes, a oponente «sindicar o acto do chefe de Re-
partição de Finanças que a mandou citar, através do recurso do art.
355 do CPT», sendo de acrescentar «que a petição se afigura ainda
com imprecisão ou falta de pedido (art. 193 no 2 al. a) do CPC),
que só podia ser o da extinção da instância executiva».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«- O art. 244 do CAC consagra o efeito suspensivo dos meios con-

tenciosos, quando seja evidente a desconformidade da decisão im-
pugnada com as leis comunitárias ou que possa provocar prejuízos
irreparáveis.

- O efeito suspensivo não depende, neste caso, da prestação de
garantia.

- O acto que inicia a cobrança, não obstante estar em curso a
impugnação, é passível de oposição.

- A oposição é o meio processual mais idóneo para fazer face
a tal ilegalidade, face à não consagração de qualquer outro preceito
que preveja meio processual mais adequado.

- O recurso de tal decisão não cabe na previsão do art. 355 do
CPT, dado que a decisão recorrida é um acto complexo praticado,
em co-autoria, pelas autoridades aduaneiras e pela Repartição de
Finanças.

- A negação da oposição como meio idóneo para fazer face a tais
actos poria o CPT em colisão com o art. 268 da CRP, porque ma-

1241

terializaria a inexistência de um meio contencioso para fazer face
à violação de interesses legítimos (Inconstitucionalidade material).

Preceitos violados:CPT - art. 282 e 355;
CRP - art. 268;
CC - art. 9o;
Termos em que se requer seja provido o presente recurso, revo-

gando-se, em consequência, o despacho recorrido».
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«Na petição de oposição, a recorrente não indicou nenhum dos

fundamentos elencados no art. 286 do CP Tributário, sendo certo
que a violação do art. 244 do Código Aduaneiro Comunitário não
é fundamento de oposição.

Por outro lado, se o que a recorrente pretendia, afinal, era a sus-
pensão da execução, devia, em vez de deduzir oposição, requerer,
no processo de execução, ao abrigo do art. 255 do C.P.T., sendo
certo que, da decisão do chefe da repartição de finanças, cabe recurso
judicial, nos termos do art. 355 do dito Código.

De tudo o exposto, parece poder-se concluir que:
«- na sentença recorrida se fez correcta interpretação e aplicação

da lei;
- existem, no nosso ordenamento jurídico, meios contenciosos ao

dispor da recorrente para atacar a violação dos seus interesses le-
gítimos, pelo que não ocorre a alegada inconstitucionalidade.

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

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como é sabido, o nosso legislador - arts. 176 al. g) e 1459 parágrafo

único do CPCI e 286 do CPT - operou uma separação nítida entre
os fundamentos da impugnação judicial e os da oposição à execução:
uma, a primeira, em termos de apreciação da correspondência do
tributo com a lei, relativamente ao momento em que foi praticado
o acto tributário; a «outra, respeitante aos fundamentos supervenien-
tes que possam tornar ilegítima ou injusta a execução, por falta de
correspondência com a situação material subjacente ao momento em
que se adoptam as providências de sub-rogação em que a execução
se traduz - e que é a oposição à execução fiscal».

«Num como noutro processo, o objectivo visado é fazer prevalecer
a relação subjacente, a verdade material, sobre a abstracção própria
do acto tributário. Mas no caso da impugnação, a abstracção destrói-se
pela invocação da ilegalidade do acto; no caso da oposição, pela in-
vocação da ilegitimidade superveniente desse mesmo acto na sua fun-
ção de título executivo».

Cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, págs.
589/90.

E, visto o exposto, a questão dos autos põe-se, para já, em termos
de alegação, seja a de saber se o alegado, na petição inicial, concretiza
qualquer um dos fundamentos elencados no dito art. 286 do CPT.

Em síntese, a recorrente alegou ter deduzido impugnação judicial
a um acto de liquidação aduaneira (cobrança a posteriori) e que tal
recurso tem efeito suspensivo, não condicionado à prestação de ga-
rantia, nos termos do art. 244 do Código Aduaneiro Comunitário,
o que conduziria à «inexigibilidade do imposto» e, em consequência,
à ilegalidade da instauração da execução.

Ora, como é jurisprudência deste tribunal - cfr., por mais recentes,
os Acs. de 26-6-96 Rec. 18.427, de 22-5-96 Rec. 20.342 e de 17-4-96
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in Acs. Douts. 419-1287 e demais jurisprudência aqui citada a ine-
xigibilidade da dívida constitui fundamento de oposição à execução
fiscal, nos termos da al. h) do dito art. 286.

Resultando ela directamente do efeito suspensivo do recurso.
Este como que paralisa a eficácia do acto de liquidação, enquanto

se mantiver, à semelhança do disposto nos arts. 76 e segts. da LPTA,
em princípio «até ao trânsito em julgado da decisão do recurso con-
tencioso» - cfr. art. 79.

Sendo ineficaz, para efeitos de suspensão, os actos de execução
praticados - art. 80.

Entende-se, pois, que o efeito suspensivo do recurso torna ilegítima
a instauração da execução, por virtude da referida inexigibilidade da
dívida, enquanto aquele se mantiver.

Acentue-se que o caso é de ilegalidade da instauração da execução,
que não da sua suspensão, esta a requerer efectivamente, como pre-
tende o MP, na própria execução - art. 255 do CPT -, com recurso
da respectiva decisão do chefe da Repartição de Finanças - art. 355
do mesmo diploma.

Note-se que, nos termos do seu art. 248, serve de base à execução
fiscal, a certidão alfandegária, face à qual aquela entidade tem de
instaurar a execução, mediante despacho a lavrar no respectivo título
executivo - art. 272 -, seja a dita certidão.

Por outro lado, o invocado não interfere «em matéria da exclusiva
competência da entidade» que extraiu o título executivo - a autoridade
alfandegária, pois o que está em causa não é aquela competência
mas apenas o efeito suspensivo do recurso e as suas consequências.

Em suma: o petitório concretiza, em termos de alegação, o fun-
damento da inexigibillidade da dívida exequenda, previsto no art. 286
al. h) do CPT pelo que não se justifica, quanto ao ponto específico,
o decretado indeferimento liminar.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o despacho recorrido para ser substituído por outro que
não seja de rejeição liminar pelo fundamento invocado.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Parecer final do MoPo. Nulidade pro-
cessual.

Doutrina que dimana da decisão:

Havendo sido aberta, por determinação do julgador, vista ao
MoPo antes da prolação da sentença, e tendo o Digno Pro-
curador, em vez de se pronunciar «sobre as questões de
legalidade discutidas (discutíveis) no processo», promovido
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diligências desatendidas, observado se mostra o disposto
nos artos 41o, 2, e 140o do CPT.

Recurso n.o 21.555, em que é Recorrente Ministério Público e Re-
corridos DATAOESTE - Comércio de Equipamentos e Sistemas
Informáticos, Lda e Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

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

O digno Procurador da República do 2o Juízo - 1a Secção do Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, não se conformando com
a sentença pelo mesmo proferida na presente impugnação judicial
deduzida por DATAOESTE - Comércio de Equipamentos e Sistemas
Informáticos, Lda, vem até nós, assim concluindo a sua alegação de
recurso:

”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 (artigos 201o do CPC e 2o,
f), do CPT).

Termos em que deve ser anulado o processado a partir do despacho
de fls. 101 vo, inclusive (...)”.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal
e, corridos os vistos, cumpre decidir.

A instância considerou provados os seguintes factos:
«a) À ora impugnante foi efectuada liquidação de juros de IVA

no montante de 611.740$00, por factos do mês de Maio de 1991.
b) Inconformada com essa liquidação, reclamou a ora impugnante,

reclamação essa que foi indeferida por despacho de 4 de Fevereiro
de 1994, notificada a 4 de Março desse ano.

c) A impugnante identifica o objecto desta impugnação nos se-
guintes termos: «Despacho de Indeferimento da Reclamação Graciosa
do Exmo. Senhor Director de Finanças do Distrito de Lisboa».

A questão decidenda é a de saber se foi, ou não, omitida a for-
malidade legal de audição do Ministério Público antes da prolação
da sentença.

Como se vê de fls. 100, antes desta, o M.mo Juiz ”a quo” ordenou
fosse aberto vista ao Ministério Público, sendo que este veio a pro-
mover diligências, posteriormente indeferidas, por tidas como des-
necessárias. Depois, foi proferida sentença julgando esta impugnação
improcedente.

Como assim, bem clara a conformação do processado com o es-
tatuído nos artigos 140o e 41o, 2, do Código de Processo Tributário.

Seguramente, o Ministério Público teve ensejo de emitir parecer
final «sobre as questões de legalidade discutidas (discutíveis) no pro-
cesso». Se entendeu, antes, promover a realização de diligências, o
que o M.mo Juiz não deferiu, «sibi imputet”.

Ante tal indeferimento, curial seria recorrer do respectivo despacho
(com o particular regime do artigo 172o do CPT), ou invocar, no
recurso interposto da sentença, a nulidade da falta da atinente no-
tificação, que se constata.

Não pode é invocar omissão da dita formalidade pré-sentencial,
que, repete-se, se mostra ordenada nos autos. E assim, não ocorre
a arguida nulidade.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, manten-
do-se a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997 — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Hernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa.

Acórdão de 30 de Abril de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prazo. Natureza.

Doutrina que dimana da decisão:

O prazo de 20 dias previsto no art.o 285o do C. P. Tributário
para deduzir oposição à execução fiscal é um prazo de na-
tureza judicial ou processual, contando-se nos termos do
n.o 3 do art.o 144o do C.P. Civil, e não de natureza subs-
tantiva, sujeito à regra do art.o 279o do C. Civil.

Recurso n.o 21.563, em que é Recorrente Ministério Público e Re-
corrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator o Juiz Conselheiro
Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. O Ministério Público, dizendo-se inconformado com a sentença

de 95.03.01 do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Vila Real,
que julgou improcedente a oposição à execução fiscal deduzida por
António Alcides dos Santos Carvalho, com os demais sinais dos autos,
dela recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. Estribou-se a decisão recorrida no entendimento de que o direito
de deduzir oposição havia caducado porquanto, estando o prazo para
a sua dedução estipulado no art.o 285o do C. P. Tributário sujeito
às regras do art.o 279o do C. Civil e não do n.o 3 do art.o 144o do
C.P.Civil, a petição fora apresentada fora do prazo de 20 dias contados
segundo aqueles termos, dado que a citação ocorrera em 9 de Se-
tembro de 1992 e aquela se verificara apenas em 8 de Outubro do
mesmo ano.

3. Contra o decidido em que saiu também vencido dado que havia
promovido a procedência da oposição, pretexta, em síntese, o re-
corrente que, ao invés do considerado, o prazo para a dedução da
oposição tem natureza judicial, devendo contar-se segundo a regra
do n.o 3 do art.o 49o do C. P. Tributário e do n.o 3 do art.o 144o

do C. P. Civil (redacção do tempo), e não substantiva.
4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B A fundamentação.
1. A questão decidenda.
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É a de saber se o prazo para a dedução da oposição, estipulado
no art.o 285o do C.P.T., tem natureza substantiva e se conta nos termos
do n.o 1 do art.o 279o do C. Civil ou natureza judicial e se apura
nos termos do n.o 3 do art.o 144o do C.P.C. (redacção do tempo).

2. A matéria de facto.
Com interesse para a decisão da questão decidenda, vem provado

da instância recorrida:
a) - O oponente foi citado em 9 de Setembro de 1992.
b) - A oposição foi instaurada em 8 de Outubro de 1992.
3. O mérito do recurso.
O tribunal recorrido defendeu a primeira posição acima enunciada

a partir da natureza que os novos termos legais do processo de exe-
cução fiscal lhe parecem sugerir, ou seja, a de um processo de natureza
eminentemente administrativa, onde só por excepção o poder judicial
se intromete, como será o caso da oposição à execução que surgirá
como primeiro acto da fase judicial.

Diga-se, já, que não tem sido esse o entendimento, aliás, uniforme,
deste Supremo Tribunal, como se constata, entre outros, dos Acs.
de 92-09.30; 93.06.02; 93.07.07; 93.05.26; 93.10.27 e 95.01.11, in, res-
pectivamente, Recs. 13.920, 15.786, 16.162, 15.768, 16.554 e 15.958,
que tem doutrinado no sentido do referido prazo ser de natureza
processual e computar-se, por isso, nos termos do n.o 3 do art.o 144o

do C. P. Civil.
Não se tratando de uma questão de interpretação jurídica que seja

manifestamente insofismável ou que não admita como potencialmente
boa uma das duas soluções, impõe-se que o julgador tenha na devida
conta o dever de uniformização da jurisprudência que foi elevado
à categoria de valor legal a preservar no art.o 8o n.o 3 do C. Civil.

Por isso, à míngua de relevantes e decisivos argumentos ou con-
tributos interpretativos, não se vê razão para abandonar a corrente
jurisprudencial que sobre a matéria se formou.

A decisão recorrida vê, irretratavelmente, o processo de execução
fiscal como um processo de pura natureza administrativa e daí retira
o argumento de que, não podendo ainda colher-se a natureza de
prazo judicial na natureza do processo de oposição à execução, pois
o antecede ou diz respeito a momento em que este ainda não existe,
o prazo da sua interposição só poderá ser um prazo substantivo.

Não vamos dissentir completamente dessa qualificação do processo
de execução fiscal e, quanto à natureza da oposição a execução, di-
remos que aderimos à tese que a configura como tendo a natureza
de uma contra-acção executiva ou seja, imbuída do escopo jurisdicional
de anulação da instância executiva.

Apenas chamaremos a atenção para o facto de que, dizendo o
problema de qualificação respeito não a um acto simples mas a uma
série de actos que encadeadamente estruturam o processo, ela não
se apresentará como tradutora de todos os sentidos dos actos nele
praticados, quando reduzida a uma visão monista.

Não se podem isolar, nesse problema da qualificação da natureza
do processo de execução, todos aqueles actos que estão nele previstos
como modo normal de o processo atingir o seu escopo ou fim pro-
cessual, que estão pré-determinados funcionalmente para tal objectivo,
e que não estão atribuídos à função administrativa, mas, ao contrário,
se encontram integrados na função jurisdicional, estando atraídos para
a reserva de juiz.

Não poderá dizer-se que a matéria abrangida na salvaguarda de
jurisdição, contemplada no art.o 237o n.o 2 do C. P. Tributário, não



1246

está conexionada com o processo de execução fiscal e que os actos
jurisdicionais, no exercício dessa reserva de competência jurisdicional,
não visam realizar ou concretizar o direito dentro da acção executiva.

Daí que, ao falar-se de uma fase administrativa e outra jurisdicional,
não se tenha em mente uma separação sequencial dos actos pro-
cessuais ou uma aglutinação desses actos em dois momentos temporais
distintos, como acontece, por exemplo, no processo de contra-orde-
nação, em que a partir de certo momento o processo é totalmente
jurisdicionalizado (cfr. artos 214o e sgs. do C.P.Tributário), mas apenas
e tão-só que no processo de execução fiscal, unitariamente concebido,
existem actos cuja prática se integrou na função administrativa e outros
actos que continuam a fazer parte integrante da jurisdição e da reserva
de juiz.

Uns e outros são actos que estão ao serviço da realização do direito
objectivo no momento em que este se afirma para dar satisfação
coerciva ao crédito do exequente.

Daí que se pense que uma das qualificações doutrinarias mais con-
sentâneas com a natureza do processo de execução fiscal seja aquela
que o concebe como sendo um processo de base essencialmente ad-
ministrativa, orgânica e materialmente, mas sujeito a um procedimento
legal de estrita e objectiva vinculação, própria mais do poder judicial
do que do poder administrativo, e de excepcional susceptibilidade
de fiscalização jurisdicional, exercida no próprio processo e não fora
dele, como sucede nos recursos de outros actos administrativos que
são tramitados em outro processo que não o processo administrativo
que nestes assume a mera função de instrumento de prova.

O processo de execução é, agora, um processo iniciado e pros-
seguido pela estrutura organizatória da administração, onde o poder
judicial só intervém para decidir as questões jurisdicionais.

É um processo que tem por escopo executar coercivamente o direito
de crédito, verificado e definido pelo acto tributário, constituindo,
a nosso ver, um diverso momento do daquela primeira evidenciação
legal da susceptibilidade de definir e verificar constitutivamente o
crédito e traduzido agora também na susceptibilidade actual de efec-
tivar os efeitos jurídicos imperativamente definidos por aquele.

O acto executivo é um diverso momento legal de afirmação da
força imperativa, emprestada pelo sistema jurídico-administrativo de
base continental, contida no acto tributário, tal como o é o momento
da sua estatuição unilateral e o da sua eficácia no interim (que justifica
a relevância jurídica do pagamento voluntário) até ao momento da
execução forçada.

O poder de execução forçada surge, no Código de Processo Tri-
butário, mais como expressão de um poder substancial de autotutela,
conferido pelo sistema jurídico-positivo, de imposição coerciva au-
to-suficiente, do que como um direito processual correspondente a
um direito subjectivo cujo exercício tem de ser feito valer em juízo.

Mas porque essa execução bole com sagradas garantias de protecção
do património individual, conquistadas desde tempos imemoriais, im-
pôs o princípio da legalidade material do Estado de direito que a
regulação dessa actividade da administração se contivesse em limites
extremamente apertados e vinculados e sempre debaixo de uma aper-
tada vigilância judicial, a ser exercida dentro do próprio processo
executivo e em qualquer dos seus momentos, e não sob a forma de
recurso contencioso exterior, vigilância aquela sujeita, como é evi-
dente, a solicitação das partes.
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O processo de execução fiscal está estruturado, como já se disse,
em termos de observância de uma legalidade objectiva, a cumprir
pela administração, e, por outro lado, pela salvaguarda do princípio
da reserva do juiz em todos os seus 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.

Do exposto vai logo inferido um juízo de que o processo de execução
fiscal não pode ser qualificado como um processo administrativo-
-tributário ou processo gracioso, dentro do sentido emprestado a tais
conceitos pelo art.o 49o n.o 1 do C. P. Tributário, olhando apenas
para o facto do inicial impulso processual efectuado perante o título
executivo não ter de ser efectuado em juízo e de os actos subsequentes
do procedimento executivo terem natureza não jurisdicional, para
daí extrair a ilação da sujeição do prazo da oposição à regra do art.o
279o do C. Civil.

O processo de execução não deixa de ser um singular processo
administrativo-judicial, na medida em que o poder judicial também
pode nele intervir directamente e não só por referência ou conexão.

A expressão máxima desta matriz judicial encontra-se no facto de
o contencioso dos recursos interpostos do actos da administração fiscal
que lesem direitos ou interesses legítimos do executado não se confinar
aos limites de um contencioso de anulação, antes ficando a relação
jurídica definida nos termos declarados pelo tribunal, sem necessidade
de interposição de um acto da administração que dê execução à decisão
do tribunal, tal como acontece nos recursos jurisdicionais.

Razão tem, pois, o legislador para não incluir a sua regulação no
Título II do Código de Processo Tributário que trata “Do Processo
Administrativo Tributário”.

O processo de oposição à execução, regulado nos art.os 285o e
segs. do C.P.T., e conquanto atribuído à competência natural do juiz
no referido art.o 237o n.o 2 do mesmo compêndio legislativo, não
surge dentro da economia do processo de execução como uma acção
dele separada, mas antes como uma fase processual que pode surgir
na decorrência do processo e contra ele.

Ele é um processo jurisdicional dentro desse singular processo
administrativo-judicial.

Compreende-se, pois, que o legislador o não compare aos processos
referidos no art.o 49o n.o 2 do C.P.T., dado que estes aparecem antes
como acções ou recursos exteriores ao procedimento administrativo,
pelo menos até esse momento em que é praticado o acto impugnado
(caso do processo de contra-ordenação) e cujo escopo é precisamente
a anulação (ou modificação, no caso do processo de contra-ordenação,
aqui, por especial atribuição legal) do conteúdo do acto administrativo
que atacam.

Ao contrário, ali, poder-se-á falar da existência de um processo
judicial, intercorrente na tramitação do processo de execução cujas
referências de tempestividade têm de ir buscar-se ao próprio processo
de execução e aos actos nele precedentemente praticados (a citação,
a penhora, etc.).

Terá sido este entendimento que terá levado o legislador a excluir,
pelo Decreto-lei n.o 47/95, de 10 de Março, e por uma razão de
pureza dos princípios, da parte final do no 2 do art.o 49o do C. P.
Tributário, ou seja da regra do cômputo do prazo nos termos do
art.o 279o do C. Civil, os recursos das decisões do chefe de repartição
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de finanças no processo de execução fiscal, passando a sujeitá-los
à regra do art.o 144o n.o 3 do C. P. Civil, por força da remissão
efectuada no n.o 3 do citado art.o 49o do C.P.T. e do facto de se
estar perante um acto praticado no processo administrativo-judicial,
tal como vem sendo entendido.

Digamos que, ao contrário do prognosticado na decisão recorrida,
o legislador acentuou o carácter judicial do processo de execução
fiscal.

Do que vai dito, parece-nos demonstrado que o prazo para deduzir
oposição é um prazo processual e se conta nos termos do art.o 144o

n.o 3 do C. P. Civil (redacção do tempo), preceito este que se encontra
acolhido in totum no no 3 do referido art.o 49o do C.P.T.

De resto, tal conclusão está na linha do que se defende para o
correspondente processo de embargos de executado, no processo co-
mum, em que também aí o respectivo prazo (art.o 816o) se conta
nos mesmos termos do arto 144o n.o 3 do C. P. Civil (redacção do
tempo).

Mas um último argumento se pode esgrimir em fundamento da
tese defendida.

Referimo-nos ao prazo para deduzir os embargos de terceiro.
Na verdade, nunca tal processo judicial-tributário de embargos de

terceiro poderia, na lógica do entendimento do processo de execução
fiscal como mero processo administrativo, ser qualificado como acto
praticado no processo judicial, para se poder ver autorizada a utilização
do preceito remissivo do art.o 49o n.o 3 do C. P. Tributário (que
fala dos prazos para a prática de actos no processo judicial) e, por
esse modo, se chegar à aplicação do disposto no art.o 144o n.o 4
do C. P. Civil (redacção do tempo).

Por outro lado, não faria sentido quebrar a unidade do sistema
quanto aos prazos para deduzir oposição e embargos de terceiro,
quando os interesses protegidos reclamam até maior protecção no
primeiro processo, até porque dele poderá resultar a inutilidade do
segundo.

Subsumida a factualidade fixada pelo tribunal a quo acima retratada
à doutrina exposta, temos de concluir que o recurso merece pro-
vimento, dado que, tendo o recorrente sido citado em 9 de Setembro
de 1992 e descontadas as férias judiciais, os sábados, domingos e
feriados, o direito de deduzir oposição ainda não se achava caducado
em 8 de Outubro de 1992, data esta da apresentação da petição inicial
da oposição. Esse prazo só terminava em 13 de Outubro de 1992.

Revogada a sentença, há-de o tribunal a quo conhecer, após a
baixa dos autos, das causas de pedir alegadas, já que as não apreciou
por o seu conhecimento ter ficado prejudicado pela solução dada
à questão da caducidade do direito de oposição.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juizes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e ordenar que o tribunal a quo conheça, após a baixa dos autos,
das causas de pedir alegadas.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 1997 — Benjamim Silva Rodrigues (Rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins.
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Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Graduação de créditos. Penhor. Créditos do
Estado por impostos e por aval prestado ao abrigo da Lei
1/73, de 2 de Janeiro. Privilégio mobiliário. Sub-rogação.
Créditos da Segurança Social. Créditos da Caixa Geral de
Depósitos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No concurso de graduação de créditos em execução fiscal,
créditos da Segurança Social, devem ser graduados, em
primeiro lugar, os créditos do Estado em segundo os cré-
ditos da Segurança Social e em terceiro os créditos pig-
noratícios nos termos previstos no art.10o no1 e 2 do
Dec.Lei 103/80, de 9 de Maio.

II — Em tal situação não tem aplicação o disposto no art.749o

conjugado com o art.666o ambos do Código Civil.
III — A satisfação integral da responsabilidade do avalista não

cabe na hipótese prevista no no2 do art.593o do Código
Civil.

IV — Os créditos do Estado prestados por aval ao abrigo da
Lei 1/73, de 2 de Janeiro, gozam de privilégio mobiliário
geral e são graduados juntamente com os impostos, nos
termos da alin.a) do no1 do art.747o do Cód.Civil, por
força do disposto na Base XII no2 da referida Lei 1/73.

Recurso n.o 12.994 de que é recorrente a Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência e recorridas a Fazenda Pública e Edarna-
-Fábrica de Material de Rega por Aspersão, Lda e de que foi relator
o Exmo. Conso. Dr.ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos autos de execução fiscal movida contra EDARNA-Fábrica de
Materiais de Rega por Aspersão, Lda., a Caixa Geral de Depósitos,
em representação do Estado, nos termos do art. único do Dec.Lei
no608/76, de 24/7, e arts.20o do C.P.C. e 644o do Código Civil, veio
reclamar o crédito da Direcção Geral do Tesouro sobre a executada,
ao abrigo das disposições conjugadas dos arts.226o e 230o do C.P.C.I.
e 865o do C.P.C. com o fundamento em empréstimo para fins in-
dustriais, sob a forma de abertura de crédito que concedera à exe-
cutada até ao montante de 9.000.000$ (nove milhões de escudos);
para segurança de uma parte do capital mutuado igual a 4.000 contos,
respectivos juros e despesas, o Estado prestou aval, através do IAP-
MEI, garantindo como fiador e principal pagador perante a C.G.D.
o pronto e integral reembolso até ao montante avalizado; por in-
cumprimento do referido empréstimo pela executada a Direcção Geral
de Tesouro, em execução do aval prestado pagou em 19.2.87 a C.G.D.
a importância de 5.266.182$00, correspondente ao capital garantido
e juros remuneratórios.

Por apenso à mesma execução fiscal a Caixa Geral de Depósitos
reclamou o pagamento do seu crédito pignoratício pelo produto da
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venda dos bens penhorados e que faziam parte do equipamento in-
dustrial da executada.

Pelo então representante do Ministério Público das Contribuições
e Impostos foram reclamados os créditos da Segurança Social (Centro
Regional de Segurança Social de Évora), e provenientes de dívida
ao Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego como consta da
certidão de fls.3-4 e requerimento de fls.5 - 6 dos presentes autos.

Por sentença de fls.93 - 94, foram os créditos reclamados graduados
pela ordem seguinte :

1o. O crédito do Estado reclamado a fls.7-9 o crédito do Fundo
de Desemprego decorrente das quotizações do ano de 1984 (vd. fls.68),
imposto directo - Ac. do STJ de 20/XI/84 in BMJ no341 pág.294;

2o. Os créditos da Segurança Social reclamados e exequendos.
3o. O crédito pignoratício reclamado a fls.26-28 pela C.G.D. - cfr.

arts.604o 2 e 666o, 1, do Cód. Civil.
As custas sairão precípuas do produto dos bens penhorados, art.455

do C.P.C.
Inconformada com tal decisão para este STA em cujas alegações

formulou as seguintes conclusões:
”I - O Estado, quando tenha garantido toda a dívida, ao cumprir

o respectivo aval, pagando ao credor, adquire, em regra, os direitos
deste em relação ao devedor (art.592o no1 do Código Civil) trans-
ferindo-se para si, na qualidade de credor sub-rogado os respectivos
acessórios, designadamente as garantias por força do estatuído no
no1 do art.593o e no1 do art.582o este último aplicável por força do
art.594o todos do Cód.Civil.

II - No caso sub-rogação parcial, como ocorre nos autos, rege,
porém a regra especial consagrada no no2 do art.593o que estabelece
que a sub-rogação não prejudica os direitos do credor ou do seu
concessionário, quando outra coisa não for estipulada.

III - Consequentemente, em caso de execução aquilo que for afecto
ao pagamento global do crédito destina-se, em primeiro lugar, ao
credor primitivo, não comungando o credor sub-rogado das garantias
e só o excedente, se o houver, aproveita ao credor sub-rogado.

IV - É certo que o Estado goza ainda, por via distinta da sub-rogação
sobre as empresas privadas a que tenha concedido aval, de privilégio
mobiliário geral, nos termos do arts.735o, no2 e 747o, no1, alin.a)
do Cód.Civil, relativamente às quantias que houver despendido a qual-
quer título em função do aval prestado (cfr. no2 da Base XII da
Lei 1/73, de 2.1.).

V - Este privilégio creditório cede porém perante o crédito da re-
corrente, quando esta, como sucede seja credora pignoratícia, por
força do disposto no art.749o do Código Civil.

VI - Quando, no entanto, como no caso da sentença recorrida,
concorram entre si o crédito do Estado (sub-rogado parcial) com
o crédito do credor pignoratício originário, na parte não paga (o
da recorrente) e também o crédito de Segurança Social prevalecem
sobre este.

VII - Quando no entanto, como no caso da sentença recorrida,
concorram entre si o crédito do Estado (sub-rogado parcial) com
o crédito do credor pignoratício originário na parte não paga (o da
recorrente) e também o crédito da Segurança Social, já as disposições
legais aplicáveis se não harmonizam e conflituam entre si, existindo
uma lacuna insusceptível de ser preenchida por recurso à analogia.

VIII - Deste modo, deve o intérprete procurar a solução, de acordo
com o no3 do art.10o do C.Civil, dentro do espírito do sistema, de
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harmonia com a norma que o próprio intérprete criaria, tendo em
atenção a natureza das normas em conflitos e os interesses que tutelam.

IX - Ora, os arts.593o no1 e 749o do Cód.Civil, bem como o no2
do art.10o do Dec.lei 103/80, estabelecem direitos resultantes de si-
tuações jurídicas diferenciadas, tendo pois carácter dispositivo, en-
quanto o art.747o se destina apenas a regular uma ordem de privilégios
mobiliários entre si assumindo por isso mera natureza instrumental.

X - Terá assim de optar por considerar prevalecentes as normas
de carácter dispositivo e, entre estas, terá de prevalecer a norma
excepcional - ou seja, o no2 do art.10o do Dec.Lei 103/80 - sobre
a norma geral do art.749o do Cód.Civil.

XI - Pelo que, aplicando tal princípio ao caso concreto, na hipótese
de concorrência entre os três créditos haveria que adoptar a seguinte
graduação: 1o. a Segurança Social, por força do Dec.Lei 103/80; 2o.
a ora recorrente, por força do no2 do art.593o e do art.749o do Cód.
Civil; 3o. o crédito do Estado.

XII - Consequentemente, o Meritíssimo Juiz ”a quo” ao haver gra-
duado o crédito do Estado emergente do pagamento do aval, para
ser pago com preferência sobre o crédito da recorrente na parte não
satisfeita pelo pagamento do aval, violou os art.593o, no2 e 749o do
Cód.Civil, bem como das disposições conjugadas dos arts.735o no2,
747o no1 alín.a) do Cód.Civil, da Base XII, no2 da Lei no1/73 e do
art.10o do Dec.Lei 103/80.

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a douta
sentença recorrida ser revogada, graduando o crédito da recorrente
para ser pago com frequência sobre o crédito do Estado emergente
do aval..”.

Sem contra-alegação subiram os autos a este STA onde o Exmo.Pro-
curador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que o
recurso merece provimento.

Vislumbrando-se na situação dos autos um manifesto conflito ou
colisão de interesses entre a C.G.D., na qualidade de representante
do Estado e esta entidade, porque ambos portadores de interesses
contrapostos proferiu-se acórdão interlocutório (fls.122-124), face à
irregularidade da representação do Estado, no intuito de ser sanada,
tendo-se concluído em cometer tal representação do Estado ao re-
presentante da Fazenda Pública junto deste STA que ratificou o pro-
cessado do recurso interposto através da peça processual de
fls.128-132, manifestando a sua discordância quanto à tese defendida
pela CGD, pugnando pela confirmação de sentença recorrida, gra-
duando-se o crédito do Estado em primeiro lugar, nos termos da
Base XII da Lei 1/73, de 2/1 e arts.735o no2 e 747o no1 alin.a) do
C.Civil.

Ratificação que também foi aceite pela recorrente, Caixa.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir. Retenha-se que a recor-

rente concedeu um empréstimo à executada sob a forma de abertura
de crédito até ao montante de 9.000 contos e para segurança de
uma parte de capital mutuado igual a 4.000 contos, respectivos juros
e despesas, o Estado, através do IAPMEI, prestou aval nos termos
da Lei 1/73 perante a Caixa G.D. até pronto e integral reembolso
do montante avalizado.

Por incumprimento da executada, o Estado procedeu ao reembolso
da executada, o Estado procedeu ao reembolso a favor da Caixa da
importância de 5.266.182$00 correspondente ao capital garantido e
juros remuneratórios, cumprindo, assim, o Estado, na íntegra as obri-
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gações decorrentes do aval prestado, pelo que ficou sub-rogado nos
direitos do credor.

Na parte excedente - de 4.000 contos a 9.000 contos - a Caixa
ficou garantida por penhor.

Daí a reclamação de crédito pignoratício pelo produto dos bens
penhorados e vendidos que faziam parte do equipamento industrial
da executada.

De considerar ainda os créditos à Segurança Social, bem como
o crédito do Estado reclamado e o crédito do Fundo de Desemprego
decorrente das quotizações do ano de 1984.

A sentença recorrida graduou em 1o o crédito do Estado reclamado
juntamente com o crédito do Fundo de Desemprego respeitante às
quotizações do ano de 1984, em 2o lugar, os créditos de segurança
social reclamados e exequendos; e em 3o lugar, o crédito pignoratício
reclamado.

Sustenta a recorrente que de acordo com ”o no2 do art.10o do
Dec.Lei 103/80”, prevalecente ”sobre a norma geral do art.749o do
Cód.Civil”, ”aplicando tal princípio ao caso concreto, na hipótese
de concorrência entre os três créditos haveria que adoptar a seguinte
graduação: 1o a Segurança Social, por força do Dec.Lei 103/80; 2o

- a ora recorrente, por força do no2 do art.593o e do art.749o do
Cód.Civil, e, 3o o crédito do Estado” (cfr.conclusões X e XI das
alegações).

A sentença, segundo a recorrente, ao ter graduado os créditos da
forma por que o fez, terá violado os arts.593o no2 e 749o do Cód.Civil,
bem como as disposições conjugadas dos arts.735o no1, 747o no1 alín.a)
do Cód.Civil, da Base XII no2 da Lei 1/73 e do art.10o do DL.103/80.

Coloca-se, pois, a questão de saber como se deve efectuar a gra-
duação dos créditos do Estado, da Segurança Social e o crédito pig-
noratício que gozam do privilégio mobiliário geral e saber se o crédito
por aval dado pelo Estado ao abrigo da Lei 1/73 está no mesmo
plano dos créditos por impostos, como são, no caso, as quotizações
para o Fundo de Desemprego, as quais como impostos directos e
fruindo das garantias dos privilégios mobiliários gerais (art.736o no1
do C.C.) nem sequer vêm questionados expressamente pela recorrente,
sendo certo que apenas alude a ”crédito do Estado” e que coloca
em último lugar, ficando a dúvida se a recorrente pretende com tal
expressão - crédito do Estado - nela englobar o crédito reclamado
decorrente do aval e também as quotizações devidas ao Fundo de
Desemprego.

Da conjugação dos 666o e 749o ambos do Código Civil extrai-se
o entendimento de que os créditos pignoratícios prevaleciam sobre
quaisquer outros créditos mesmo os do Estado gozando de privilégio
mobiliário e os créditos por contribuições devidas à Segurança Social.

Porém a situação alterou-se com a publicação do Dec.Lei 512/76,
cujo art.1o no1 dispôs que os créditos pelas contribuições do regime
de previdência e os respectivos juros de mora gozam de privilégio
mobiliário geral graduando-se logo após os créditos referidos na alin.a)
do no1 do art.747o do Código Civil. E o no2 do mesmo artigo es-
tabelecia que este privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda
que de constituição anterior.

Este sistema foi consagrado no art.10o do Dec.Lei 103/80, de 9
de Maio que substituiu aquele primeiro Decreto-Lei.

Daqui resulta, manifestamente, que os créditos da Segurança Social
passaram a gozar de privilégio mobiliário geral e que essa garantia
prevalece mesmo sobre o penhor.

1253

E resulta igualmente que, ”na medida em que tais preceitos es-
tabelecem que os créditos da Segurança Social são graduados logo
a seguir aos créditos do Estado previstos no art.747o no1 alin.a) - ou
seja, créditos garantidos por privilégio mobiliário - segue-se que, no
caso de concorrência de créditos do Estado garantidos por privilégio
mobiliário, créditos da Segurança Social e créditos pignoratícios, estes
são graduados em terceiro lugar contrariamente ao que resultava,
como se viu dos arts.666o e 749o do Código Civil” (neste sentido,
Acórdão do Pleno da Secção de 22.5.95 - Rec.13.857 que seguimos
de perto e Parecer da PGR no40/90 de 7/11/91 in BMJ no415 pág.57
e seg. e bem assim o Ac. da Sec.do STA de 4.3.92 Rec.13.857 publicado
no AP. DR de 30-12-93 pág.375 e seg).

Diferente, porém, seria a solução se concorressem apenas créditos
do Estado com créditos garantidos por penhor como se defendeu
no Ac. deste STA de 8.11.95 Rec.18.828 em que se escreveu:”sobre
o valor da coisa ou direito empenhado, o crédito pignoratício logra
preferência sobre os créditos privilegiados por impostos que foram
de privilégio mobiliário geral desde que ao concurso não venham
créditos por contribuições à Segurança Social”.

Tal como se defendeu no cit.Acórdão do Pleno ”inclinamo-nos
no sentido de que o legislador do DL.103/80 apenas pretendeu regular
as hipóteses especiais de concorrência de créditos da Segurança Social
com créditos do Estado e créditos pignoratícios e de concorrência
de créditos da primeira entidade com créditos deste último tipo e
não pretendeu alterar a ordem de graduação consagrada no Código
Civil sempre que não concorram créditos da Segurança Social, se-
guindo neste ponto a jurisprudência largamente dominante deste
STA”, sendo certo porém que esta questão não é objecto do recurso.

Quer através do DL.512/76 (art.1o) quer mediante o DL.103/80
(art.10o) ”resulta evidente que o legislador pretendeu instituir um
sistema especial em relação ao consagrado no Código Civil no que
toca aos créditos da Segurança Social” onde se alude claramente”
a hipótese de concurso de créditos do Estado, da Segurança Social
e pignoratícios, hipótese, aliás que é a de mais usual concorrência.
Tal disciplina implica que,havendo concurso entre esses três tipo de
créditos, o regime resultante do art.749o do Cód.Civil cede” (Ac. do
Pleno citado).

Vejamos agora a segunda questão que é a de saber se o crédito
por aval dado pelo Estado ao abrigo da Lei 1/73 está no mesmo
plano dos créditos por impostos que, no caso, são, como se disse
as quotizações devidas ao Fundo de Desemprego.

Na tese da recorrente, seriam graduados em primeiro lugar os cré-
ditos da Segurança Social seguidos do créditos da recorrente (crédito
pignoratício) e, só depois, o crédito do Estado.

E acrescenta que ao ter sido graduado o crédito do Estado emer-
gente do pagamento do aval para ser pago com preferência sobre
o crédito da recorrente na parte não satisfeita pelo pagamento do
aval, foram violados os arts.593o no2 e 749o do Cód.Civil para além
das disposições dos arts.735o no2, 747o no1 a) do C.C., da Base XII,
no2 da Lei 1/73 e do art.10o do Dec.Lei 103/80.

Reconhece, no entanto, a recorrente que ”o Estado quando tenha
garantido toda a dívida, ao cumprir o respectivo aval pagando ao
credor, adquire em regra os direitos deste em relação ao devedor
(art.592o no1 do Cód.Civil) transferindo-se para si, na qualidade de
credor sub-rogado os respectivos acessórios, designadamente as ga-
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rantias por força do estatuído no no1 do art.593o e no1 do art.582o

este último aplicável por força do art.594o todos do C.Civil”.
Sustenta que ”no caso de sub-rogação parcial, como ocorre no

caso dos autos, rege, porém a regra especial consagrada no no2 do
art.593o que estabelece que a sub-rogação não prejudica os direitos
do credor ou do seu cessionário, quando outra coisa não for
estipulada”.

Daí retira a conclusão de que ”em caso de execução aquilo que
for afecto ao pagamento global do crédito destina-se, em primeiro
lugar, ao credor primitivo, não comungando o credor sub-rogado das
garantias e só o excedente, se o houver, aproveita ao credor
sub-rogado”.

Ou seja, a recorrente da expressão legal ”não prejudica os créditos
do credor” extrai a ideia de que os direitos do credor (Caixa) preferem
aos do sub-rogado (Estado), o mesmo é dizer que o crédito originário,
na parte ainda por satisfazer, deveria ter prioridade.

Carece, no entanto, de razão a recorrente.
Em primeiro lugar, não é legítimo extrair daquela expressão ”não

prejudicam” a ideia de preferência. Como se defende no Ac. do Pleno
citado, ”o sentido natural daquela expressão é o de que os direitos
do credor subsistem e não o de que preferem”.

Também no mesmo sentido o citado Parecer da P.G.R. que ao
demonstrar a história do preceito do art.593o no2 concluiu que o
legislador teve em vista alterar a solução do art.782o do Código de
Seabra o qual dispunha que os direitos do credor tinham preferência
sobre os do sub-rogado, solução esta que o autor do Projecto do
actual Código Civil, o Prof.Vaz Serra considerou injusta.

Por outro lado, como se defende no mesmo Parecer da PGR, a
satisfação integral da responsabilidade do avalista - como no caso
dos autos - não cabe na hipótese prevista no no2 do art.593o do Cód.Ci-
vil uma vez que a expressão dele constante ”satisfação parcial” diz
respeito apenas à situação em que o fiador salda apenas uma parte
do débito e não àquela em que o avalista - como no caso vertente
- solve toda a sua responsabilidade, sendo certo que não se vê razão
séria para se entender que o credor inicial, que viu satisfeito parte
do seu crédito à custa do fiador deva ficar em melhor posição que
este em relação à parte não paga do seu crédito”.

Como refere o aludido Acórdão do Pleno, citando Antunes Varela
”Das Obrigações em Geral” II vol. 4a edição 1990 pág.338, nota 2,
”no caso de fiança sobre parte do crédito, se o fiador solveu o total
da sua responsabilidade, fica colocado, pela sub-rogação no mesmo
plano do credor originário. Só que, a indivisibilidade da garantia real
tem como consequência que tal tanto o fiador como o credor originário
exerçam por inteiro o seu direito, nos termos do art.696o, aplicável
por força do art.678o ambos do Código Civil”. O que significa que
o crédito do fiador deve ser graduado a par do crédito originário
( no mesmo sentido o Parecer citado).

Segundo o Estado, ”também no caso de aval parcial assume o
Estado, por sub-rogação, solvendo ao credor quanto garantiu, ve-
rificado o incumprimento do devedor, a titularidade do direito na
importância respectiva, sem se sujeitar à aplicação do art.593o no2
e, por isso, à preferência do credor no exercício do direito pela parte
não cumprida”.

Importa referir que a sub-rogação investe ainda do Estado no pe-
nhor de que a Caixa G.Depósitos fez, além disso, prover o seu direito
(art.582o no1 aplicável à sub-rogação por força do art.594o).
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Há que registar, para além do que fica dito, que o crédito do
Estado decorrente do pagamento do aval, goza do privilégio mobiliário
geral nos termos da Base XII no2 da Lei no1/73, de 2 de Janeiro,
como de resto vem reconhecido pela recorrente nas suas alegações
(conf.conclusões IV).

Diz o referido no2 - Além das garantias que em cada caso forem
estipuladas, o Estado goza, sobre os bens das empresas privadas a
que tenha concedido aval, de privilégio creditório nos termos dos
arts.735o no2 e 747o no1 alin.a) do Cód.Civil pelas quantias que efec-
tivamente tiver despendido a qualquer título em função do aval pres-
tado ao abrigo deste diploma”.

Donde resulta que através deste preceituado, o legislador situa
os créditos do Estado por avales no mesmo plano dos créditos por
impostos o que conduz à graduação sucessiva dos créditos em causa
pela seguinte ordem: os do Estado, da Segurança Social e da Caixa
Geral de Depósitos, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro
lugares.

Temos assim que o crédito do Estado decorrente do aval prestado
e solvido é considerado pela lei para efeitos de graduação como os
créditos por impostos conferindo-lhe a Base XII no2 da Lei 1/73 a
mesma dignidade concensual dos créditos ficais.

Neste ponto, o citado Parecer da PGR, sustenta que na óptica
da lei, teologicamente, quer isto dizer que ”os créditos derivados da
concessão de avales, mediante os quais se proficiam, por exemplo
a empresas privadas os meios que lhes permitam ”financiar empreen-
dimentos ou projectos de manifesto interesse para a economia nacional
(Base II no1) assumem, do ponto de vista do interesse público, a
mesma importância dos créditos tributários, fonte de receitas mercê
das quais providencia o Estado a satisfação de necessidades comu-
nitárias essenciais”.

”Não pode, pois, estranhar-se ”que em homenagem ao interesse
colectivo, a lei confira primazia ao pagamento das duas categorias
de créditos sobre outros...”.

”Tanto mais que os pagamentos do Estado às instituições de crédito
em execução dos avales originando os créditos sub-rogados em ques-
tão, são, naturalmente, efectuados com recursos que buscam a sua
fonte, em maior ou menor medida nas receitas tributárias, tornando-se
nesta óptica partícipes, de algum modo, da natureza económica destas,
embora não possam, como é óbvio, merecer a qualificação jurídica
de ”créditos fiscais”. Assim se compreende que a lei mande graduar
os créditos de avales no lugar pertencente basicamente aos impostos.

Uma última questão a resolver, e cuja solução decorre de tudo
quanto já se disse, colocada pela recorrente tem a ver com a existência
de uma lacuna da lei insusceptível de ser preenchida por recurso
à analogia, quando no caso as disposições aplicáveis se não harmo-
nizam e conflituam entre si.

Para além do que já se disse e se reafirma, o no1 do art.10o do
Dec.Lei 103/80 diz-nos que os créditos das caixas de previdência por
contribuições e os respectivos juros de mora gozam de privilégio mo-
biliário geral graduando-se logo após os referidos créditos na alin.a)
do no1 do art.747o do Cód.Civil.

Por outro lado, o no2 do mesmo artigo define a prevalência dos
créditos de Segurança Social sobre qualquer penhor posto que de
constituição anterior, ou seja, no caso, sobre o crédito pignoratício
da C.G.D.
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Demonstrado que ficou que o crédito do aval ocupa idêntico lugar
ao dos impostos, na ordem de graduação prevista no art.747o alin.a)
do C.Civil, retira-se claramente do citado art.10o do Dec.Lei 103/80
que a graduação a que procedeu a sentença recorrida está em con-
formidade com os dispositivos legais e que por isso, a conclusão a
extrair é a de que não se descortina qualquer lacuna.

De todo o exposto é forçoso concluir que, encontrando-se o crédito
do Estado decorrente do aval na mesma posição dos créditos do Estado
por impostos - quotizações para o Fundo de Desemprego - pois goza
da garantia do penhor através da sub-rogação, devem aqueles ser
graduados em primeiro lugar, em seguida os da Segurança Social
e só depois o crédito pignoratício.

A sentença recorrida ao assim decidir não merece qualquer censura.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Marques Meira — Domingos Brandão de Pinho. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades. Reenvio prejudicial.
Art. 33o da Sexta Directiva. Receitas do IAPO.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Suscitadas dúvidas sobre a interpretação do art. 33o da
Sexta Directiva do Conselho das Comunidades Europeias
de 17.5.77 (Directiva no 77/358/CEE publicada no Jornal
Oficial no 2.145/I das Comunidades Europeias) atinente
à legalidade das taxas cobradas pelo IAPO, justifica-se
a interpretação do TJCE ao abrigo do art. 177o do Tratado
de Roma sobre os pontos questionados.

II — Isto porque o STA, face ao disposto no art. 30o do ETA,
nesta jurisdição decide definitivamente sem haver lugar
a recurso.

III — Formulado que foi já o reenvio prejudicial ao TJCE nou-
tro processo sobre a mesma questão prejudicial, é de sus-
pender a instância até à pronúncia naquele reenvio –
arts. 276o no 1 alín. d) e 284o 1 alín. d) do C. P. C.

Recurso n.o 13.251 de que é recorrente Indústrias Lever Portuguesa,
Lda. e recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Indústrias Lever Portuguesa, Lda. identificada nos autos, não se
conformando com a sentença proferida pelo Mmo. Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa que negou provimento ao recurso
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do “acto através do qual a Comissão de Liquidação dos Organismos
de Coordenação Económica do Instituto Nacional de Garantia Agrí-
cola liquidou e lhe exigiu o pagamento de Esc. 2.413.657$00, a título
de taxas respeitantes a vendas efectuadas nos meses de Janeiro a
Junho (inclusive) de 1986 interpôs recurso para o Tribunal Tributário
de 2a instância, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

“1o. A entrada em vigor em Portugal, em 1.1.86 do IVA, com
efeitos directos no sistema de arrecadação das receitas próprias co-
munitárias previsto no art. 374o do Acto de Adesão, correspondeu
à aplicação entre nós do sistema comum de imposto sobre o valor
acrescentado, tal como é delineado na Sexta Directiva no 77/388/CEE
e nos Actos que a completaram e alteraram.

2o. Tal aplicação transformou o pedido (quereria dizer período)
de três anos (1986-1989) previsto no art. 35 do Acto de Adesão com
remissão para o Anexo VI, no período transitório de aplicação das
derrogações temporárias previstas no art. 378o com remissão para
o Anexo XXXII, IV, 3, alíneas a) e b).

3o. As taxas criadas e cobradas em favor do IAPO, a que se refere
o presente processo devem considerar-se como medidas de efeito
equivalente à imposição de direitos aduaneiros, na medida em que
aquele Instituto tinha como única finalidade apoiar e disciplinar a
produção nacional;

4o. O art. 33o da Sexta Directiva, aplicável por força do art. 395o

(seu Anexo XXXVI) do Acto de Adesão a partir de 1.1.86 revogou
as citadas disposições do Dec. Lei 374-J/79 que impunha o pagamento
das “taxas” as quais, de qualquer modo, teriam que se considerar
revogadas a partir de 1.3.86 do citado art. 193o do Acto de Adesão;

5o. Assim, a cobrança a que se refere o presente recurso viola
o disposto no art. 33o da Directiva do Conselho no 77/388/CEE, de
15/5/77 e o disposto no art. 193o do Acto de Adesão de Portugal
às Comunidades Europeias, para além de violar o disposto no no 3
do art. 106o da C. R. P.

Termos em que se requer seja admitido o presente recurso e lhe
seja dado provimento, revogando-se a decisão recorrida em todas
as consequências, incluindo a de considerar procedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente contra a liquidação e cobrança das
“Taxas” previstas no Dec. Lei 374-J/79, de 10 de Setembro”.

Sem contra alegação subiram os autos ao Tribunal Tributário de
2a Instância que, na sequência de parecer do Exmo. Magistrado do
Ministério Público ali em funções, por Acórdão de 15/5/90 declarou
aquele Tribunal incompetente em razão da hierarquia uma vez que
o fundamento do recurso versava matéria exclusivamente de direito
(arts. 32o no 1 alin. b) e 41o no 1. alín. a) do ETAF) sendo competente
para dele conhecer este STA.

A pedido da recorrente, foram os autos remetidos a este Tribunal
onde o Exmo. Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no
sentido de que deve negar-se provimento ao recurso.

A fls. 72, foi proferido acórdão interlocutório, a ordenar a junção
aos autos de cópia do Acórdão do Pleno da Secção de 10 de Julho
de 1991 proferido no recurso 12005 “dada a plausibilidade de soluções
e por poder revestir interesse no sentido da dilucidação do que nos
autos se encontra equacionado”.

O que foi cumprido, mostrando-se junto o referido Acórdão que
constitui fls. 76-80, no qual se vê que ali se ordenou, ao abrigo do
art. 177o do Tratado de Roma, a interpelação do Tribunal de Justiça
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das Comunidades sobre várias questões, que se têm por prejudiciais,
nos termos daquele normativo.

Na sequência de despacho do relator, foi junta aos autos fotocópia
do Acórdão respectivo proferido pelo Tribunal das Comunidades Eu-
ropeias que se pronunciou sobre aquelas questões suscitadas no re-
ferido processo 12005 e notificado às partes.

Analisado o teor do mesmo conclui-se que se atende à interpretação
de determinados arts. 9o 12o e segs. 30o 92o e 95o do Tratado a
CEE e se o conceito de encargo de efeito equivalente a direito adua-
neiro de importação abrange ou não uma taxa cobrada por instituto
público sobre a venda de pastas químicas sem distinção entre nacionais
e importadas e cujo produto financia actividades daquela entidade.

Extraiu-se, desde logo a conclusão de que a matéria versada naquele
acórdão, embora revista algum interesse para o caso dos autos, não
responde cabalmente às questões de interpretação de normas comu-
nitárias postas no presente recurso.

Daí que se mostre insuficiente aquele aresto para a solução jurídica
adequada do objecto do recurso dos presentes autos.

O Exmo. Procurador-Geral Adjunto emitiu novo parecer no sentido
de que, perante o dito aresto comunitário, o recurso merece pro-
vimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“a) A actividade da impugnante consiste no fabrico e venda de

sabonetes, detergentes, perfumes, cosméticos e produtos de conser-
vação e limpeza.

b) No dia 15-4-88 recebeu a impugnante o ofício de fls. 7 acom-
panhado da guia de fls. 8 que aqui se dão por reproduzidos.

c) A impugnante efectuou o pagamento da quantia mencionada
nesta guia, em 16.5.1988 no montante de 2.413.657$00.

d) No canto superior direito do rectângulo esquerdo desta guia
constava a indicação 4/PN que significava que a importância referida
na alínea anterior incidiu apenas sobre produtos nacionais por si
fabricados”.

Das conclusões que, como se sabe, constituem o âmbito do recurso,
extrai-se que, fundamentalmente são duas as questões que se colocam:
uma que tem a ver com a interpretação do Dec. Lei 374-J/79 de
10 de Setembro e sua conformidade com a Constituição, e outra
se as ditas “taxas” violam o art. 33o da Sexta Directiva do Conselho
no 77/388/CEE de 15.5.77, não ressalvada pelo art. 378o do Acto de
Adesão de Portugal à CEE – Acto Anexo XXXII.

Face ao disposto na alín. a) do art. 30o do ETAF com a redacção
que lhe foi dada pelo art. 1o da Lei 11/93 de 6/4, este STA decide,
no caso de modo definitivo, não cabendo pois recurso da decisão
a proferir.

Daí que, nos termos do art. 177o do Tratado de Roma torna-se
necessária a pronúncia do TJCE sobre o tema em questão, o mesmo
é dizer que o recurso é obrigatório nesta jurisdição cujas decisões
são insusceptíveis de recurso, tudo isto a partir de 1 de Janeiro de
1986, com a entrada de Portugal no quadro das Comunidades
Europeias.

Trata-se, pois de matéria que logra primazia sobre a interpretação
e aplicação das normas de direito interno.

Sucede, porém, relativamente às normas de direito comunitário
em presença nos autos, foi accionado o recurso prejudicial para o
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TJCE no Processo 18913, que por esse facto se encontra suspenso
aguardando a pronúncia daquele Tribunal sobre a interpretação das
citadas normas.

E como vem sendo decidido, em múltiplos processos com situações
idênticas, não se justifica a renovação do processo prejudicial perante
o T. C. E., quanto à mesma questão afigurando-se lógico se aguarde
que o Tribunal das Comunidades se pronuncie, tendo presente o
princípio da economia processual.

Nestes termos acorda-se em ordenar a suspensão da instância até
que o Tribunal de Justiça das comunidades se pronuncie no recurso
prejudicial determinado no Processo 18913, ao abrigo dos arts. 276o

no 1 alín. d) e 284o alín. d) ambos do CPC o que a Secretaria informará
oportunamente.

Custas a final.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. – Abílio Madeira Bordalo (Relator) – José
Joaquim Almeida Lopes – Agostinho de Castro Martins. – Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição; apresentação de documentos na fase do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é atendível o documento apresentado já na fase do recurso,
que formaliza um contrato-promessa, no qual outorgou o
apresentante e celebrado três anos antes da data da oposição,
se não se alegar e provar a impossibilidade de o apresentar
aquando da dedução desta.

RECURSO No 19.019 de que é recorrente Georgina Martins Figuei-
redo Silva e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

Georgina Martins Figueiredo Silva, não se conformando com o
acórdão do T.T. de 2a Instância, a fls.47 vo e seguintes, dele interpôs
recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a for-
mulação do seguinte quadro conclusivo:

”a) O T.T. de 2a Instância não considerou no douto acórdão pro-
ferido o documento junto a fls.35;

b) O facto de a parte não ter alegado a impossibilidade de o juntar
anteriormente é irrelevante e, quando muito, deveria tal facto ser
passível de multa;

c) De qualquer forma, parece evidente essa impossibilidade;
d) A não consideração do documento viola o princípio da aquisição

material aceite pelo C.P.T.;
e) Em consequência, deve o douto acórdão ser revogado e a opo-

sição ser julgada procedente, com todas as consequências daí de-
correntes.

*
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O Exmo.Magistrado do MoPo 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) Em 30/4/92 foi instaurado processo de execução fiscal

no3468921002139 da 2a Repartição de Finanças de Gondomar por
dívidas ao C.R.S.S. do Porto desde Setembro de 1989 a Dezembro
de 1990 na quantia de 5.518.885.00, da responsabilidade da sociedade
”Silva e Tomás Lda”.

B) Em 8/6/92 procedeu-se à penhora de bens e direitos da executada
no valor de 3.700.000.00 sendo-lhe desconhecidos outros bens pe-
nhoráveis.

C) Dada a insuficiência de bens para solver a dívida exequenda,
ordenou-se a reversão nos termos do art.239o - 2 da L.P.T. contra
os responsáveis subsidiários.

D) Dentre eles foi citada em 2/9/92 a opoente.
E) Do pacto social da executada constavam como gerentes até

Maio (24) de 1990, a opoente e seu marido.
*

A questão a decidir consiste em saber se o acórdão recorrido devia
ter atendido o documento de fls.35.

Tal documento não é autêntico nem autenticado, constitui o suporte
documental de um contra-promessa de cessão de quota em que in-
terveio a recorrente, está assinado pelos intervenientes, porém, as
assinaturas não estão reconhecidas notarialmente, dele consta a data
de 11/Agosto/1989, apenas foi junto com as alegações do recurso in-
terposto para o T.T. de 2a Instância, destinando-se, ao que parece,
a fazer prova da renúncia da gerência da primitiva executada, a partir
daquela data, por banda da oponente.

O acórdão recorrido decidiu não o tomar em conta por não serem
supervenientes os factos dele constantes,não ter sido alegada a im-
possibilidade de o juntar anteriormente, sendo, por isso extemporâneo.

Que dizer ?
Do texto dos arts.506o no1, 523o no2 e 663o no1 do C.P.Civil resulta

que os factos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, bem
como a respectiva prova, se o for por documento, devem ser deduzidos
e esta produzida até ao encerramento da discussão em 1a instância.

Todavia, nos termos do art.524o no1 do C.P.Civil, depois do en-
cerramento da discussão só são admitidos, no caso do recurso, os
documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele
momento.

Alega a recorrente não lhe ter sido possível juntar, atempadamente,
o referido documento e que essa impossibilidade é evidente (v.con-
clusões b) e c). Talvez, por isso, não alegou os factos que a
demonstram.

Todavia, quanto a nós, a alegada impossibilidade não só não é
evidente como, tudo o indica, não existiu.

Efectivamente, a ser verdadeira a data aposta no referido docu-
mento - 11/Agosto/1989 - não se vê razão que tenha impedido a
recorrente, que o assinou, de o juntar com a petição inicial que, como
se vê do carimbo nela aposto, apresentou na Repartição de Finanças
em 4/Set/1992.

Decorrendo entre estas datas mais de três anos e tendo a recorrente
intervindo no contra-promessa que aquele documento formaliza, o
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que se evidencia é a possibilidade da sua junção aquando da apre-
sentação da petição inicial de oposição, como era seu dever (v. art.288o

do C.P.Tributário).
Assim, tal documento, na ausência de alegação e prova, não podia

ser atendido no recurso interposto para o T.T. de 2a Instância, por
se mostrar manifestamente extemporâneo.

Por outro lado, muito embora o art.4o do L.P.Tributário imponha
ao juiz o dever de realizar ou ordenar todas as diligências úteis de
apuramento da verdade, nele se consagrando o princípio do inqui-
sitório pleno, não é menos verdade que a consideração do referido
documento, fora do quadro legal respectivo seria ilegal.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em
confirmar o acórdão recorrido.

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

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

C.P.Tributário; indeferimento tácito; Decurso do prazo; re-
clamação graciosa finda; insusceptibilidade da suspensão
da execução.

Doutrina que dimana da decisão:

- A reclamação graciosa presume-se indeferida para efeitos
de impugnação judicial se os órgãos competentes da ad-
ministração fiscal sobre ela não se pronunciar, no prazo
de 90 dias a partir da data da entrada no serviço competente,
salvo disposição especial que estabeleça outro prazo
(art.125o do C.P.T.).

- Tal prazo à insusceptível de interrupção, e, uma vez decorrido,
é de considerar finda a reclamação graciosa.

- A reclamação graciosa finda não suspende a execução, nos
termos do art.255o do C.P.T.

RECURSO No 19.255 de que é recorrente José Ferreira Martins San-
tos, Lda. e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr.FONSECA LIMÃO.

José Ferreira Martins Santos, Lda., não se conformando com o
acórdão do T.T. de 2a Instância, que lhe negou provimento ao recurso
que interpusera de uma decisão do T.T. de 1a Instância do Porto
que, sua vez, indeferira um recurso de decisão do Chefe da Repartição
de Finanças de Gondomar, que havia indeferido um pedido de sus-
pensão da execução formulado por aquela, daquele interpôs recurso
para este S.T.A. terminando as suas alegações com a formulação do
seguinte quadro conclusivo.
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A) Dispõe o no1 do art.255o do Código de Processo Tributário
que ”a reclamação graciosa, a impugnação judicial e o recurso judicial
que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda suspendem
a execução até à decisão do pleito, desde que seja prestada garantia
nos termos do art.282o ou a penhora perante a totalidade da quantia
exequenda e do acrescido”;

B) A executada apresentou reclamação graciosa tendo por objecto
a legalidade da dívida exequenda, sendo certo que, até ao momento,
não obteve qualquer resposta ou decisão relativamente à reclamação
apresentada, não obstante o IROMA ter iniciado a resposta a questões
suscitadas mediante um esclarecimento parcial;

C) Perante tal esclarecimento parcial interrompeu-se definitivamen-
te o prazo previsto no art.125o do Código do Processo Tributário,
encontrando-se o IROMA obrigado ao deferimento ou indeferimento
expresso da reclamação apresentada pela recorrente.

D) Tal facto, pois, é bastante para a justificar o pedido de suspensão
apresentado, sendo certo que, por outro lado, a penhora já existente
é garante, mais que suficiente, da quantia exequenda e seus eventuais
acréscimos.

*
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.
Vem provada a seguinte matéria de facto:
A) Na execução movida pela R.F. de Gondomar contra a recorrente

por dívidas ao IROMA, no montante de 52.725.380.500 dos anos
de 1989 e 90, foi-lhe penhorada em 10/2/92 uma unidade fabril des-
tinada a matadouro e tudo o que a integra, em pleno funcionamento,
unidade sita em Rio Tinto - R. da Independência, 321, e fazendo
parte da inscrição do artigo matricial urbano 6163 da freguesia de
Rio Tinto - Gondomar.

B) Por requerimento de fls.14 a recorrente, que entretanto passou
a denominar-se ”Rio Suínos-Indústria e Comércio de Produtos Ali-
mentares Lda” requereu a suspensão da execução com a alegação
de que na vária correspondência dirigida ao Iroma fez uma reclamação
graciosa.

C) As cartas são do teor fotocopiado a fls.19, 20, 22 e 23 aqui
dado como reproduzido e datadas respectivamente de 13/2/90, 2/4/90
e 21/6/90.

D) O IROMA respondeu da forma e teor dos fotocopiados de
fls.21 e 24 aqui dados por reproduzidos.

E) A solicitação da R.F.de Gondomar para que fosse informada
sobre a posição desse Instituto em face do pedido de suspensão da
executada (fls.48) respondeu este pela carta de fls.49, aqui dada por
reproduzida.

F) No essencial dessa resposta, diz o IROMA que decorreu há
muito o prazo do indeferimento tácito, ainda que se pudessem con-
firmar as cartas da executada como uma reclamação, e que o pedido
de suspensão da execução deve ser indeferido, ao mesmo tempo que
prestou indicações sobre a legalidade da dívida exequenda.

G) O Chefe da R.F. indeferiu o pedido de suspensão da execução,
com os fundamentos da resposta e informações do IROMA referida
em E).
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H) Por carta fotocopiada de fls.51 e aqui dada por reproduzida
de 26/11/90 a recorrente aceitou a liquidação da dívida exequenda
e propôs à entidade liquidadora um plano de pagamento.

*
Nas cartas referidas na alínea c) do probatório, dirigidas ao Iroma,

pretende a recorrente ver nelas uma reclamação graciosa susceptível
de, nos termos do art.255o do C.P.T., suspender a execução.

Por outro lado, na resposta do IROMA, constante de fls.21 a 24,
vê a recorrente um facto interruptivo do prazo a que alude o art.125o

do C.P.Tributário (al.D) do probatório).
Será assim ?
Refira-se, antes de mais, que nem o art.125o do C.P.Tributário

nem qualquer outra disposição legal prevêem factos interruptivos em
matéria de prazos relativos ao indeferimento tácito.

Nem seria curial que tal acontecesse.
Efectivamente, o silêncio da Administração durante 90 dias após

a reclamação graciosa faz presumir o indeferimento da mesma.
O escopo desta norma é o de garantir aos interessados o direito

à impugnação judicial quando confrontados com a passividade do
Fisco.

A admitir-se a interrupção de tal prazo, com a destruição do tempo
já decorrido, mais longe estaríamos do ficcionado indeferimento e
da respectiva impugnação judicial.

Ora, a impugnação judicial é um direito que assiste aos contri-
buintes, cujo exercício não se compadece com as delongas da referida
interrupção.

Assente fica, pois, que o prazo de 90 dias não comporta a alegada
interrupção.

Assim, ainda que se entenda que a recorrente deduziu uma ver-
dadeira e própria reclamação graciosa, de concluir é que, 90 dias
após 1/Julho/1991, deve a mesma considerar-se tacitamente indeferida
(v.art.2o e 6o do DL.154/91 e 125o do C.P.Tributário).

Tal indeferimento, sem oposição da recorrente, leva a considerar
a alegada reclamação como finda.

Daí que a mesma, porque finda, não possa constituir circunstância
que afecte o prosseguimento da execução, nos termos do arto 255o

do C.P.T.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

IVA. Impugnação judicial. Prazo. Artigo 7o do DL.no154/91,
de 23/IV. Regime do CPT.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O artigo 7o do DL.154/91, de 23/V, abrange apenas os
casos em que a cobrança é originalmente virtual.

II — Assim, estando-se perante cobrança virtual de IVA de-
corrente de conversão de cobrança eventual por falta de
pagamento (artigo 27o, 1 e 2, do CIVA, redacção anterior
à do DL.100/95, de 19/V), será de observar o regime
do CPT no que concerne ao prazo de impugnação
judicial.

Recurso no19.321 de que é recorrente GRAE - Gabinete de Reor-
ganização e Apoio à Empresa, 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:

“GRAE - Gabinete de Reorganização e Apoio à Empresa, Lda”,
com sede na Rua Heliodoro Salgado, 21, r/c - Barreiro, inconformada
com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal
que, julgando procedente a excepção peremptória de caducidade do
direito de accionar, absolveu a Fazenda Pública do pedido formulado
nesta impugnação judicial, vem até nós, assim rematando a sua ale-
gação de recurso:

a) As garantias, direitos e interesses legítimos adquiridos pela ora
recorrente (Rct.) anteriormente à data da entrada em vigor do CPT
não podem ser afectados (art.3o do CPT).

b) O imposto em questão, de cobrança virtual, tem de ser cobrado
de acordo com o regime anterior à entrada em vigor do CPT, ou
seja, segundo as normas do CPCI, incluindo o respeito pelos prazos
nele previstos (art.7o do DL.no154/91, de 23/IV).

c) O prazo de reclamação previsto na alínea b) do artigo 87o do
CPCI é de seis meses a contar da data da citação pessoal da penhora,
no caso de cobrança coerciva.

d) A citação para efeitos de cobrança coerciva foi feita em 22
de Agosto de 1992 e a reclamação graciosa deu entrada nos serviços
competentes no dia 4 de Dezembro de 1992 (dentro dos 6 meses
subsequentes à citação).

e) Independentemente de quaisquer prazos ao abrigo dos quais
a reclamação graciosa pudesse ser apresentada, a mesma deu entrada
nos serviços competentes dentro do prazo legal, não havendo motivo
para o indeferimento liminar por intempestividade da sua apre-
sentação.

f) O problema da errónea qualificação e quantificação dos factos
tributários e liquidação do imposto é de apreciação subsequente e
dependente da resolução do incidente da tempestividade, ou não,
da reclamação.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui pela improcedência
do recurso.

Também o distinto PGA é de parecer que o recurso não merece
provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
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Em sede factual, na decisão recorrida julgou-se provado que:
1. A ora impugnante deduziu reclamação invocando o disposto

nos arts.97o e 120o do CPT, 97o do mesmo código e 73o, b), do CPA,
invocando beneficiar da isenção de IVA no período da liquidação
(1989, 1990 e 1991 até Agosto) e pedindo a anulação das liquidações
efectuadas;

2. A petição onde a mesma foi deduzida deu entrada na Repartição
de Finanças do Barreiro em 4.XII.1992;

3. Por despacho de 30.VI.1993 do Director Distrital de Finanças
foi indeferida a mesma por extemporânea, tendo a ora impugnante
sido notificada em 1.IX.1993;

4. O IVA liquidado de 3496883$00, 3157451$00 e 3081061$00, res-
pectivamente, e juros compensatórios foi debitado ao Tesoureiro da
Fazenda Pública em 28.VII.1992.

E, como consta da fotocópia autenticada de fls.66-68 vo “são devidos
juros de mora sobre a importância de . . . a partir de 20/06/1992”.

É ponto incontroverso estarmos perante liquidações adicionais de
IVA efectuadas em 1992 (ABRIL - cfr.- fls.43 a 56 vo.), já, pois,
no domínio do Código de Processo Tributário. Com efeito, este di-
ploma adjectivo entrou em vigor em 1 de Julho de 1991 - artigo
2o, 1, do DL.no154/91, de 23/IV.

Segundo o artigo 7o deste decreto-lei, “enquanto os respectivos
códigos ou leis tributárias não forem adaptados às disposições de
cobrança do novo código, os impostos de cobrança virtual continuarão
as ser cobrados pelo actual regime, o qual também se aplicará à
contagem dos respectivos prazos de reclamação ou impugnação
judicial”.

Ora, referindo-se aqui, tão-só, “os impostos de cobrança virtual
“e sabendo-se que a cobrança eventual se convertia “em eventual”
nos termos do parágrafo 2o do artigo 19o do CPCI, entendemos, na
esteira do acórdão desta Secção de 9 do corrente, rec.no21414, que
«no campo de previsão e aplicação do dito artigo 7o apenas cabem
os casos em que a cobrança é originariamente virtual, pois, de outro
modo, ficaria sem sentido e alcance prático a referida expressão legal,
de carácter nitidamente restritivo».

Como assim, a situação vertente, em que cobranças eventuais de
IVA foram, por falta de pagamento, convertidas em virtuais (cfr. cer-
tidões de fls.31, 32 e 33 e artigo 27o, 1 e 2, do CIVA, redacção
anterior à do DL.no100/95, de 19/V), não se compagina com a hipótese
normativa do transcrito artigo 7o, por isso que tem de ser apreciada
à luz do Código de Processo Tributário.

Segundo o seu artigo 123o, 1, a), “a impugnação será apresentada
. . . no prazo de 90 dias contados a partir . . . do termo do prazo
para pagamento voluntário dos impostos. . .”.

O artigo 107o do mesmo compêndio adjectivo preceitua que “cons-
titui pagamento voluntário de dívidas de impostos . . . o efectuado
dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias, “dispondo o artigo
109o, 1, que “findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a
vencer-se juros de mora nos termos das leis tributárias”.

Conjugando estas disposições legais, temos que, no âmbito do Có-
digo de Processo Tributário, “pagamento voluntário” é o efectuado
dentro do prazo para pagamento sem juros de mora (diferente era
o regime do CPCI, em que o pagamento voluntário, podendo “sa-
tisfazer-se à boca do cofre ou com juros de mora” (artigo 20o) seria
todo aquele que fosse efectuado dentro do prazo de pagamento, sem
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ou com juros do prazo de pagamento, sem ou com juros de mora,
até ao relaxe (artigo 28o).

In casu, o pagamento sem juros de mora podia ser efectuado no
prazo de 15 dias a contar da data da notificação para pagamento
- 4 de Junho de 1992 (artigo 27o, 1, do CIVA, redacção primitiva),
sendo que o termo final ocorreu em 19 de Junho de 1992 - cfr. certidões
de fls.31 a 33 vo. A partir de tal data há que contar o prazo de
90 dias para a apresentação da impugnação judicial atinente às li-
quidações adicionais de IVA em foco. E assim se nos depara 17 de
Setembro de 1992 como «dies ad quem» do mesmo prazo.

Ora, a petição de fls.2-13 deu entrada na 1a Repartição de Finanças
do Barreiro em 29.IX.1993, ut carimbo aposto no seu rosto.

Patente, pois, a sua intempestividade, face ao aplicável artigo 123o,
1, a), do CPT.

E não aproveita à impugnante o seu no2, que estabelece que, “em
caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação
será de oito dias após a notificação”.

Desde logo, isto pressupõe, naturalmente, a tempestividade da re-
clamação. Pertinentemente, estabelece o artigo 97o do sobredito com-
pêndio adjectivo que “a reclamação graciosa . . . será apresentada
no prazo fixado no no1 do artigo 123o”. Na situação em análise, até
17 de Setembro de 1992.

E o que se constata do processo gracioso apenso é que a reclamação
deu entrada na 1a Repartição de Finanças do Barreiro em 04.XII.1992.
Conquanto com incorrecta determinação do «dies ad quem» do ati-
nente prazo de apresentação, impunha-se, pois, o seu indeferimento
com base em extemporaneidade.

Resta dizer, com referência à primeira conclusão deste recurso,
que descabido é a invocação do artigo 3o do CPT, porquanto toda
a situação em análise, liquidações incluídas, se desenvolvem em plena
vigência de tal código. E como a respeito se exarou na sentença re-
corrida, “não existe na esfera jurídica da contribuinte, enquanto não
ocorreu a liquidação, qualquer direito a da mesma reclamar ou im-
pugnar, como é bem de ver”.

Aliás, a reclamação em causa foi deduzida “com base nos artigos
97o e 120o do Código de Processo Tributário (fundamento), bem
assim artigo 97o do mesmo diploma, conjugado com o disposto no
artigo 73o, alínea b) do Código do Procedimento Administrativo (pra-
zo)”, disposição esta inaplicável por se tratar de um «procedimento
especial».

Mal se compreende, por isso, a alusão da impugnante, quer na
p.i., quer na alegação do presente recurso, a uma então inexistente
«reclamação extraordinária» que, como lembrado àquela na sentença
recorrida e ora o distinto PGA realça, não abria nunca via para a
impugnação judicial. Era, apenas, susceptível de recurso hierárquico
- artigo 88o do CPCI.

Em seguimento do exposto, acorda-se negar provimento ao recurso,
confirmando-se, ainda que com diferentes fundamentos, a sentença
recorrida.

Custas pela recorrente, com 60% de procuradoria.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Pardal
(votei a conclusão). — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição. Poderes de cognição da Secção de Contencioso Tri-
butário do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tri-
butários de 1a instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do STA apenas conhece matéria de direito.

2 — Aquela Secção de Contencioso Tributário funcionando
como tribunal de revista tem o seu poder de cognição
limitado pelo artigo 722, no 2, do CPC.

Recurso n.o 19 637 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Silvério Pereira Gabriel e de que foi Relator o Exmo. Conselheiro
Dr.o Rodrigues Pardal.

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

Silvério Pereira Gabriel, cfr. 145795780, casado, residente em Vi-
lamar, concelho de Cantanhede, veio opor-se à execução fiscal
n.o 1433/90, instaurada na Repartição de Finanças de Coim-
bra — 2.a Repartição — contra a executada FRIMONDEGO — Co-
mércio e Indústria de Peixe Congelado e Comércio de Bacalhau Seco
e Produtos Alimentares, L.da para cobrança coerciva da quantia de
1919469$, proveniente de contribuição industrial, grupo A, relativa
aos anos de 1985 e 1986, com os fundamentos seguintes:

A execução reverteu contra o oponente que não é parte legítima
por não ser gerente desde 12 de Novembro de 1985.

Os bens da sociedade ainda não foram todos executados.
O digno representante da Fazenda Pública, na sua contestação,

manifesta-se pela improcedência da oposição.
O digno representante do Ministério Público é de parecer que

a oposição deve ser julgada procedente por o oponente ser parte
ilegítima.

O Mm.o Juiz do Tribunal Tributário de 1.a instância de Coimbra
julgou a oposição procedente por o oponente, no período em que
ocorreram os factos, não exercer a gerência de facto.

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com o sentido da sentença, interpôs recurso para o Tribunal Tributário
de 2.a Instância que, por acórdão de 8 de Novembro de 1994, negou
provimento ao recurso por o oponente não ter exercido quaisquer
funções de gerência.

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

1) De acordo com o artigo 4 e parágrafo único do pacto social,
e para obrigar a sociedade perante terceiros são sempre necessárias
as assinaturas dos três sócios, salvo para actos de mero expediente,
que foi nomeado o gerente Carlos Manuel Troca Domingues.

2) Verificada a gerência de direito, era presumida a gerência de
facto, incumbindo o ónus da prova ao oponente o que não foi con-
seguido através da prova testemunhal.
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3) Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 16
e 146 do CPC.

O oponente, ora recorrido, não apresentou contra-alegações.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que o recurso não merece provimento por
a recorrente sustentar que o oponente não logrou, ”através da prova
testemunhal” ilidir a presunção de gerência de facto, uma vez que
era gerente de direito o que quer dizer que neste recurso este Supremo
Tribunal aprecie o erro na fixação dos factos materiais o que lhe
é vedado pelo artigo 21, n.o 4, do ETAF (cfr.art.722, n.o2, do CPC).

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

facto:
a) A dívida exequenda respeita à contribuição industrial, grupo

A, dos exercícios de 1985 e 1986, no valor de 1919469$ de que era
originária devedora a empresa Frimondego — Comércio de Indústria
de Peixe Congelado e Comércio de Bacalhau e Produtos Alimen-
tares, L.da, que teve a sua sede em Adémia-Coimbra.

b) Por escritura de aumento de capital com a entrada de novo
sócio e alteração parcial do pacto social, celebrado em 12 de Novembro
de 1985, no Cartório Notarial de Cantanhede fls. 12 a 18, foi alterado
o artigo 4 do Pacto Social, ficando estabelecido que a gerência da
originária executada, Frimondego, L.da, ficava a cargo do sócio entrado
para a sociedade, Carlos Manuel Troca Domingues.

O parágrafo único do artigo 4 estabelecia que «para obrigar a so-
ciedade são sempre necessárias as assinaturas dos dois sócios, bastando
a assinatura de qualquer deles, para actos de mero expediente».

2. Mostram os autos que o problema a decidir neste recurso consiste
em apreciar se o oponente não conseguiu ”através da prova teste-
munhal” ilidir a presunção de gerência de facto, uma vez que era
gerente de direito.

O acórdão recorrido deu como provado que o oponente não exer-
cera a gerência de facto.

Por seu lado a, recorrente Fazenda Pública alega que verificada
a gerência de direito era presumida a gerência de facto, incumbindo
ao oponente o ónus da prova o que não foi conseguido através da
prova testemunhal.

Resulta daqui que a recorrente pretende que esta Secção de Con-
tencioso Tributário aprecie o erro na fixação dos factos materiais
levado a cabo pelo acórdão recorrido. No fundo, a recorrente deseja
é que seja apreciada matéria de facto.

Acontece que, nos processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1.a instância, esta Secção de Contencioso Tributário
apenas conhece de matéria de direito (artigos 21, n.o 4 e 32.o, n.o 1,
alínea b), do ETAF).

Por outro lado, este Supremo Tribunal, neste recurso, funciona
como tribunal de revista, por isso, o seu poder de cognição está li-
mitado pelo artigo 722.o, n.o 2, do CPC, ou seja o erro na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais da causa apenas poderá
ser conhecido esta Secção de Contencioso Tributário quando haja
ofensa de uma disposição expressa das lei que exija certa espécie
de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de de-
terminado meio de prova.

No caso sub judice, a recorrente não invoca a existência do erro
descrito no artigo 722, n.o 2, do CPC, por isso a questão de facto
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ficou arrumada no acórdão recorrido. A sua cognição está fora da
apreciação deste Supremo Tribunal.

A R poderia ter invocado qualquer vício que determinasse a nu-
lidade do acórdão a quo (v.arts. 144 do CPT, 668, 716 e 721, n.o 2,
do CPC) o que acabava por traduzir-se além da sua anulação com
nova apreciação da matéria de facto que, na sua alegação, não fora
devidamente valorada e que, por isso, gerara a mencionada nulidade.

Com efeito, não é suficiente alegar divergências em face do acórdão
recorrido quanto à matéria de facto num recurso de revista. É ne-
cessário atacar o acórdão, nessa sede, no campo das nulidades das
decisões (arts.144 do CPT e 668 do CPC) de forma a que possa
haver parte do Tribunal Tributário de 2.a Instância nova apreciação
da matéria de facto, valorizando melhor aquela que foi levada aos
autos.

3. Em seguimento do exposto, as conclusões enumeradas pela R
não alcançam qualquer êxito pelo que o acórdão não merece censura.

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

Não são devidas custas (artigo 2 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Rela-
tor) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Abílio Padrão Gonçalves. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Conta. Caso resolvido ou decidido.

Doutrina que dimana da decisão:

Na execução fiscal, a conta feita em cumprimento do disposto
no art. 341o no 3 do C.P.T. sobre a qual o chefe da Repartição
de Finanças apôs o seu visto, constitui caso resolvido ou
decidido se não fôr impugnado nos termos do art. 355o

do C.P.T.

Recurso n.o 19 922, em que são recorrente a Caixa Geral de Depósitos
e recorridos Emídio Ferreira Afonso e Izilda Maria Vieira Afonso.
Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Fonseca Limão.

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

A Caixa Geral de Depósitos não se conformando com a sentença,
a fls. 91 e seguintes, do Mo. Juiz do T.T. de 1a Instância de Santarém,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1o. Só podem servir de base à execução fiscal os títulos referidos
no art. 248o do C.P.Tributário;

2o. Entre cujos requisitos se inclui a indicação da data a partir
da qual são devidos juros de mora e a importância sobre que incidem,
nos termos do no 2 do art. 249o, do mesmo diploma.
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3o. Requisitos esses que se mostrem integralmente preenchidos,
tendo a exequente dado à execução, para cobrança coerciva do crédito
e respectivos juros, vencidos e vincendos, título executivo, de harmonia
com o disposto nos art. 61o no 1 e 2 do DL. 48.953, de 5/4/1969,
159o no 1 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 694/70, de 31/De-
zembro, art. 248o al. a) do C.P.Tributário e artigo 46o al. b) do C.Pro-
cesso Civil.

4o. Pelo qual se determina o fim e os limites da acção executiva,
nos termos do no 1 do art. 45o do C.Processo Civil.

5o. Não tendo havido reclamação de créditos e correctamente ela-
borada a conta pelo funcionário contados, segundo os respectivos
preceitos legais, foi o remanescente produto da venda da quantia,
de esc. 5.553.845.00 entregue à exequente.

6o. Que aplicando-o na conta do empréstimo, ficou a apresentar,
em dívida, à data de 12/4/94, um remanescente de esc. 781.602.00.

7o. Porque insuficiente para dar integral pagamento da garantia
exequenda e acrescido, como peticionado, e dado o desconhecimento
de bens penhoráveis, foi o remanescente julgado em folhas nos termos
do art. 357o do C.P.Tributário.

8o. Conhecidos bens penhoráveis ao executado, requereu a recor-
rente o prosseguimento da execução, nos termos do art. 353o, do
falado código, para 963.012.00, correspondentes ao referido rema-
nescente de 781.602.00, actualizado a 13/2/95, pelos juros entretanto
vencidos.

9o. Dívida que foi elaborada de acordo com o respectivo título
executivo.

10o. Tendo por isso o recorrido despacho violado o no 1 do art. 45o

al. d), do no 1, do art. 467o e no 1, 2a parte do 661o, todos do C.P.Civil,
aplicáveis, ex vi, do art. 357o e al. f) do art. 2o do C.Processo Tributário
e ainda o no 1, 2a parte do art. 406o, 559o e 601o, 1a parte, do C.Civil,
e 353o do C.Processo Tributário, devendo, por isso, ser reformada
a recorrida sentença e, de conformidade, prosseguida a requerida
execução até integral pagamento da quantia exequenda, como
peticionado.

O Exmo. Magistrado do MoPo foi de parecer que o recurso não
merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Constitui ”thema decidendum” saber se, como acentua o MoPo,

apesar de não ter impugnado a conta de fls. 72 verso, o recorrente
podia pedir o prosseguimento da execução por quantia superior à
nela indiciada quanto ao valor em dívida, referente a juros entretanto
vencidos.

A este propósito apura-se dos autos o seguinte:
1 — Por despacho de 12/4/94, o Chefe da Repartição de Finanças

ordenou que, pelo produto da venda, no montante de 6.030.000.00,
se procedesse a pagamentos nos termos do art. 341o no 3 do C.P.T.,
se efectuasse nova conta e se notificasse a Caixa Geral de Depósitos
(v. fls. 72).

2 — No mesmo dia é elaborada a conta, onde, além dos montantes
relativos a capital e aos juros de 8/5/89 a 8/9/92, que constituíam
a quantia logo reclamada na petição inicial pela recorrente, se con-
taram juros de 9/9/92 a 20/10/93 (data da venda) e se incluíram várias
quantias relativas a diversas despesas.

3 — Do respectivo mapa de pagamentos consta que ficou em dívida
a quantia de 781.602.00 (v. fls. 72 vo).
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4 — Ainda na mesma data, o Chefe da Repartição de Finanças
apôs o seu visto na conta.

5 — A Caixa Geral de Depósitos foi notificada da conta de liqui-
dação e dos despachos referidos em 1 e 4 (v. fls. 73), por carta registada
expedida em 12/4/94.

6 — Não tendo deduzido qualquer oposição.
7 — Por despacho de 11/5/94, o Chefe da Repartição de Finanças

declarou em folhas a quantia de 781.602.00, atrás referida e respeitante
a juros (v. fls. 76).

8 — Desse despacho foi a recorrente notificada por carta registada,
expedida em 11/5/94, que não impugnou (v. fls. 77).

9 — A Caixa Geral de Depósitos, em 23/Fev/95, requereu o pros-
seguimento da execução, nomeando à penhora 1/3 das pensões dos
executados (v. fls. 78).

10 — Na mesma data, indica que o montante da dívida ascende
a 963.012.00, sendo 631.658.00 de capital e 331.354.00, de juros entre
8/9/92 e 13/2/95, informando ainda que a partir desta última data
o débito agravar-se-ia de 374.00 por dia (v. fls. 79).

11 — Por despacho de 8/3/95, o Chefe da Repartição de Finanças
considera, para além do mais, ‘‘que apenas se encontra em dívida
a quantia de 781.602.00 respeitante a juros calculados até à data da
venda conforme consta de fls. 72 verso’’ e decide ‘‘que a execução
prosseguirá apenas por esse valor’’.

12 — A Caixa Geral de Depósito, notificada deste despacho, dele
interpôs recurso, sem êxito, para o T.T. de 1a Instância, que decidiu
a favor da posição do Chefe da Repartição das Finanças, porquanto,
aquela, apesar de notificada, não reclamou da conta.

13 — Da sentença do T.T. de 1a Instância foi interposto o presente
recurso.

Como flui do relatado, notificada da conta, sobre a qual o Chefe
da Repartição de Finanças apôs o seu visto, e na qual, se bem que
elaborada em 12/4/94, apenas se considerou serem devidos juros até
20/10/93 (data da venda), a recorrente não lhe deduziu oposição.

E podia fazê-lo.
Na verdade, o visto do Chefe da Repartição de Finanças, aposto

nela, significa aceitação do procedimento do funcionário que a ela-
borou (v. Marcello Caetano, Man. Dir. Ad., 1968, pág. 1212).

Tal aceitação constituía decisão que, sendo susceptível de lesar
direitos e interesses da C.G.D., no caso a impossibilidade de cobrar
quantia superior a 781.602.00, era susceptível de recurso para o T.T.
de 1a Instância, nos termos do art. 355o do C.P.T. que, conforme
salientam Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão (C.P.T., 2a ed.
pág. 76, anot. 6) também o faculta a outros, que não apenas o exe-
cutado, desde que directa e efectivamente prejudicados.

Como tal aconteceu, a decisão do Chefe da Repartição de Finanças,
no sentido de a execução prosseguir apenas pela quantia julgada em
folhas, ainda que não isenta da censura que a recorrente lhe dirige,
firmou-se na ordem jurídica com a força do caso resolvido ou decidido,
em tudo equivalente à do caso julgado.

E, porque assim foi decidido na sentença recorrida, nada há a
censurar-lhe.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 % (sessenta

por cento).

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão (re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação de actos de fixação dos valores patrimoniais;
inimpugnabil idade da 1a avaliação prevista no
C.C.P.I.S.I.A.

Doutrina que dimana da decisão:

A impugnação dos actos de fixação dos valores patrimoniais
só tem lugar depois de esgotados os meios graciosos.

O art.155o no6 do C.P.T., afloramento do princípio da exaustão
dos meios graciosos, veda a impugnação do resultado da
1a avaliação prevista no Código da Contribuição Predial
e Imposto sobre a Indústria Agrícola.

Recurso no 19.940 de que é recorrente Fernando Monteiro de Almeida
Martins e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. FONSECA LIMÃO.

Fernando Monteiro de Almeida Martins, não se conformando com
o despacho do Mo.Juiz do T.T. de 1a Instância de Santarém, que
lhe indeferiu liminarmente a impugnação que havia deduzido, dela
interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1 — Com objecto de Reforma do Sistema Tributário anterior, a
Contribuição Autárquica é um imposto introduzido na ordem jurídica
portuguesa através do art.37o da Lei 106/88, de 17/Setembro.

2 — Este imposto veio em substituição da Contribuição Predial criar
uma nova tributação que incide sobre o valor patrimonial dos prédios
em substituição do rendimento dos mesmos.

3 — Estabelecendo que é sobre o valor patrimonial dos prédios
que a Contribuição Autárquica incide, a Lei 106/88, não acatou o
disposto nos arts.106o no2 e 168o no2 da Constituição, porquanto o
conceito do valor patrimonial é muito vago, não definindo qual o
objecto da relação contributiva, se a capacidade contributiva do titular
do prédio, se a relação objectiva do benefício das obras e serviços
da autarquia em relação aos prédios.

4 — Estabeleceu a referida Lei como condições da reforma sis-
temática nela autorizada, a obrigação de revisão das normas de ava-
liação da propriedade com vista à ”determinação mais rigorosa da
matéria colectável” e um ”repor das garantias dos contribuintes”.

5 — Contrariamente ao estabelecido não foram revistas as normas
de avaliação, mantendo-se o regime em vigor do Código da Con-
tribuição Predial, embora o D.L.442-C referisse a impossibilidade de
aplicação apenas no ”primeiro ano de vigência da Contribuição Au-
tárquica, do novo regime de avaliação.

6 — A aplicação do regime de avaliação do Código da Contribuição
Predial para a determinação do valor patrimonial, viola a constituição
em plúrimas normas.

7 — Também a aplicação do regime transitório para além do ano
de 1989, ultrapassa o pensamento legislativo que da Lei 106/88 porque
a revisão das normas de avaliação em termos de maior rigor e garantia
era uma condição de realizar a Reforma prevista, quer do D.L.442.C/88
porque este regime só foi aceite para o primeiro ano.
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8 — É evidente que até à publicação do Código das Avaliações
e já desde o ano de 1990 que o sistema tributário não tem meios
legais de fixação de valores patrimoniais para avaliação.

9 — Resultando deste facto que os únicos dados que poderão servir
para a aplicação do Código da Contribuição Autárquica, são os cons-
tantes da matriz segundo o art.13o do referido Código.

10 — Também a partir do ano de 1990, após o decurso do período
transitório, só os valores declarados pelos contribuintes nas decla-
rações modelo 129, como valores patrimoniais, deverão constar nas
matrizes.

11 — O Código do Processo Tributário e designadamente o no6
do art.155o não têm aplicação efectiva enquanto não forem definidos
os meios graciosos à disposição dos contribuintes no Código das Ava-
liações relativamente ao processo de avaliação.

12 — Para efeitos de avaliação deverá ser mantido o princípio de
impugnabilidade autónoma das 1a e 2a avaliações conforme previsto
no art.284o do Código da Contribuição Predial.

13 — Refiram-se ainda como conclusões quanto à ilegalidade dos
procedimentos:

a) A violação do art.130o do Código da Contribuição Predial, se
tal código fosse validamente aplicável em 1994, à situação tributária
de um prédio antigo, objecto de correcção de áreas no ano de 1992,
por falta de vistoria ao mesmo a vistoria não é um acto formal mas
uma realidade substantiva indispensável para a observação caracte-
riológica e valorativa do prédio em causa.

b) A violação das regras 7a a 10a do art.144o do mesmo Código,
por falta de confronto com o valor dos outros prédios que melhor
servissem de padrão para o efeito e a não tomada em linha de conta
das características do prédio, designadamente, tipo de construção,
localização, estado de conservação, etc.

Pede, a final, a anulação do acto recorrido, por violação de preceitos
constitucionais, designadamente, os arts.106o, 107o e 168o.

O Exmo.Magistrado do MoPo foi de parecer que o recurso não
merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O despacho recorrido deu como assente a seguinte matéria de

facto:
1 — Em 23/10/92 foi apresentada pelo impugnante uma Declaração

Mod.129 para alteração da inscrição matricial do prédio identificado
nos autos, fotocopiado a fls.11 e 12.

2 — Feita a competente avaliação, a Comissão atribuiu ao prédio
em causa o valor patrimonial de esc.1.948.050.00, como se vê da no-
tificação feita ao impugnante, fotocopiada a fls.16.

3 — Notificada a decisão da Comissão, foi logo deduzida a presente
impugnação judicial.

O despacho de indeferimento liminar radicou no facto de a im-
pugnação judicial ter sido deduzida contra a 1a avaliação, para de-
terminação do valor patrimonial de um prédio, efectuada pela Co-
missão Permanente de Avaliação à Propriedade Urbana.

Como se sabe, os recursos destinam-se a modificar decisões e não
a emiti-las sobre matéria nova, não sendo lícito ao tribunal ”ad quem”
pronunciar-se sobre questões que não tenham sido tratadas pelo tri-
bunal ”a quo”.

Por outro lado, é o quadro conclusivo do recurso que lhe delimita
o seu âmbito.
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Nesta conformidade, apenas cumpre conhecer da matéria vertida
nas conclusões atrás enumeradas sob os n.os.11 e 12.

A questão a decidir consiste, pois, em saber se o art.155o no6 do
C.P.Tributário, é aplicável à situação dos autos ou se deverá ser man-
tido o princípio da impugnabilidade autónoma quer da 1a quer da
2a avaliação a que alude o art.284o parágrafo único do art.284o do
Código da Contribuição Predial.

O texto deste parágrafo único é o seguinte:
Com fundamento em preterição de formalidades legais, poderá

o contribuinte ou o Ministério Público impugnar tanto a primeira
como a segunda avaliação, nos termos do Código do Processo das
Contribuições e Impostos, no prazo de oito dias contados da data
em que a avaliação tenha sido notificada.

Todavia o Código da Contribuição Predial foi revogado pelo Código
da Contribuição Autárquica que passou a vigorar em 1/1/89 (v.art.2o

do DL.442-C/88, de 30/11).
O D.L.442-C/88, no seu art.8o no1 dispõe:
Enquanto não entrar em vigor o Código das Avaliações os prédios

continuarão a ser avaliados segundo as correspondentes regras do
Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria
Agrícola.

Donde decorre que, em matéria de avaliações de prédios, regem
ainda as regras constantes do Código da Cont.Predial.

Porém, em 1/7/91, entrou em vigor o Código de Processo Tributário
(v. art.2o no1 do D.L.154/91).

Que, no art.155o, além de prever a impugnação dos actos de fixação
de valores patrimoniais, prescreve que aquela só poderá ter lugar
depois de esgotados os meios graciosos previstos no processo de
avaliação.

Donde se conclui que a impugnabilidade autónoma, tanto da pri-
meira como da segunda avaliação referidas no parágrafo único do
art.284o do Código da Cont.Predial há-de ceder perante o disposto
no art.155o no6 do C.P.T.

Quer isto dizer que a impugnação de actos de fixação dos valores
patrimoniais só tem lugar depois de esgotados os meios graciosos
previstos no processo de avaliação.

No caso vertente, o recorrente não se conformando com o resultado
da 1a avaliação deveria requerer, ao abrigo do art.279o do C.C. Predial,
uma 2a avaliação.

E só então, e caso não se conformasse com o resultado desta,
lhe estaria aberta a via contenciosa.

Trata-se, pois, de um afloramento do princípio da exaustão dos
meios graciosos.

Na verdade, se a composição dos interesses conflituantes é ainda
possível através da 2a avaliação não se vê razão para que, antes dela,
se trilhe a via contenciosa.

Deste modo, a realização da 2a avaliação configura-se como um
pressuposto processual da impugnação dos actos de fixação dos valores
patrimoniais (v. Ac. S.T.A. de 9/11/94, rec.18.162 e 23/2/94, rec.14.547
e Alfredo José e Sousa e José da Silva Paixão, C.P.T., anot. e coment,
2a ed. pág.327).

Assim, na ausência de tal pressuposto processual, a impugnação
tinha que ser, como foi, liminarmente indeferida, por ser evidente
que a pretensão da impugnante não podia proceder (v.474o no1 do
C.P.Civil, na redacção anterior).
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Refira-se, por último, que o Código de Processo Tributário e de-
signadamente o no6 do art.155o que, no entendimento do recorrente
não logra aplicação ao caso vertente, vem invocado logo na petição
inicial, como habilitante da impugnação deduzida e que, a conside-
rar-se aplicável, na integra o art.284o do C.Cont.Predial, seria de julgar
intempestiva a impugnação, porquanto o prazo de 8 dias aí previsto
foi manifestamente excedido (v. fls.40).

Termos em que, mantendo o despacho recorrido, se acorda em
negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Erro de escrita. Rectificação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só um lapso ostensivo pode ser considerado erro de es-
crita, para efeitos do arto 249o do Código Civil;

II — Constitui erro de escrita a indicação no requerimento
de recurso jurisdicional, apresentado no Tribunal Tribu-
tário de 1.a Instância , da vontade de apresentar alegações
no tribunal a quo, quando se pretendia dizer ad quem;

III — Nos termos do arto 171o, no 1, do CPT, só é necessário
indicar o tribunal onde se pretende apresentar alegações
quando esse tribunal for o ad quem ou tribunal de recurso.

Recurso n.o 20.002. Recorrente: Fricarnes, SA. Recorrida: Fazenda
Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

No presente processo, FRICARNES, SA, com sede ao km 14 da
Estrada Nacional 249 em Mem Martins, Sintra, deduziu oposição
à execução fiscal que lhe foi movida pela Fazenda Pública.

Por sentença de fls. 62 a 76, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa (4o Juízo) julgou a oposição improcedente.

A fl. 78, a oponente recorreu para este STA, dizendo no seu re-
querimento de recurso “que pretende apresentar alegações no tribunal
“a quo”.

A fl. 79, o recurso foi admitido pelo Mo Juiz de 1a Instância, tendo-se
escrito que o recurso subia imediatamente. E a fl. 82, foi o processo
mandado subir a este STA. Aqui, o Procurador-Geral-Adjunto sus-
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citou a questão prévia da deserção de recurso, pelo facto de a re-
corrente não ter alegado no tribunal a quo (1a Instância).

A este parecer respondeu a recorrente, dizendo que a expressão
a quo resultou de um lapso, pois pretendia dizer ad quem.

Tendo o Mo Po insistido na sua posição (fl. ), por despacho do
relator, de fl., 90, foi o erro de escrita rectificado nos termos do
arto 249o do Código Civil, pois entendeu-se que onde a recorrente
escreveu a quo pretendia escrever ad quem.

Por isso, mandou-se notificar a recorrente para apresentar alega-
ções, o que ela fez a fls. 91 a 94. Contra-alegou a Fazenda a fls.
95 e 96.

Não concordando com o despacho do relator, o Mo Po dele reclama
para a conferência, pedindo a revogação do despacho e a substituição
por outro que julgue deserto o recurso.

À reclamação respondeu a recorrente, insistindo que onde escreveu
a quo pretendia escrever ad quem.

Cumpre decidir em conferência.
Nos termos do arto 249o do Código Civil — norma que tem um

alcance geral e é aplicável em todos os ramos do direito — o simples
erro de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou através
das circunstâncias em que a declaração é feita, apenas dá direito
a rectificação desta.

O Prof. Manuel de Andrade escreveu que o erro de escrita só
o é se se tratar de um lapso ostensivo (cfr. Teoria Geral da Relação
Jurídica, vol. II, pág. 255).

Terá o lapso consistente em escrever ad quem por a quo sido os-
tensivo? resultará o mesmo do contexto do requerimento? ou das
circunstâncias do caso?

Entende esta conferência que se tratou realmente de um lapso
de escrita da recorrente.

Em primeiro lugar, o facto de nunca se ter visto lapso semelhante
noutros processos logo denuncia que não foi uma coisa pensada, não
sendo um erro comum.

O que normalmente acontece é que os recorrentes dizem que que-
rem alegar no tribunal ad quem, não fazendo sentido dizer-se que
se pretende alegar no tribunal a quo. Quem pretende alegar no tribunal
a quo não o diz nem precisa de o dizer, pois a lei só exige essa
declaração para quem pretende alegar no tribunal ad quem, isto é,
para quem tem a intenção de alegar no tribunal de recurso (arto 171o,
no 1, do CPT).

Quando o reclamante afirma que “o requerimento de interposição
do recurso referido contém o conteúdo habitual dos requerimentos
deste tipo”, não pode estar a pensar em qualquer outro processo
do género em que se tivesse praticado o mesmo erro, pois o caso
não é habitual mas manifestamente insólito.

Na interpretação da declaração negocial, o arto 236o do CC consagra
a doutrina da impressão do destinatário — vale o sentido que um
declaratário normal possa deduzir do comportamento do declarante.

Ora, nem o Mo Juiz, a quo, nem o Representante da Fazenda,
nem o relator neste STA, ficaram com a impressão de que a recorrente
queria dizer mesmo a quo.

Em conclusão, o erro material ou lapso de escrita praticado pela
recorrente é ostensivo, tendo em conta o id quod plerunque accidit
e o regime de recursos para este STA.
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Nestes termos, desatende-se a reclamação e conforma-se o despacho
do relator.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel.

Acordão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição. D.L. 68/87. Arto 13o do C. P.T.. Irretroactividade.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto 13o do C.P.T., enquanto regulador da responsabilidade
dos administradores ou gerentes, tem natureza substantiva
e, por isso, nos termos do arto 12o do C.P. Civil, não logra
aplicação retroactiva.

O D.L. 68/87 não tem natureza interpretativa e é inovador.
A dívidas à Segurança Social dos anos de 1982, 1983 e 1985

é aplicável o regime dos artos. 13o do D.L. 103/80, de 9/Maio,
e 16o do C.P.C.I., no tocante à responsabilidade subsidiária
dos gerentes ou administradores.

Recurso n.o 20 055, em que é recorrente Augusto Álvaro Marques
Duarte e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Fonseca Limão.

Augusto Álvaro Marques Duarte, não se conformando com a sen-
tença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto, a fls. 75 e seguintes,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1 — Vai o presente recurso interposto da douta sentença de
fls. 75/77 vo que julgou improcedente a oposição de fls. 25.

2 — No que ao presente recurso importa, a douta sentença recorrida
deu como provado que a insuficiência de património da executada
para a satisfação da dívida exequenda ficou de dever-se a circuns-
tâncias externas à vontade do oponente, nomeadamente às dificul-
dades financeiras herdadas de situações anteriores decorrentes de
uma situação de autogestão ocorrida em 1974, à crise do sector de
construção e à saturação do mercado de fabrico de plásticos (fls. 75 vo

e 76).
Não foi, assim, devido a culpa do ora recorrente, como adminis-

trador da executada originária, que o património desta se tornou
insuficiente para assegurar o pagamento da dívida exequenda (con-
tribuições para a Segurança Social nos anos de 1982, 1983 e 1985).

4 — A partir da entrada em vigor do Código de Processo Tributário,
aprovado pelo D.L. 154/91, de 23 de Abril, passou a caber aos ad-
ministradores de sociedades comerciais de responsabilidade limitada
o ónus da prova de que agiram sem culpa na diminuição do património
da sociedade em termos de impossibilitar o pagamento das dívidas
fiscais e parafiscais daquelas.
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5 — Tal regime é de aplicação aos processos pendentes, por força
do art. 2o, no 1, do DL 154/91, de 23/Abril.

6 — Assim, este regime pode ser, como no caso é, de aplicação
retroactiva.

7 — Estando provado nos autos que o ora recorrente — responsável
subsidiário — não teve culpa no facto de o património da executada
originária se ter tornado insuficiente para a satisfação dos créditos
exequendos (contribuições para a Segurança Social) deverá ser julgada
procedente a oposição que deduziu a fls. 2 e seguintes, contrariamente
ao decidido pela douta sentença recorrida, em violação das normas
do art. 2o, no 1, do DL. 154/91 e dos artos. 13o, no 1, e 286o no 1
al. b) — in fine, do C.P.T.

O Exm. Magistrado do MoPo, 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:
1 — Por dívidas ao CRSS do Porto e referentes aos anos de 1982,

1983 e 1985, no montante de 4.551.223.00, foi instaurada execução
fiscal contra a sociedade comercial COMEC — Sociedade de Cons-
truções de Máquinas e Equipamentos, S. A. R. L.

2 — Nesta execução foi ordenada a penhora de bens da executada,
mas o funcionário encarregado de dar execução ao respectivo mandato
informou em 24/9/1990 que o não pôde cumprir por não encontrar
bens alguns nem lhe constar que a executada os possuísse em qualquer
outra parte (cfr. auto de diligências documentado a fls. 73) e foi
ainda lavrada nesse processo a informação documentada a fls. 74
dos autos, no sentido de que contra a executada «correu termos no
Tribunal Judicial da comarca de Matosinhos o processo de falência
no 1811/A/84, tendo sido arquivado por inexistência de qualquer
activo».

3 — Face a tais informações foi ordenada em 24/9/90 a reversão
da execução contra o oponente, com fundamento na sua responsa-
bilidade subsidiária, enquanto sócio-gerente da sociedade executada.

4 — Dá-se aqui por integralmente reproduzido o teor do documento
que consta de fls. 51 destes autos e do qual resulta que a sociedade
executada foi declarada falida por sentença proferida no processo
de falência no 1811/A/84, da 1a Secção do 1o Juízo do Tribunal Judicial
da comarca de Matosinhos e que por despacho de 20/2/1989 se re-
conheceu a inexistência de qualquer activo à falida, pelo que se de-
clarou findo o processo falimentar.

5 — No processo de execução fiscal no 539/86 e apensos, que correu
na Repartição de Finanças de Matosinhos contra a Comec e referido
pelo oponente na sua petição, a dívida exequenda era de 2.724.198.00
e os créditos reclamados ascendiam ao valor de 50.519.946.00 e o
produto dos bens vendidos ascendia a 16.500.000.00.

6 — No processo de execução fiscal no 8881/82, que correu contra
a Comec — e referido pelo oponente na sua petição — a dívida exe-
quenda era de 44.559.452.00, o produto dos bens vendidos ascendia
a 27.700.000.00 e os créditos reclamados e graduados no apenso de
reclamação de créditos no 26/88 ascendiam ao valor de 16.046.212.00,
que não podiam obter pagamento integral.

7 — No período em que se constituíram as dívidas ora em execução
— 1982, 1983 e 1985 — o oponente era administrador da sociedade
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executada e as dificuldades económico-financeiras desta, que culmi-
naram na sua falência, ficaram a dever-se a circunstâncias externas
à vontade do oponente, nomeadamente às dificuldades financeiras
precedidas de situações anteriores decorrentes de uma situação de
autogestão ocorrida em 1974, à crise do sector da construção de equi-
pamentos e à saturação do mercado de fabrico de plásticos.

*

A questão a decidir consite em saber se o regime de responsa-
bilidade dos administradores ou gerentes das empresas e sociedades
de responsabilidade limitada, constante do art. 13o do C.P. Tributivo,
é aplicável a um administrador revertido, no que respeita a dívidas
à Segurança Social dos anos de 1982, 1983 e 1985.

*

Este S.T.A. teve já oportunidade de, em numerosos arestos, se
pronunciar sobre esta questão (v. Ac. 14/10/92, rec. 14.526; 19/10/94,
rec. 17.388; 2/3/95, rec. 14.930; 13/10/93, rec. 14.606; 11/1/95, rec.
18.603, 8/5/96, rec. 20.541; 19/2/97, rec. 21.317; 8/5/96, rec. 20.541;
26/6/96, rec. 20.411, entre outros).

E, pese embora o art. 2o do D.L. 154/91, de 23/4, mandar aplicar
o C.P. Tributário aos processos pendentes à data da sua entrada em
vigor — 1/Julho/1991 — o certo é que tal compêndio normativo só
logra integral aplicação relativamente às matérias de natureza pro-
cessual nela versadas.

Todavia, o seu art. 13o, porque regulador da responsabilidade sub-
sidiária dos administradores ou gerentes, tem natureza substantiva
e, por isso, de harmonia com o disposto no art. 12o do C. Civil,
só vale para o futuro.

De concluir é, pois, que o citado art. 13o, não logrando aplicação
retroactiva, não pode ser chamado a regular a hipótese dos autos,
porquanto as dívidas respeitam a 1982, 1983 e 1985.

Por outro lado, também não logrando aplicação o DL. 68/87, o
que nem sequer a recorrente questiona, por ter natureza inovadora
(v. Ac. S.T.A. 13/3/91, rec. 12.538, 6/3/91, rec. 10.491, 28/4/93, rec.
14.789), o regime aplicável no caso dos autos é o constante dos art.
13o do D.L. 103/80, de 9/Maio, 4o do DL 512/76, de 3/7, e 16o do
C.P.C.I., o qual abstraía da culpa dos gerentes ou administradores
pela insuficiência de património da primitiva executada para a sa-
tisfação dos débitos fiscais, bastando-lhe apenas a culpa funcional,
dependente exclusivamente do exercício efectivo daquelas funções,
quer no período em que decorresse a cobrança das contribuições
e impostos quer naquele em que ocorressem os factos tributários
(v. Ac. S.T.A. de 11/11/92, rec. 14.455).

Termos em que, mantendo a sentença recorrida, se acorda em
negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Li-
mão — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues Par-
dal (vencido por entender que as dívidas exequendas de Julho de
1982 e Junho a Setembro de 1983 já se encontra prescritas — arts. 34
e 259, do CPT). — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Emolumentos notariais - Liquidação - Arts. 139 e 140 do
Reg.to dos Serviços dos Registos e do Notariado - Arts. 99
e 100 do CPT - Âmbito de aplicação - Acto ministerial
que indefere recurso hierárquico do despacho do Director
Geral dos Registos e Notariado - Irrecorribilidade do acto
- Rejeição do recurso contencioso - Arto 57 parágrafo 4
do RSTA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O meio processual idóneo para reagir contenciosamente
contra a liquidação de emolumentos notariais é a im-
pugnação judicial a que se referem os artos 120o e segts
do CPT, da competência dos TT de 1a Instância, nos
termos do arto 62 no 1 al. c) do ETAF, estando nessa
medida revogados - cf. arto 121 do mesmo diploma os
artos 69 do Dec.Lei 519-F2/79 e 139 e 140 do Regu-
lamento dos Serviços dos Registos e do Notariado.

2 — Os artos 99 e 100 do CPT, que vieram permitir recurso
hierárquico da decisão da reclamação da liquidação e
posterior recurso contencioso do despacho naquele pro-
ferido - salvo se dela já tiver sido deduzida impugnação
judicial - só se aplicam com relação aos tributos ad-
ministrados, isto é, liquidados e cobrados através da
D.G.I.

3 — Consequentemente, o acto ministerial que indeferiu re-
curso hierárquico do despacho do Director Geral dos
Registos e do Notariado respeitante a emolumentos no-
tariais liquidados ao abrigo do arto 5o da Tabela de Emo-
lumentos do Notariado, nos termos daqueles artos 139
e 140, não define qualquer situação jurídica - que é,
antes, definida pela predita liquidação - não sendo, assim,
acto lesivo pelo que é de rejeitar o recurso contencioso
do mesmo despacho interposto arto - 57 parágrafo 4o

do RSTA.

Recurso no. 20.217, em que é Recorrente SONAEGEST - Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento SA e Recorrido Ministro 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, SA, com
sede na Maia, vem interpor recurso contencioso de anulação do des-
pacho do Ministro da Justiça, de 8-1-96, que lhe indeferiu recurso
hierárquico do despacho de 22-09-95 do Director Geral dos Registos
e do Notariado.

Fundamentou o recurso em violação de lei, já que o arto 5o da
Tabela de Emolumentos do Notariado, na redacção do Dec.-Lei no

397/83, de 2.Nov, enferma de inconstitucionalidade e/ou contrariedade
ao direito comunitário, «ou porque se deve entender que estabelece
um verdadeiro imposto sobre o capital das sociedades sem estar ha-
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bilitado por competente autorização legislativa e sem que esse imposto
obedeça à estrutura do imposto sobre as entradas de capital consentido
pela Directiva 69/335/CEE, ofendendo, por isso, o no 2 do arto 106
e a al. i) do no 1 do art. 168 da Constituição», «ou porque, de todo
o modo - e particularmente no caso concreto da impugnante -, cria
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 ex-
cessos (cfr. no 2 do art. 266 da Constituição. . .».

A autoridade recorrida respondeu no sentido da legalidade do acto
impugnado, por estar em causa não um imposto mas uma taxa.

A recorrente concluiu as suas alegações do jeito que segue:
«1a- O acto submetido a recurso, enquanto praticado em aplicação

do arto 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado, com a redacção
que lhe foi dada pelo D.L. no 397/83, de 2 de Novembro, enferma
do mesmo vício de que padece o referido preceito, a saber, do vício
de inconstitucionalidade; na verdade:

2a- Deve entender-se que a citada norma estabelece um verdadeiro
imposto sem precedência de uma competente autorização legislativa,
ofendendo, por isso, o no 2 do arto 106 e a al. i) do no 1 do arto

168 da Constituição e o arto 10o da dita Directiva;
3a- A mesma norma, de todo o modo - e particularmente no caso

concreto da recorrente -, cria uma receita pública manifestamente
desproporcionada com os custos e a natureza do serviço prestado
em troca, com o que quedam violados o princípio da proporcionalidade
e o princípio da proibição dos excessos (cfr. no 2 do arto 266 da
Constituição).

Termos em que. . . deve ser anulado o despacho de 8-1-96, do
Senhor Ministro da Justiça, objecto do presente recurso, com as legais
consequências».

Por sua vez, concluiu aquela autoridade:
«1)- Face ao direito positivo português vigente, os emolumentos

notariais revestem a natureza de taxa, ainda que com especificidades
muito próprias e não a de imposto.

2)- O artigo 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado não viola
o disposto no arto 168 no 1 al. i) e 106 da Constituição da República
Portuguesa ou qualquer outro preceito constitucional.

Termos em que. . . deve ser negado provimento ao presente recurso
e confirmado o acto impugnado. . .».

O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da irre-
corribilidade do mesmo acto, por confirmativo, já que o referido re-
curso hierárquico é meramente facultativo.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, mostra-se, dos autos, que:
1) Em 27.Jul.95, por virtude da celebração da escritura de compra

e venda junta, por fotocópia, a fls. 8 e segts., foi liquidada ao Fundo
de Investimento Imobiliário Aberto - Ierosonal Dois, gerido pela re-
corrente, a quantia de 31.579.977$00, correspondente a «acréscimo
de emolumentos sobre os actos de valor determinado», conforme
documento de fls. 74, que se tem por reproduzido, nos termos do
arto 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado - redacção do
Dec.-Lei 397/87, de 2.Nov.

2) O preço global pago pela compra dos imóveis constantes da
referida escritura - que aqui se tem igualmente por reproduzida - foi
de 10.522.659.000$00.
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3) A recorrente reclamou da dita liquidação, primeiro para o res-
pectivo notário e depois para o Director Geral dos Registos e do
Notariado, conforme documentos, respectivamente, de fls. 46 e segts.
e 55 e segts. do instrutor, cujo teor se tem por reproduzido.

4) Este, por despacho de 22-09-95 indeferiu a reclamação.
5) De tal despacho, interpôs a recorrente recurso hierárquico para

o Ministro da Justiça, conforme documento de fls. 80 e segts., que
se tem por reproduzido.

6) Sobre o mesmo, foi prestada a Informação de fls. 76 e segts.,
na D.G.R. Notariado, em 21.Nov.95.

7) Sobre que foram exarados os seguintes despachos, em 24-11-95:
«Concordo». Deve assim o presente recurso ser remetido ao Gabinete
de Sua Excelência o Ministro da Justiça. À consideração de V.Exa».

8) E, em 8-1-96, o seguinte despacho, ora recorrido, do Ministro
da Justiça:

«Concordo, pelo que nego provimento ao recurso».
9) Tal despacho foi notificado à recorrente em 22-1-96.
Vejamos, pois:
Há que apreciar, desde já, a recorribilidade contenciosa do dito

acto ministerial ou, de outro ponto de vista, qual o meio processual
idóneo ao ataque contencioso dos actos de liquidação dos emolu-
mentos notariais ou registrais.

Sem que, ora, se torne necessário, para o efeito, averiguar se se
trata de um imposto ou de uma taxa, bastando saber constituírem
aqueles, sem dúvida, receitas tributárias.

O art. 69 do Dec.-Lei 519-F2/79, de 29.Dez., bem como os arts.
139 e 140 do Regulamento dos Serviços dos Registos e do Notariado,
aprovado pelo Decreto Regulamentar no 55/80, de 8.Out, consagravam
uma reclamação necessária, «contra qualquer erro de conta», para
o Notário e para o Director Geral dos Registos e do Notariado,
não havendo recurso do despacho do Director Geral mas, antes, se
desfavorável, da decisão inicial do conservador ou notário, para o
tribunal da comarca.

Todavia, o arto 62 no 1 al. a) do ETAF veio fazer competir, aos
Tribunais Tributários de 1a Instância, o conhecimento «dos recursos
de actos de liquidação de receitas tributárias estaduais, regionais, locais
e parafiscais».

Ora, a grande amplitude da fórmula empregue abrange, assim, sem
qualquer esforço, a liquidação de todas as receitas tributárias esta-
duais, nomeadamente, qualquer que seja a entidade que proceda à
liquidação, salvo ressalva legal especial.

O que sai reforçado pelo arto 121 no 1 do mesmo diploma, ao
dispor que «ficam revogadas as disposições especiais sobre as matérias
que são objecto do presente diploma, com excepção das ressalvas
dele constantes» - cfr. no 2.

Foram, pois, revogadas as próprias disposições especiais sobre as
matérias abrangidas pelo diploma - sem exigência de qualquer dis-
positivo revogatório expresso -, como é inequivocamente, dado o re-
ferido arto 62 no 1 al. a), o recurso da liquidação das aludidas receitas.

Pois, mesmo que se entendesse não se tratar de um imposto - mas
de uma taxa -, ainda assim se aplicaria aquele normativo à respectiva
liquidação, dada a referida amplitude do preceito: receitas tributárias,
ainda que parafiscais.

Na verdade, o dito arto 62 não se limita a fixar a competência
do tribunal; bem assim, expressa o seu conteúdo.
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Se compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer dos
recursos dos actos de liquidação de receitas tributárias - e sem qualquer
excepção - é porque dela cabe recurso (impugnação judicial) e não
qualquer outro meio processual.

Aliás, em rigor, não é tão significativa, como à primeira vista parece,
a alteração legal.

É que, bem vistas as coisas, o anterior recurso tem a mesma natureza
da impugnação judicial, e o que, em última linha, se sindica, nos
autos, é a liquidação do tributo, embora ali ela surja como mero
objecto mediato - o imediato é a decisão administrativa - e nesta
seja o próprio objecto imediato.

O que se suprimiu foi tão-só, afinal, a reclamação necessária a
reclamação ou o recurso hierárquico facultativos são sempre obvia-
mente admissíveis na cadeia hierárquica, com relação às decisões do
subalterno, como é sabido, quando este age no exercício de uma
competência reservada -, além, como é óbvio, da competência material
do tribunal de comarca.

E bem por, como se disse, se tratar de receitas de índole tributária,
a postular um contencioso próprio e para todas, tendo em conta a
unidade do sistema jurídico.

Além de que a liquidação é que constitui o acto tributário por
excelência, verdadeiramente definidor da situação jurídica do con-
tribuinte em relação ao tributo.

Cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, págs.
82 e 83 e Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 414.

Aqueles normativos privilegiavam, antes de mais, a via adminis-
trativa, através do dito precedente gracioso necessário, mas um tanto
fora do rigor dos princípios.

Só a referência legal expressa à reclamação necessária impunha
que «o erro de conta» (a liquidação) não fosse, desde logo, impugnável
contenciosamente.

Que se trata de um verdadeiro acto de liquidação, em sentido
próprio, isto é, da «aplicação de uma norma tributária material» que
prevê e regula a obrigação do tributo especificamente considerada,
por um órgão da Administração» ou da definição do «conteúdo das
posições jurídicas do Estado e do contribuinte, concretizando, para
o primeiro, o direito a receber uma prestação pecuniária de deter-
minado montante, e para o segundo o dever de a prestar» - cfr.
autores e locais citados -, parece inquestionável, sendo impugnável
com fundamento em qualquer ilegalidade.

Assim, o ETAF, ao preceituar a impugnação contenciosa directa
do acto tributário, é de saudar, por inserida, agora, na pureza dos
princípios.

Repete-se: aquele procedimento gracioso necessário não resultava
da natureza das coisas, não tinha em conta o acto de liquidação na
sua verdadeira natureza, como definidor da situação jurídica, para
privilegiar, de modo inteiramente artificial, a decisão administrativa
graciosa.

Com o ETAF regressou-se, pois, à boa doutrina.
Nem, em contrário, se argumente com o disposto nos arts. 99 e

100 do CPT, que vieram permitir recurso hierárquico da decisão da
reclamação da liquidação e posterior recurso contencioso do despacho
naquele proferido, salvo se da mesma liquidação já tiver sido deduzida
impugnação judicial.

É que tais normativos não têm aplicação ao caso dos autos.
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Linearmente, a própria e expressa referência ao chefe da Repartição
de Finanças e ao Director Distrital de Finanças logo inculca a ideia
de se tratar de tributos administrados, isto é, liquidados e cobrados
pela D.G.I..

Nem tal tem de causar qualquer estranheza pois não é imperioso
que a lei ordinária consagre uma de duas vias de recurso, à escolha
do contribuinte.

A exigência constitucional - arto 268 no 4 - refere-se apenas a uma.
Aliás, os ditos normativos do CPT são espúrios em relação à teoria

geral do acto administrativo, na medida em que admitem recurso
contencioso de actos meramente confirmativos que, em consequência,
não definem a situação jurídica, não são actos lesivos.

Assim e em conclusão: o meio contencioso processual idóneo para
reagir contra a liquidação de emolumentos notariais ou registrais é
a impugnação judicial, a que se referem os arts. 120 e segts. do C.P.
Tributário.

É, aliás, neste sentido a jurisprudência uniforme deste tribunal:
cfr., por todos, os recentes Acs. de 15-1-97 Rec. 21.004, 22-1-97 Rec.
21.032 e de 17-4-96 Rec. 20.316.

O despacho ministerial impugnado não definiu, pois, a situação
jurídica em causa - mas, antes, a dita liquidação -, pelo que é ir-
recorrível, por não lesivo, tendo, pois, o recurso contencioso, dele
interposto, que ser rejeitado, ut. arto 57 parágrafo 4o do RSTA.

Termos em que se acorda rejeitar o recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 60.000$00

e a procuradoria em 60%.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Provisões na contribuição industrial. Férias e subsídio de férias
(vencimento).

Doutrina que dimana da decisão:

I — No domínio do Código da Contribuição Industrial e por
força do seu artigo 33.o, os encargos devidos por motivo
de férias e subsídio de férias não eram considerados como
provisões para efeito do disposto no n.o 8 do artigo 26.o,
contrariamente ao que sucede no direito fiscal actual
(arto 12o, no 1, do DL 442-B/88);

II — Provisão é uma conta em que se inscreve a verba destinada
a fazer face a encargo imputável ao exercício, mas de
comprovação futura, ou já comprovado, mas de montante
indeterminado;

III — No domínio do Código da Contribuição Industrial, o
direito a férias e a subsídio de férias vencia-se não em
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31 de Dezembro, mas no dia 1 de Janeiro subsequente
ao ano civil a cuja prestação de trabalho as importâncias
recebidas respeitavam.

IV — Se o Fisco alterar a matéria colectável de um ano, au-
mentando-lhe rendimentos que constituam custos do ano
seguinte, deve também alterar a matéria colectável do
ano seguinte, fazendo-lhe acrescer o custo que deslocou
para provisão do ano anterior, sob pena de criar uma
situação de dupla negatividade de imputação de custos
reais.

Recurso n.o 20 863. Recorrente: Shell Portuguesa, SA; Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Com fundamento em inexistência de facto tributário, a contribuinte

SHELL PORTUGUESA, SA, com sede na Ava da Liberdade, no 249,
Lisboa, impugnou judicialmente o acto de liquidação de contribuição
industrial referente ao exercício de 1985, praticado pela Repartição
de Finanças do 9o Bairro Fiscal de Lisboa, tendo alegado que o Fisco
ilegalmente não aceitou como custos os encargos relativos a férias
e subsídio de férias a pagar ao pessoal da impugnante nos anos de
1986 a 1985.

Por sentença de fls. 29 e 30, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo) julgou a impugnação procedente
apenas quanto aos juros compensatórios impugnados e improcedente
na parte restante. Baseou-se no princípio da especialização dos exer-
cícios e na jurisprudência deste STA.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, pedindo a sua revogação na parte em que lhe foi
desfavorável com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

1a - O encargo de férias e subsídio de férias resulta directa e ex-
clusivamente do trabalho prestado pelo pessoal durante cada ano
e é, por isso, um custo desse ano, e não do ano seguinte;

2a - Da mesma forma que os fornecimentos de terceiros ou quais-
quer outras despesas são um custo do exercício em que são realizados
ou incorridos, e não do exercício seguinte, mesmo quando só neste
último se vençam ou sejam pagos;

3a - É o que inequivocamente decorre da correcta aplicação do
princípio da especialização de exercícios, que é um princípio con-
tabilístico geralmente aceite, também entre nós, há muitas dezenas
de anos;

4a - A liquidação tributária, já durante a vigência da contribuição
industrial, sempre foi baseada na contabilidade das empresas e nos
sãos princípios contabilísticos, os quais só podem ser afastados pela
Administração Fiscal e substituídos por critérios diferentes quando
a lei fiscal expressamente consagre essa diferenciação;

5a - A AF praticou durante vários anos um critério diferenciado
para o encargo com férias e subsídio de férias, mas tal prática era
ilegal porque não estava consagrada na lei fiscal e contrariava os
princípios normativos expressos do sistema jurídico português, no-
meadamente no próprio direito fiscal, mas também no direito laboral,
no direito das obrigações, e até no direito sucessório;

6.a - Embora a Reforma Fiscal de 1989 haja consagrado expres-
samente o que se vem defendendo, esta expressa consagração não
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representou mais que uma declarada confirmação do que já antes
decorria da nossa ordem jurídica;

7a - O encargo com férias e subsídio de férias não pode em caso
algum ser tratado como uma provisão, para como tal o não pode
aceitar fiscalmente por não constar do elenco das provisões previstas
no art. 33 do CCI, porque, ao contrário de uma provisão, esse encargo
é certo, líquido e exigível;

8a - Consequentemente, o encargo com férias e subsídios de férias
respeitante ao trabalho prestado em cada ano e contabilizado pela
recorrente no fim desse ano é um custo desse exercício, e não do
exercício seguinte (art. 26 - seu corpo e 1 e 2 - do CCI);

9a - E a correcção feita ao valor dos encargos com férias e subsídios
respectivos deve ser anulada;

10a - Assim o propugna o MP no seu douto parecer de fls. 24-25;
11a - E tal doutrina já foi acolhida por este STA e, também, pelo

Tribunal Tributário de 2a Instância das Contribuições e Impostos (Ac.
de 23.07.80, no rec. no 1558, do STA, e Acs. de 5.01.83, 14.12.83,
16.05.84 e 25.03.87, na Ciência e Técnica Fiscal, respectivamente
nos 289/291, p. 255, 298/300, p. 245, 304/306, p. 645, e 346/348, p. 403).

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve ser negado provimento ao recurso, pois
a sentença recorrida manteve-se na linha da jurisprudência deste STA.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Tribunal Tri-
butário de 1a Instância fixou a seguinte matéria de facto:

a) A impugnante é contribuinte do grupo A da contribuição in-
dustrial e apresentou em prazo a declaração modelo 2 relativa ao
exercício de 1985 — documento de fls. 14 e informação de fls. 16;

b) Contudo, não foi aceite a matéria colectável constante dessa
declaração, a qual foi corrigida nos seguintes termos: procedeu «ao
adicionamento de provisão para subsídios de férias, constituído nesse
exercício, no montante de 140.839.000$00» e deduziu-se «em con-
trapartida, a utilização de provisão tributada, da mesma natureza,
vinda de anos anteriores, no valor de 124.388.000$00 [. . . ] que cor-
responde aos subsídios efectivamente pagos em 1985» — documento
de fls. 14;

c) A diferença processada, de 16.451.000$00, originou a liquidação
adicional ora impugnada, que veio a ser notificada à impugnante em
17 de Novembro de 1989 — documento de fls. 14 e informação de
fls. 16 verso;

d) A impugnante contabilizou e tratou a verba em causa como
custo do exercício de 1985, relativos a encargos com as férias e sub-
sídios de férias a pagar ao seu pessoal ao seu serviço em 31 de De-
zembro de 1985 — artigo 5o da petição inicial e documento de fls.14;

e) Esses encargos com férias e subsídios de férias venciam-se em
1 de Janeiro de 1986 — artigo 5.o da petição inicial e documento
de fls. 14.

2o Fundamentos
A questão que se discute é a de saber se, no domínio do Código

da Contribuição Industrial, os custos dos encargos relativos a férias
e a subsídio de férias a pagar ao pessoal deviam ser inscritos na
contabilidade do ano em que o trabalho foi produzido (ou mesmo
do ano em que essas importâncias foram pagas) ou na do ano em
que essas importâncias se venceram. Dito de outra forma, o direito
a férias e a subsídio de férias, venceu-se em 31 de de Dezembro
ou em 1 de Janeiro, para efeitos de contribuição industrial?
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O Mo Juiz a quo, louvando-se na jurisprudência deste STA, en-
tendeu que esse direito se venceu no dia 1 de Janeiro do ano seguinte
àquele em que a prestação laboral teve lugar. A recorrente entende,
de acordo com critérios de contabilidade mais modernos e de acordo
com a lei nova (arto 12o do DL 442-B/88, de 30 de Novembro), que
essas importâncias constituem custos do ano em que o trabalho foi
prestado e as importâncias pagas.

Quid iuris?
Importa reconhecer que tudo se passou no domínio do CCI e não

do CIRC, pelo que tempus regit actum.
O primeiro facto a pôr em relevo é este: os trabalhadores ao serviço

da sociedade em 31 de Dezembro ainda não tinham nessa data, que
era a data a que se reportavam as verbas classificadas de provisão,
direito a férias pelo trabalho prestado nesse ano. Este direito só o
adquiririam no dia seguinte, 1 de Janeiro. Efectivamente, o artigo 55.o
do Decreto-Lei no 49 808 (Lei do contrato de trabalho), de 24 de
Novembro de 1969, dispõe que o direito a férias se vence no dia
1 de Janeiro subsequente ao ano civil a cuja prestação de trabalho
elas respeitam.

Ora, se os trabalhadores ainda não tinham, em 31 de Dezembro,
direito a férias, também não tinham direito quer ao salário ou or-
denado correspondente às férias, quer ao subsídio de férias. Portanto,
a sociedade ainda não era, então, devedora dessas importâncias aos
seus trabalhadores. Só o viria a ser no dia seguinte. Daí que a sociedade
não pudesse levar à conta Devedores e Credores do passivo do seu
balanço em 31 de Dezembro as verbas para férias e subsídio de férias
a pagar no ano seguinte.

Sendo assim, não era por provir de dívida nascida no ano anterior,
pois não provinha, que a importância das retribuições e subsídios
por férias respeitantes a esse ano poderia fazer parte dos custos da
sociedade em 31 de Dezembro.

Segundo facto: as férias a gozar num ano referiam-se a trabalho
prestado no ano anterior. Por conseguinte, o encargo com o pagamento
das férias e do subsídio num ano, muito embora não fosse dívida
da sociedade em 31 de Dezembro, podia ser atribuído ao exercício
deste ano.

Tratava-se, porém, de um encargo que precisava de ser comprovado
no ano seguinte, senão quanto à sua subsistência, pelo menos quanto
ao seu montante. Na verdade, se era extremamente improvável que,
na passagem de um ano para o outro, viesse um cataclismo matar
todos os trabalhadores da empresa, assim os impedindo de adquirir
direito a férias, pelo que o encargo desapareceria, já era perfeitamente
possível que um qualquqer dos trabalhadores então falecesse; como
era possível que algum dos trabalhadores eventualmente admitidos
no ano anterior não se mantivesse ao serviço da sociedade durante
90 dias do ano seguinte, pelo que também não teria direito a férias
(Lei do contrato de trabalho, arto 55o, 3). A verificarem-se estes casos,
e mais poderiam figurar-se, o encargo que viria a ser efectivamente
suportado no ano seguinte seria menor do que o previsto em 31
de Dezembro do ano anterior.

Tratava-se, portanto, do encargo imputável ao ano anterior, mas
de montante indeterminado. Ora, se a sociedade criasse no ano an-
terior uma conta para o satisfazer no ano seguinte, teríamos aí uma
provisão.

Pois que provisão é uma conta em que se inscreve a verba destinada
a fazer face a encargo imputável ao exercício, mas de comprovação
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futura, ou já comprovado, mas de montante indeterminado. Neste
sentido Cfr. QUESNOT, Administración Financiera, trad., Labor,
Barcelona, 1936, págs. 203 e segs. e 365; ROGÉRIO FERREIRA,
Provisões, Lisboa, 1970, pág. 12; GONÇALVES DA SILVA, Con-
tabilidade das Sociedades, 3a ed., Lisboa, 1961, pág. 61.

O encargo com o pagamento das férias e do subsídio no ano seguinte
era atribuível ao exercício anterior, e era praticamente certo, estava
praticamente comprovado em 31 de Dezembro deste ano; o seu mon-
tante, porém, poderia vir a ser diverso do então previsto.

Simplesmente, a lei — que incluía nos custos do exercício as pro-
visões (Código da Contribuição Industrial, arto 26o, 8o) — não incluía
neles todas as provisões, mas apenas as constituídas para as despesas
mencionadas nas cinco alíneas do arto 33o do CCI. E entre essas
despesas não figuram as com pagamento de férias e subsídio de férias.

Portanto, as provisões constituídas pela recorrente, e para tal fim,
no ano de 1985 faziam parte do seu lucro tributável desse ano. A
lei não proibia que a recorrente criasse provisões para futuros pa-
gamentos de férias. O que a lei proibia era que essas provisões fossem
consideradas custos para efeitos de determinação do lucro tributável.

A técnica contabilística da recorrente levava a que se adiasse de
um ano a tributação dos lucros havidos em 1985 o que causava pre-
juízos ao Fisco.

Por estas razões e na esteira do ensinamento do Prof. TEIXEIRA
RIBEIRO, que seguimos de muito perto (cfr. Anotação da Revista
de Legislação e de Jurisprudência no 3684, págs. 84 e 85), a tese
seguida na sentença é a mais conforme à lei que vigorava ao tempo
da prática dos actos tributários de correcção da declaração de con-
tribuição industrial e dos respectivos anos.

Sucede que o Fisco, ao imputar como lucros tributáveis de um
ano (1985) as provisões nele feitas para pagamento das férias e sub-
sídios de férias do ano seguinte, deveria ter alterado a matéria co-
lectável de 1986 de modo que essas provisões passassem a constituir
custos desse ano seguinte, que foi aquele no qual se fez o pagamento
aos trabalhadores. O Fisco, ao corrigir a matéria colectável do exercício
em que a recorrente contabilizou os custos dos encargos de férias
sem acrescer os mesmos custos ao exercício imediato, pode ter levado
a uma dupla tributação. Dessa forma, esses custos não eram imputados
a nenhum dos exercícios, e, portanto, a matéria correspondente aca-
bava por ser tributada duas vezes. Por isso, o Fisco, ao corrigir para
mais a matéria colectável de 1985 em que tais encargos foram con-
tabilizados, deveria ter corrigido para menos os resultados do ano
de 1986, uma vez que a correcção tinha por objecto uma transmutação
de imputação de custos. Se não fez essa correcção, o Fisco criou
uma situação de dupla tributação, ou, mais precisamente, de dupla
negatividade de imputação de custos reais.

Sucede que a matéria de facto dada como provada é insuficiente
para se ver se o Fisco procedeu ou não à correcção da matéria co-
lectável respeitante ao exercício de 1986. O Mo Juiz a quo devia
ter procedido às diligências probatórias necessárias para esclarecer
este ponto, pois, como ensinou o Prof. ALBERTO XAVIER, “o juiz
não está limitado, em processo de impugnação, às provas produzidas
pelas partes, de tal modo que poderá legitimamente utilizar os meios
probatórios que a lei lhe confira para averiguar o objecto do processo
(constituído pela ilegalidade do acto tributário) — e isto mesmo que
o autor não tenha produzido provas ou não as tenha prestado em
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termos suficientes” (cfr. Aspectos Fundamentais do Contencioso Tri-
butário, caderno 103 de CTF, págs. 59 e 60). Daí que deva pedir
informação sobre se houve ou não correcção da matéria colectável
do ano de 1986 em consequência da correcção da matéria colectável
do ano de 1985.

Por estas razões, este STA não pode decidir de mérito, devendo
a 1a Instância ampliar a matéria de facto em ordem a constituir base
suficiente para a decisão de direito, nos termos do arto 729o, no 3,
do Código de Processo Civil.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em revogar a sentença

recorrida, devendo os autos voltar à 1a instância para ampliação da
matéria de facto, nos termos descritos, e depois se proferir nova sen-
tença de acordo com a solução supra dada à questão de direito.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando Santos Ser-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Processo. Indeferimento liminar. Improcedência manifesta.
Fundamentos do recurso para a 2.a Instância e para o STA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os recursos são os meios processuais de impugnar, com-
bater, refutar e contestar as decisões dos tribunais com
que não se concorda.

II — Tendo a petição sido liminarmente indeferida sob fun-
damento da sua manifesta improcedência e havendo-se
recorrido para a 2.a instância sob pretexto de que não
se teriam conhecido de todas as questões e vindo-se aqui
a julgar não ter ocorrido qualquer omissão de pronúncia
do despacho da 1.a instância não pode no recurso para
o STA (interposto do acórdão da 2.a instância) pedir-se
a reapreciação do julgamento de mérito feito pela
1.a instância.

Recurso n.o 20.941, em que são Recorrente Rainha do Cávado-Con-
fecções L.da e Recorrida Fazenda Pública. Relator, Ex.mo Con-
selheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

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

A - O relatório
1. Rainha do Cávado-Confecções L.da, contribuinte n.o 500 901 392,

com os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformada com o acór-
dão de 96.02.13 do Tribunal Tributário de 2.a Instância que negou
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provimento ao recurso interposto do despacho de 95.05.11 do senhor
juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga que, sob jus-
tificação da manifesta improcedência dos fundamentos alegados, re-
jeitara liminarmente a oposição por ela deduzida contra a execução
fiscal movida contra a mesma sociedade para cobrança da quantia
de 3 836 702$00, dele recorre para esta formação judicial, pedindo
a suspensão da instância e, subsidiariamente, a sua revogação.

2. O acórdão recorrido, tomando todos os fundamentos do recurso
da decisão de 1.a instância como consubstanciando diversas alegações
de nulidade por omissão de pronúncia, confirmou o despacho de
rejeição liminar sob fundamento de que, em síntese, ele tinha co-
nhecido de todas as questões (causas de pedir) propostas na petição
inicial de que era obrigado a conhecer.

2. A recorrente estriba agora a sua pretensão de recurso nas se-
guintes razões:

«a) O futuro da recorrente está dependente da posição que vierem
a assumir os seus credores na assembleia a realizar no processo especial
de recuperação pendente, sendo que o CRSS é precisamente o maior
credor da recorrente e a dívida em discussão nestes autos está en-
globada no crédito reclamado por tal entidade naquele processo
judicial.

b) Após a realização da assembleia de credores no referido processo
de recuperação deixarão de ter interesse todas as questões suscitadas
nestes autos, pelo que ocorre motivo suficientemente justificado para
que se ordene a suspensão da instância neste processo - cf artos 53o

e 54o CPEREF e n.o 1 do art.o 279o do Cód. Proc. Civil.
c) A recorrente suscitou no processo a questão da anulação da

dívida exequenda por compensação do crédito de que é titular sobre
a segurança social no montante de 57 960 000$00, sendo que o douto
acórdão de 31.05.95 não se pronunciou minimamente a tal respeito.

d) O CRSS sempre desprezou a disposição especial da recorrente
para regularizar a dívida em questão nos autos por, em seu enten-
dimento, não se conformar com a previsão legal, entendimento este
que na sua essência foi seguido pelas instâncias e que se crê viola
o princípio geral constitucional relativo as empresas privadas - cfr.
al. c), n.o 1, art.o 2.o do DL n.o 411/91 e 2.a parte, n.o 1, art.o 87o

da Constituição.
e) Os fundamentos específicos que a recorrente alega e que constam

do processo consubstanciam direitos e interesses legítimos seus e daí
que lhe deveria estar garantido o acesso ao tribunal para a respectiva
defesa - cfr. n.o 1, art.o 20o da Constituição.

f) Ao não contemplar as aludidas razões da recorrente e, pois,
impedir a apresentação do processo de oposição, o n.o 1 do art.o 286o

do C.P. Tributário, pelo seu carácter restritivo, mostra-se inconsti-
tucional à face do princípio geral mencionado na conclusão anterior.

g) Violou, assim, o tribunal recorrido, no exacto circunstanciona-
lismo que se expõe, os dispositivos legais citados».

3. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o indeferimento
do pedido de suspensão da instância e a confirmação do julgado.

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
do não acolhimento do pedido de suspensão da instância quer à face
do n.o 1 art.o 264o do CPT, quer do art.o 279o do CPC, e do não
provimento do recurso por a decisão recorrida ter feito correcta in-
terpretação e aplicação da lei.

B - A fundamentação.
1. As questões decidendas.
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São duas: uma é a de saber se a instância do processo de oposição
deve ser suspensa por estar pendente no tribunal comum processo
de recuperação de empresas nos termos do CPEREF que aguarda
a convocação dos credores; a outra a de saber se a recorrente con-
tradita a decisão recorrida.

2. A questão da suspensão da instância.
Trata-se de uma questão que não foi suscitada perante os tribunais

inferiores. Todavia, porque a sua apreciação contende com a validade
da instância e esta é uma questão que diz respeito a matéria in-
disponível (como é a da utilização dos meios processuais) e de co-
nhecimento oficioso, dela se passa a ocupar este tribunal de recurso.

A circunstância de haver sido instaurado processo de recuperação
de empresas nos termos do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência, informação que foi confirmada
pelo ofício do Tribunal Judicial de Barcelos, de fls. 96, e a possibilidade
de se produzirem os efeitos decorrentes da prolação do despacho
referido no seu art.o 28.o ou até de vir a ocorrer a falência da oponente
não interferem em nada com o objecto da oposição à execução fiscal.

Tendo esta por escopo a extinção da acção executiva, ou seja, pro-
piciando a definição sobre o exigido, é bom de ver que se está perante
um resultado absolutamente indiferente ao prosseguido pelo citado
processo especial de recuperação de empresas.

Os efeitos daquele processo especial cingem-se, no domínio deste
contencioso (art.o 264o do C. P. T. - redacção do DL. n.o 132/93,
de 23/04), à suspensão dos processos de execução fiscal, sem que
envolvam qualquer posição definitiva quanto à obrigação de não cum-
prir a dívida exequenda (1).

Ora, a procedência do processo de oposição pode determinar a
extinção da instância executiva, independentemente de esta se achar
ou não suspensa.

A circunstância de a execução se achar suspensa por força deste
regime especial não obsta à produção do efeito da extinção, como
acontece, aliás, também no caso em que a execução se ache suspensa
por via da prestação de garantias (art.o 255o do C. P. T.).

É claro que poderá conjecturar-se a hipótese de no processo de
recuperação de empresa se poder reduzir ou até extinguir o crédito
exequendo.

Não estamos, neste caso, porém, perante qualquer situação de pre-
judicialidade jurídica, mas perante meras conjecturas, probabilidades
factuais ou hipóteses académicas.

Tais vicissitudes não justificam, assim, a suspensão da instância
da oposição sequer ao abrigo dos poderes conferidos pelo art.o 279o

do C. P. Civil.
De resto, nem a natureza desses factos, a ocorrerem, impede a

concretização dos seus efeitos jurídicos correspondentes.
No caso de acontecerem e de ainda estar pendente a oposição,

sempre poderia determinar-se a extinção da instância por inutilidade
superveniente da lide.

Por tudo do exposto, indefere-se o pedido de suspensão da instância.
3. O mérito do recurso.
O despacho da 1.a instância decidiu rejeitar liminarmente a oposição

sob consideração de que a pretensão formulada pela recorrente não

(1) Explicitação evidente do corolário é o afirmado nos n.os 4 e 5 do artigo 264.o do
CPT, ao mandar-se devolver os processos de execução fiscal logo que finde o processo
especial e ao prescrever-se o seu prosseguimento no caso de serem adquiridos bens.
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(2) Cf., entre muitos, acórdãos do STJ de 92.09.24, no BMJ 419.o-665, e do STA (Pleno)
de 25.03.92, nos Acs. Douts. 386o-199.

podia ser atendida à luz do direito aplicável a cada um dos fun-
damentos que alegara.

Ou seja, o referido despacho procedeu logo in limine a um jul-
gamento desfavorável sobre a idoneidade, susceptibilidade ou relevo
jurídicos das causas de pedir que foram invocadas para justificar,
perante o direito aplicável, o pedido formulado.

Por seu lado, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso
sob fundamento de que o despacho de 1.a instância havia conhecido
de todas as questões que lhe haviam sido propostas, para o que o
examinou questão por questão ou causa de pedir por causa de pedir
e não padecia, por isso, de qualquer nulidade por omissão de
pronúncia.

Para a decisão recorrida, os fundamentos do recurso quedavam-se
apenas pela discussão da validade formal da pronúncia efectuada no
despacho recorrido, a pretexto de que não teria conhecido de todas
as questões suscitadas na petição inicial.

Tal foi o sentido que ele distraiu do arrazoado alegatório feito
perante o respectivo tribunal.

Segundo esta leitura, os fundamentos do recurso não controvertiam
a correcção do julgamento liminar da manifesta improcedência da
oposição; não questionavam o acerto ou a assertórica certeza dos
juízos de determinação e aplicação da lei com base nos quais o julgador
concluiu liminarmente pela falta de razão da recorrente quanto a
cada uma das causas de pedir alegadas.

Ora, no recurso para este tribunal ad quem, a recorrente não con-
testa minimamente o acerto da decisão recorrida quanto à pronúncia
feita por esta de que a decisão de 1.a instância havia conhecido de
todas as questões propostas na petição inicial e não sofria de qualquer
nulidade por omissão de pronúncia.

O que a recorrente pretende agora é que se vá sindicar nesta altura
a correcção do julgamento de mérito efectuado pela 1.a instância
se aprecie o acerto do juízo feito sobre a susceptibilidade jurídica
das causas de pedir cuja alegação não abandonou, de permeio, de
poderem conceder a tutela pretendida.

Só que, não tendo o tribunal de 2.a instância sindicado, no recurso
para ele interposto, a correcção do julgamento de mérito efectuado
pela 1.a instância, por haver entendido que ela não era objecto do
recurso - entendimento este que a recorrente não combateu no recurso
para este tribunal ad quem, como lhe era lícito fazer, a pretexto de
que, eventualmente, se teriam interpretado erradamente as suas ale-
gações e não se teria conhecido das respectivas questões de mérito
(omissão de pronúncia) -, não pode ela vir a ser reapreciada per
saltum por este Supremo Tribunal.

É que, como vem sendo dito até à saturação, os recursos são o
meio de impugnar as decisões judiciais, isto é, um processo de com-
bater, refutar ou contestar as decisões dos tribunais com que não
se concorda (2)

A decisão recorrida é o acórdão de 2.a instância e tal matéria não
foi nele apreciada e decidida.

Quer dizer, a recorrente deixou firmar o julgado de mérito sobre
cada uma das causas de pedir efectuado pela 1.a instância.
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Assim sendo, o recurso está votado ao insucesso. Os fundamentos
ora alegados não são juridicamente idóneos para levar à revogação
do julgado pela 2.a Instância.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Almeida Lopes. — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação
em IVA.

Doutrina que dimana da decisão:

Para efeitos de contagem do prazo de caducidade do direito
à liquidação em IVA deve-se ter em conta a notificação
da liquidação inicialmente feita pelo Fisco e não a liqui-
dação tornada definitiva pela intervenção, sob reclamação,
da Comissão Distrital de Revisão (arto 85o do CIVA).

Recurso no 20 970. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Teixeira Rego. Relator: Exmo. Conso. Dr. Almeida Lopes.

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

1o Relatório
Com fundamento em inexistência de facto tributário e em dupli-

cação de colecta, o contribuinte ANTÓNIO TEIXEIRA REGO, re-
sidente no lugar de Romeu, Mazedo, Monção, impugnou judicial-
mente o acto de liquidação de IVA, no montante de 3.803.484$00,
e de juros compensatórios, no montante de 3.926.446$00, que lhe
foi liquidado a título de prestação de serviços pela Repartição de
Finanças de Monção.

Após informações oficiais, resposta da Fazenda, inquirição de tes-
temunhas e alegações das partes, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viana do Castelo, por sentença de fl. 137, declarou
a caducidade do direito de a Fazenda Pública proceder à liquidação
e anulou o respectivo acto.

Agora quem não se conforma é a Fazenda Pública, a qual recorreu
para este STA, pedindo a revogação da sentença e a manutenção
da liquidação com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

1. O IVA é um imposto indirecto e periódico, cuja liquidação caduca
nos termos do art. 88o do CIVA e do arto 33o do CPT, cujo regime
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é substancialmente idêntico, embora o daquele art. se revele espe-
cialmente adequado à natureza do imposto sobre o valor acrescentado.

2. No caso em apreço, o prazo de caducidade tem de contar-se
nos termos do arto 88o, no 1, do CIVA, por, antes de mais, ser a
norma existente ao tempo dos factos tributários e só revelar espe-
cialmente adequada a regular a questão controvertida, relativamente
a uma norma posterior que é o art. 33.o, no 1, do CPT.

3. Assim, este último normativo não terá de ser chamado à colação
para dirimir a questão da caducidade da liquidação impugnada, ca-
ducidade oficiosamente impugnada, digo declarada pelo Mmo Juiz
do tribunal «a quo», sendo que esta decisão é controvertida, mesmo
nos Tribunais Superiores, da possibilidade de oficiosamente conhecer
e declarar tal excepção.

4. Mas mesmo que o fosse, o resultado a obter seria o mesmo
em concreto, ou seja, a inexistência da caducidade do direito à li-
quidação em questão, já que — sublinha-se — o prazo de 5 anos se
conta sempre do ano seguinte àquele em que ocorreram os factos
tributários ou se verifica a exigibilidade do imposto.

5. Diremos ainda que, face ao referido, não se descortina a existência
de «caso omisso» no art.33o, no 1, do CPT para solucionar a questão
«sub judice», se aquele for de considerar aplicável, no caso, na medida
em que se prevê a situação dos impostos periódicos, tal como se
reconhece ser o IVA.

6. A exigibilidade do IVA, ora impugnado, verifica-se em Outubro
de 1986, pelo que, nos termos do aplicável art. 88o, no 1, do CIVA,
o termo «a quo», a partir do qual se contam os 5 anos de prazo
de caducidade é o ano seguinte (1987) àquele (1986), caducando a
liquidação, ora em causa, só em 01.01.92, o que não foi o caso.

7. Por outra via, o IVA em causa reporta-se ao mês de Outubro
de 1986, como vimos e resulta claramente dos autos, contrariamente
ao entendido pelo Senhor Juiz que reporta esse imposto aos meses
de Janeiro a Outubro, sem que esta questão de facto, contudo, tenha
tido influência no sentido da decisão da causa.

8. Violou, pois, a douta sentença recorrida, em nosso entendimento
e salvo o devido respeito, o disposto no art. 88o, no 1, do CIVA
e o disposto no art. 33o, no 1, do CPT, ao fazer deles uma errada
interpretação/aplicação à situação «sub judice», declarando, em con-
sequência, a caducidade do direito à liquidação do imposto e res-
pectivos juros compensatórios, ora impugnados.

O contribuinte contra-alegou, pugnado pela manutenção da sen-
tença recorrida. O MoPo junto deste STA vai no sentido da Fazenda.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Mo Juiz de
1a Instância, para resolver a excepção de caducidade do direito à
liquidação, assentou nos seguintes factos:

- O imposto e juros impugnados respeitam aos meses de Janeiro
a Outubro de 1986, conforme decisão da Comissão de Revisão, a
fls. 87 e 88;

- O imposto fora fixado em 6.6.91 pelo Chefe da Repartição de
Finanças (fl. 79), mas com referência a Outubro de 1986;

- A liquidação decorrente da decisão de 11.12.91 da Comissão foi
notificada ao contribuinte em 18.12.91, mas já antes de 30.7.91 ele
foi notificado da liquidação do IVA referente a Outubro de 1986.

2o Fundamentos
Em síntese, a tese do Mo Juiz a quo é a seguinte:
- A caducidade do direito à liquidação do IVA é regulada pelo

arto 33o, no 1, do Código de Processo Tributário, que revogou o arto 88o

do CIVA;
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- O IVA nem é um imposto de obrigação única, nem um imposto
periódico, únicos regulados na lei;

- Por isso, estamos em face de uma lacuna que deve ser integrada
com uma norma a criar pelo juiz, sendo essa norma a de contar
o prazo de caducidade a partir do termo do período considerado;

- Mas como a Comissão decidiu reportar o imposto ao período
de Janeiro a Outubro de 1986, TENDO O CONTRIBUINTE SIDO
NOTIFICADO DO ACTO TRIBUTÁRIO COM ESTA NOVA
CONFIGURAÇÃO APENAS EM 18.12.91, NESTA DATA JÁ HA-
VIAM DECORRIDO MAIS DE CINCO ANOS SOBRE O TERMO
DO ÚLTIMO MÊS A CONSIDERAR (Outubro de 1986).

Isto é, o Mo Juiz a quo, para declarar a caducidade do prazo para
o Fisco praticar o acto de liquidação, deu uma nova configuração
a este, deixando de considerar o verdadeiro e único acto de liqui-
dação — o praticado pelo Chefe da Repartição de Finanças em
6.6.91 — para passar a considerar apenas o pretenso acto de liquidação
praticado após a deliberação da Comissão Distrital de Revisão. Por
isso, disse o Mo Juiz de 1a Instância que o acto tributário, após a
intervenção desta Comissão, passou a ter uma nova configuração.
Daí que tenha contado o prazo de caducidade reportado a este pre-
tenso acto tributário e não tenha feito as contas em relação ao primeiro
acto de liquidação, que era o que realmente estava em causa. Mesmo
assim, lá foi dizendo que o «direito à liquidação do imposto — e
só do imposto — não teria caducado».

Ora, o quadro legal era o seguinte:
- Se o contribuinte não apresentasse a declaração periódica, seria

feita oficiosamente a liquidação do imposto sobre o valor acrescentado
(arto 83o, no 1, do CIVA);

- Não se conformando com a liquidação, o contribuinte podia re-
clamar para o Chefe da Repartição de Finanças (arto 84o do CIVA);

- Se o Chefe da Repartição de Finanças entendesse que a recla-
mação não era procedente, remetia-a à Comissão Distrital da Revisão
para fixação definitiva do imposto, considerando-se definitivamente
efectuada a liquidação do imposto com a deliberação da Comissão
Distrital de Revisão (arto 85o do CIVA). Mas o facto de se considerar
definitivamente efectuada a liquidação do imposto não quer dizer
que antes da deliberação da Comissão não houvesse já uma liqui-
dação — um acto tributário — pois esse foi praticado oficiosamente
pelo SIVA, nos termos do arto 83o, no 1, do CIVA.

E tanto é assim que o arto 86o do CIVA, na redacção dada pelo
Decreto-Lei no 198/90, de 19 de Junho, veio dizer que a fixação de-
finitiva do imposto efectuada pela Comissão Distrital de Revisão não
é susceptível de impugnação contenciosa, pois apenas cabe impug-
nação contra a liquidação, na qual podem ser invocados quaisquer
ilegalidades ou erros praticados na determinação do imposto em falta.
Por isso, o contribuinte só podia impugnar a liquidação e não a de
liberação da Comissão Distrital de Revisão, pois esta não era a li-
quidação. E se não era a liquidação, não podia ser em referência
a essa pretensa liquidação que se fariam as contas sobre a caducidade
do prazo para o Fisco proceder à liquidação.

Isto é, para se fazerem as contas ao prazo para o Fisco efectuar
a liquidação, deve-se tomar exclusivamente em conta a liquidação
oficiosa feita pelo Fisco e não a deliberação da Comissão Distrital
de Revisão, pois esta intervém ex post e na sequência de uma re-
clamação do contribuinte ao acto de liquidação.
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Em síntese: o Mo Juiz a quo não podia dar nova configuração
ao acto tributário para lhe assacar o vício de caducidade. O acto
tributário a ter em conta é apenas aquele a que o contribuinte con-
figurou na petição de impugnação judicial.

Assim, a sentença recorrida não está conforme à lei, pois o arto 33º,
no 1, do Código de Processo Tributário deve ser interpretado no
sentido de se considerar liquidação notificada para efeitos de IVA,
a inicialmente feita pelo Fisco ao contribuinte e não a liquidação
resultante da intervenção, após reclamação, da Comissão Distrital
de Revisão. O que tem de ser notificado dentro do prazo de cinco
anos, nos impostos de obrigação única, contados a partir da data
do facto tributário, é a liquidação propriamente dita e não a liquidação
tornada definitiva na sequência da intervenção da Comissão Distrital
de Revisão.

Por isso, a sentença não pode manter-se.
3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso e em revogar a sentença recorrida, devendo os
autos baixar à 1a Instância para que seja proferida nova sentença
que não seja a anular a liquidação pelo mesmo motivo.

Custas pelo recorrido, por ter contra-alegado sem êxito, fixando-se
a procuradoria em 40 % da taxa de justiça.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Rodri-
gues Pardal — Santos Serra. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

IVA. Prazo de impugnação. Arto 7o do DL 154/91. Cons-
titucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do arto 7o do DL 154/91 de 23/4, o prazo
para impugnar o IVA é contado nos termos do arto 89o

do CPCI até o código respectivo ser adaptado às dis-
posições de cobrança do novo Código de processo
Tributário.

II — Tal adaptação só ocorreu com o DL 10095 de 19/5,
pelo que só a partir de então o prazo passou a ser contado
nos termos do arto 123o do CPT.

III — Esta diferente contagem aplica-se a situações e em mo-
mentos diferentes pelo que não viola o arto 13, no 1 da
CRP, não sendo por isso inconstitucional o referido arto
7o do DL 154/91.

Recurso n.o 21 041. Recorrente: LUSO-ÁREA — Gabinete de Es-
tudos, Projectos e Planeamento, L.da. Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmo Cons.o Dr. Vítor Meira.
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Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA.

“Luso-Área — Gabinete de Estudos, Projectos e Planeamento,
L.da” impugnou no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Setúbal
a liquidação de IVA referente aos anos de 1989, 1990 e 1991, nos
montantes de 913.750$00, 3.090.702$00 e 2.346.000$00, que lhe foi
efectuada na sequência de uma inspecção à sua escrita.

A petição foi liminarmente indeferida pelo Mo Juiz daquele Tri-
bunal por ter dado entrada na repartição de finanças para além do
prazo legalmente estabelecido.

Inconformada com o decidido, recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da decisão,
tendo formulado as seguintes conclusões:

1 — A petição inicial de impugnação, nos presentes autos, foi li-
minarmente indeferida por ter sido entendido, na decisão recorrida,
que à data da entrada da mesma em juízo já havia caducado o prazo
para o efeito.

2 — Tal prazo seria, na versão da decisão sob recurso, o consagrado
no arto 89o, a), do C.P.C.I., por virtude da norma do arto 7o do
D. L. no 154/91, de 23.4, e não o consagrado no arto 123o, no 1,
a), do C.P.T.

3 — Contudo, a norma do arto 7o do D.L. 154/91, de 23.4, é ma-
terialmente inconstitucional, por violação do princípio da igualdade
a que se reporta o arto 13o, no 1, da C.R.P., dado que prevê dois
tipos de prazos para o mesmo acto, colocando os contribuintes que
se encontrem em igual situação jurídica perante duas realidades nor-
mativas distintas.

4 — Deve, consequentemente, declarar-se a invocada inconstitu-
cionalidade, revogando-se a decisão recorrida, com todos os efeitos
daí decorrentes.

5 — Foram violados os artos 123o, no 1, a), do C.P.T. e 13o, no 1,
da C.R.P.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido da improcedência do
recurso.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por não haver violação do princípio da igualdade em virtude de, con-
trariamente ao que sustenta a recorrente, não haver dois prazos mas
apenas um.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A única questão que vem suscitada no recurso é a da inconsti-

tucionalidade da norma do arto 7o do D.L. 154/91, de 23 de Abril,
que, no entender da recorrente, dava origem à existência de dois
prazos diferentes para o mesmo acto.

Refere-se na Constituição Anotada de Gomes Canotilho e Vital
Moreira que todas as funções estaduais estão vinculadas ao princípio
da igualdade que ‘‘constitui sempre uma determinante heterónoma
da legislação, da administração e da jurisdição’’. ‘‘Relativamente à
legislação o princípio da igualdade assume relevância, por um lado,
na forma de igualdade formal ou igualdade perante a lei (art. 13o-1,
in fine) e, por outro lado, na forma de igualdade através da lei’’.
Segundo os referidos autores, na primeira forma implica a proibição
de discriminações ilegítimas por via da lei, na segunda obriga o le-
gislador a concretizar as imposições constitucionais dirigidas à eli-
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minação das desigualdades fácticas impeditivas do exercício de alguns
direitos fundamentais.

O D.L. 154/91 é o diploma que aprova e põe em vigor o Código
de Processo Tributário, contendo algumas normas transitórias relativas
à aplicabilidade do referido código. Uma dessas normas é o ques-
tionado arto 7o que passamos a transcrever:

‘‘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’’.

No que concerne ao IVA tal adaptação apenas teve lugar com
a publicação do D.L. 100/95 de 19 de Maio, pelo que até então se
continuava a aplicar o regime antes vigente para a cobrança e contagem
de prazos, isto é, o Código de Processo das Contribuições e Impostos.
Desta sequência normativa não resulta, contrariamente ao que a re-
corrente refere, qualquer dualidade de prazos para o mesmo acto.
Há apenas um prazo aplicável a cada caso. Se a impugnação é anterior
à vigência do D.L. 100/95 aplica-se a todos os casos o C.P.C.I., se
é posterior aplica-se o C.P.T. igualmente a todos os casos. Há prazos
iguais em situações iguais e prazos diferentes em situações diferentes.
Tal norma não ofende, consequentemente, o princípio da igualdade
constitucionalmente consagrado e que acima se explanou com trans-
crição de excertos das anotações à Constituição. Não sendo a norma
do arto 7o do D.L. 154/91 inconstitucional por não ser violadora do
princípio da igualdade e não sendo suscitadas no recurso quaisquer
outras questões, terá de concluir-se que o recurso não pode ter êxito
por não violador dos invocados arts. 123o do C.P.T. e 13o no 1 da
C.R.P.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a decisão recorrida.

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

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Arto 132o do Código de Processo Tributário. Poderes do Mi-
nistério Público.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No processo judicial tributário, o MoPo tem um poder
de promoção (arto 51o do CPT) e o poder de emitir parecer
antes da sentença (arto 140o);

II — Mas se o juiz entender conhecer imediatamente o pedido
pelo facto de o processo já fornecer todos os elementos
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necessários para decisão de uma excepção de caducidade
do prazo para a impugnação, e mandar o processo com
vista ao MoPo para os efeitos do disposto no arto 132o

do CPT, então o MoPo não pode impedir o conhecimento
imediato do pedido, por parte do juiz, utilizando para
o efeito os poderes de promoção de diligências pro-
batórias;

III — A vista ao MoPo, a que se refere o arto 132o do CPT,
destina-se à emissão de parecer e não à promoção de
diligências probatórias;

IV — Não padece de omissão de pronúncia a sentença que
refere terem ido os autos ao visto do MoPo, quando no
seguimento do termo de vista o MoPo se limitou a pro-
mover diligências probatórias. Neste caso há uma pro-
núncia implícita do juiz;

V — Se o juiz entender que pode conhecer imediatamente do
pedido, nos termos do arto 132o do CPT, o conhecimento
do mérito prejudica o conhecimento de promoção de di-
ligências probatórias feita pelo MoPo, pelo que o juiz dá
cumprimento ao disposto no arto 660o, no 2, do CPC;

VI — No processo judicial tributário é válida a regra de que
no processo não se podem praticar actos inúteis.

Recurso n.o 21 044. Recorrente: Ministério Público. Recorrida: So-
ciedade de Estudos para o Desenvolvimento de Empresas. Relator:
Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

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

1o Relatório
Nos presentes autos de recurso jurisdicional, no seguimento de

impugnação judicial interposta pela SOCIEDADE DE ESTUDOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS, NORMA, SA,
contra um acto de liquidação de sisa praticado pela Repartição de
Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, o Mo Juiz do 6o Juízo do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa proferiu sentença a
julgar intempestiva a impugnação judicial, mas não se pronunciou
sobre uma promoção de diligências feita pelo Do PROCURADOR
DA REPÚBLICA junto desse juízo.

Não se conformando com a sentença, dele recorreu o Do PRO-
CURADOR DA REPÚBLICA, pedindo a sua anulação com base
nas seguintes conclusões das suas alegações:

1a) O Ministério Público promoveu diligências úteis, e portanto
susceptíveis de influir no exame e decisão da cuasa; a prolação de
sentença sem a realização daqueles gera a nulidade prevista no
arto 201o do C.P.C. - ex vi do disposto no arto 2o, al. f), do C.P.T.;

2a) Foi preterida pelo Mmo Juiz 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 (artos 201o do C.P.C. e 2o, al. f), do
C.P.T.).

Nem a contribuinte nem a Fazenda contra-alegaram.
Neste STA, o processo correu os vistos, pelo que cumpre decidir,

sendo certo que o Mo Juiz a quo fixou a seguinte matéria de facto:
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1. Por termo de 23.3.1989 do 10o Bairro Fiscal de Lisboa a A.,
através de gestor de negócios, declarou pretender pagar a sisa devida
com referência à compra que por 7 5000 000$00 ia fazer a Mário
Ferreira Bastos Raposo da fracção autónoma designada pela letra
”G”, arrendada, a que corresponde o 5o andar do prédio urbano
em regime de propriedade horizontal sito em Lisboa na Rua Marquês
da Fronteira, 76, 76-A e 76-B, inscrito na matriz sob o arto 1887-G
freguesia de Campolide, com o rendimento colectável de 348 226$00
e o valor tributável de 5 223 390$00 (fls 12).

2. Pelo ofício no 22 889 de 12.6.89 do Director Distrital de Finanças
de Lisboa, foi informado o 10o Bairro Fiscal de Lisboa que ”. . .
por despacho do Senhor Director Distrital de 7.6.89, proferido de
harmonia com a competência que lhe foi delegada por despacho de
14.3.86 do Exmo. Director-Geral, foi autorizada a avaliação a levar
a efeito nos termos do arto 57o do Código de 24.11.98, do imóvel
objecto da sisa no 38/7136 paga em 23.3.89 . . .” (fls. 13).

3. Pelo termo de avaliação de 25.7.89, constante do proco no 19/89,
os peritos integrantes da Comissão de Avaliação atribuiram à fracção
autónoma referida no q.1. e por unanimidade o valor de 10 500 000$00,
dando-se aqui o respectivo teor por integralmente reproduzido
(fls. 14).

4. A A. foi notificada por carta registada com aviso de recepção
assinado a 10.7.89 para, no prazo de 30 dias, ”. . . satisfazer o pa-
gamento da importância de esc. 322 500$00, sendo esc. 300 000$00
de imposto de sisa e esc. 22 500$00 de imposto de selo, referente
à diferença entre o imposto de sisa pago pelo conhecimento no 38/7136
e o imposto de selo pago no acto da escritura de compra e venda,
ambos em função do preço declarado, e os impostos devidos em função
do valor resultante da avaliação levada a cabo no proco no 19/89,
instaurado nos termos do arto 57o do CSISSD . . .”, e de que terminado
o referido prazo sem efectivo pagamento as importâncias seriam ”. . .
convertidas em receita virtual para pagamento com juros de mora,
a primeira nos 60 (sessenta) dias e a segunda nos 15 (quinze) dias,
ambos imediatos aos trinta acima referidos para o pagamento eventual,
findos os quais haverá lugar ao procedimento executivo” (fls. 16/17).

5. A presente impugnação foi interposta em 24.4.90 (fls. 3).
2o Fundamentação
Resulta da fl. 25 que o processo foi com vista ao MoPo, por ordem

do juiz, para os efeitos do disposto no arto 132o do Código de Processo
Tributário (versão originária), expressamente referidos no despacho
do Mo Juiz a quo.

No seguimento desta vista, o Agente do MoPo promoveu que os
autos se devolvessem à R.F. a fim de diligenciar pela junção de cópia
do despacho que autorizou a avaliação e bem assim informar se foi
já decidido o recurso hierárquico interposto e, em caso afirmativo,
quando foi a decisão notificada ao contribuinte. Disse-se nessa pro-
moção que depois o MoPo emitiria parecer pré-sentencial.

o Mo Juiz a quo proferiu logo sentença a julgar caduco o prazo
de impugnação judicial e não fez qualquer referência à promoção
do MoPo, antes se limitando a dizer que ”o MP teve vista dos autos”.

Terá o Mo Juiz incorrido em prática de nulidade processual - não
vem arguida nulidade da própria sentença - por omissão de um acto
ou de uma formalidade que a lei prescreve (omissão de despacho
a deferir ou indeferir a promoção do MoPo)? Estará a sentença ferida
de nulidade derivada da falta de audição do MoPo (para emitir o
seu parecer)?
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Não se discute que o MoPo tem legitimidade para fazer promoções
no processo judicial tributário (arto 51o do CPT). Não se discute
que o MoPo tem legitimidade para emitir um parecer antes da sentença
(arto 140o do CPT). O que se discute é o alcance dos poderes pro-
cessuais conferidos pelo arto 132o do CPT ao MoPo, quando o juiz
se proponha conhecer logo do pedido, se a questão for apenas de
direito ou, sendo também de facto, o processo fornecer os elementos
necessários. Repare-se que o Mo Juiz a quo referiu expressamente
o arto 132o do CPT no seu despacho a mandar dar vista ao MoPo.
E dizia esse arto 132o (versão vigente na altura) - como agora ainda
diz - que o juiz, após a vista ao MoPo, ”CONHECERÁ LOGO DO
PEDIDO”.

Ora, este comando legislativo, que manda o juiz CONHECER LO-
GO DO PEDIDO, não se compadece com as delongas próprias do
deferimento e execução de promoções do MoPo para a prática de
diligências de instrução. A lei quer que o juiz conheça logo do pedido
pelo facto de ele entender que o processo pode ser decidido com
segurança, dado que a questão de mérito é unicamente de direito,
ou que o processo contém todos os elementos para uma decisão cons-
cienciosa - quando a questão de mérito é de facto, mas o processo
já contém todos os elementos necessários.

No caso dos autos, o Mo Juiz a quo entendeu que se tinha esgotado
o prazo para a impugnação judicial, e para decidir essa questão o
processo já continha todos os elementos necessários.

Por isso, não podia o MoPo fazer promoções de diligências, mas
apenas emitir a sua opinião sobre os elementos constantes do processo.
Com efeito, no estado em que se encontrava o processo o juiz era
realmente o dominus litis. Era a ele, e exclusivamente a ele, que
competia fazer o juízo de possibilidade de conhecimento imediato
do pedido.

A razão de ser do arto 132o do CPT é uma questão de economia
processual: por que razão o juiz há-de deixar prosseguir a causa até
final, praticando acto de instrução e mandando as parte alegar, se
a causa está pronta para julgamento? Se o juiz já tem provas nos
autos de que a impugnação judicial entrou fora de prazo, para quê
prosseguir com o processo?

Como resulta do arto 133o do CPT, o juiz só ordenará as diligências
de produção de prova necessárias se não conhecer logo do pedido.

Ora, como o Mo Juiz a quo conheceu logo do pedido, não tinha
de deferir a promoção das dilegências probatórias feita pelo MoPo.

Por isso, bem andou o Mo Juiz a quo em conhecer logo do mérito
sem ordenar as diligências solicitadas pelo MoPo. Por um lado, a
letra da lei mandava-lhe conhecer logo do pedido, por outro, a razão
de ser da lei mandava-lhe proceder com economia processual ou eco-
nomia de actos, por outro, ainda, o sistema legal dizia-lhe que só
podia proceder a diligências de prova se não conhecesse logo do
pedido.

Claro que o MoPo recorrente levanta o problema a nível formal:
o Mo Juiz não se pronunciou sobre a promoção, deferindo-a ou in-
deferindo-a, não tomou partido sobre a questão que lhe foi posta.
É bem verdade que, nos termos do arto 660o, no 2, do CPC, o juiz
deve resolver todas as questões que tenham sido submetidas à sua
apreciação, EXCEPTUADAS AQUELAS CUJA DECISÃO ESTE-
JA PREJUDICADA PELA SOLUÇÃO DADA A OUTRAS.

Foi isto que se passou: implicitamente o Mo Juiz a quo entendeu
que a questão posta pelo MoPo (pedido de diligências) estava pre-
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judicada pela caducidade do prazo para alegar. E, de facto, a ca-
ducidade do prazo é uma excepção peremptória que deve ser co-
nhecida com prioridade sobre as questões de fundo. A existência
dessa excepção peremptória (que nem foi contestada pelo impug-
nante) prejudicou o conhecimento da promoção do MoPo.

Mas, em rigor, o Mo Juiz a quo nem praticou qualquer nulidade,
pois ele pronunciou-se sobre a promoção do MoPo, na parte em que
diz na sentença que o MP teve vista dos autos. Isto só quer dizer
que o Mo Juiz a quo leu o que o MoPo escreveu a seguir ao termo
de vista. Logo, houve uma pronúncia tácita ou implícita, de rejeição
. . . claro!

Por estas razões, entende este STA que o Mo Juiz a quo nem
praticou qualquer nulidade processual, nem a sentença ficou inquinada
de nulidade derivada de uma nulidade processual.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Recursos. Competência do STA. Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do no 4 do arto 21 do ETAF, nos recursos
inicialmente julgados nos tribunais tributários de 1a Ins-
tância, o STA apenas conhece de matéria de direito.

II — Questionando-se no recurso matéria de facto fixada pelas
instâncias ela impõe-se ao STA que dela não pode co-
nhecer, salvo nos casos previstos no arto 722 do CPC.

Recurso n.o 21057. Recorrente: João Rodrigues. Recorrida: Fazenda
Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Vítor Meira.

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

João Rodrigues impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa a liquidação referente ao ano de 1983 de imposto de mais-
-valias, no montante de 665.443$00, efectuada com base no lucro
tributável fixado pela Comissão Distrital a que se refere o artigo 72o

do C.C.I., pedindo a sua anulação.
A impugnação foi julgada improcedente pela Ma Juíza daquele

tribunal.
Não se conformando com o decidido, recorreu o impugnante para

o Tribunal Tributário de 2a Instância pedindo a sua revogação, tendo
este tribunal negado provimento ao recurso.
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Continuando inconformado, interpôs então recurso para este Su-
premo Tribunal Administrativo, pedindo a revogação do acórdão, ten-
do formulado as seguintes conclusões:

I — Tendo sido contrariada a declaração feita de boa fé pelo re-
corrente, não pode ela servir de base à tributação.

II — Declarando o recorrente que se não verificaram os ganhos
previstos na sua declaração, dada a dificuldade de tal prova, é a Fa-
zenda Pública que deve demonstrar (ou provar) que os ganhos
ocorreram.

III — Independentemente do negócio realizado, juridicamente vá-
lido ou não, interessa, para tributação, o apuramento do lucro.

IV — Não se mostrando apurado lucro, não pode haver tributação.
V — Foi violado o arto 1o do CIMV.
A Fazenda Pública contra-alegou no sentido da manutenção do

decidido no acórdão recorrido.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Exmoo Magistrado do

Ministério Público pronunciou-se pela improcedência do recurso por
nas conclusões do recorrente se virem sindicar factos considerados
provados e nos quais se baseou o acórdão recorrido, factos esses
que se consideram definitivamente assentes.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu como provados os seguintes factos:
A) O impugnante apresentou na 3a R. de Sintra a declaração mod/2

a que se referem os artos 21o e 22o do C.I.M.V. onde declarou ter
trespassado o estabelecimento comercial sito à Ava dos Bons Amigos,
60 — Agualva Cacém, pelo preço de 6.232.000$00, sendo o valor da
aquisição de 2.198.587$00 (fls. 8 e arto 4o da P.I.).

B) Com base na referida declaração, a R.F. apurou a matéria co-
lectável de 3.964.430$00 contra a qual o impugnante reclamou, nos
termos do arto 70o do CCI, vindo a Comissão Distrital a manter
a matéria apurada, pelo que foi liquidado o imposto de 475.731$00
acrescido de juros compensatórios de 118.352$00 e de Imposto Ex-
traordinário de 71.360$00 (fls. 8).

C) O imposto foi debitado em 29/4/88 (ap. fls. 15).
D) A presente impugnação foi apresentada em 25/7/88.
E) Dá-se por reproduzida a sentença junta a fls. 36 a 47 transitada

em julgado em 16/10/92 (fls. 35).
Assentes tais factos apreciemos a situação.
Estabelece o artigo 21o no 4 do E.T.A.F. que nos processos ini-

cialmente julgados nos tribunais tributários de 1a instância este Su-
premo Tribunal apenas conhece de matéria de direito, salvo nos casos
previstos no artigo 722o do C.P.C. que não é aplicável ao caso vertente.

Nas conclusões das alegações de recurso que atrás transcrevemos
torna-se evidente pretender o recorrente discutir os factos já fixados
pelas instâncias, como se constata pelas afirmações de que conseguiu
contrariar aquilo que declarara, que não ocorreram ganhos e que
não houve lucro. Ora dos factos provados que também se transcre-
veram não resultam provadas tais afirmações. Tendo a liquidação
do imposto assentado na declaração do contribuinte, não cabia, con-
trariamente ao que ele pretende, à Fazenda Pública efectuar a prova
dos ganhos. Tal prova cabia ao contribuinte declarante, que todavia
não a fez. Com efeito após a apreciação das provas produzidas, o
acórdão recorrido concluiu pela existência do acto tributário e que
o mesmo seria independente da validade ou não do negócio que
originou a tributação. O artigo 1o do C.I.M.V. que o recorrente diz
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violado estabelece que o imposto de mais-valias incide sobre os ganhos
realizados pela transmissão onerosa, qualquer que seja o título por
que se opere, de elementos do activo imobilizado (no 2). Provado
que está que houve ganhos, não ocorre violação de tal preceito. Ques-
tionando pois o recorrente nas suas conclusões os factos fixados nas
instâncias, de cuja alteração pretende retirar efeitos jurídicos, não
pode ter êxito a sua pretensão porquanto, como se referiu, tais factos
não podem ser alterados por este Supremo Tribunal ao qual se
impõem.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente, fixando-se em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Vítor Meira (relator) — Ernâni Fi-
gueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Prazo.

Doutrina que dimana da decisão:

O prazo para deduzir embargos de terceiro é de 20 dias a
contar do acto ofensivo da posse ou do conhecimento dele
pelo embargante (arto 319 C.P.T.).

Recurso n.o 21.068, em que é recorrente Franklim da Fonseca Simões
e recorrida Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Vítor Meira.

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

Franklim da Fonseca Simões deduziu embargos de terceiro para
manutenção da posse de uma carrinha de matrícula OT-19-06 que
fazia parte de uma relação de bens a arrematar em hasta pública
no processo de execução fiscal no 9/77 instaurado contra a firma “Por-
tugal e Irmão, Lda.”, invocando ser dono e legítimo proprietário da
mesma.

No Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro foram os embargos
julgados extemporâneos e o Estado absolvido da instância.

Inconformado com o decidido interpôs o réu recurso da decisão,
tendo o Tribunal Tributário de 2a Instância, após declaração de in-
competência em razão da hierarquia por parte do S.T.A., negado
provimento ao recurso e mantido a decisão recorrida.

Continuando inconformado recorreu o embargante para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a revogação desse acórdão,
formulando as seguintes conclusões:

1a O prazo para deduzir embargos de terceiro, com função pre-
ventiva, não é peremptório.
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2a O prazo de 20 dias, previsto no artigo 1.039o do C.P.C., só
tem sentido uma vez efectuada a penhora, que implica a apreensão
dos documentos do veículo e do próprio veículo.

3a A penhora, no caso concreto, apesar de ordenada, nunca chegou
a ser efectivada.

4a Aplicar-se-á, antes, o artigo 1.043o, para o qual basta a dedução
dos embargos antes da venda judicial, sendo irrelevante o prazo de
20 dias.

Neste Supremo Tribunal o Exmo. Magistrado do Ministério Público
emitiu parecer no sentido de que face aos factos provados os embargos
foram deduzidos muito para além do prazo de 20 dias, carecendo
de razão as conclusões do recurso, pelo que ele deve ser julgado
improcedente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido considerou-se provado o seguinte:
1o) Foram deduzidos em 12.3.1992 embargos de terceiro ao processo

de execução fiscal no 9/77 a correr termos contra a executada “Portugal
e Irmão, Lda.”, por dívidas à Segurança Social e à Fazenda Pública
num total de 24.303.729$00, relativamente aos anos de 1976 a 1984
(informação oficial a fls. 14 verso, documentos de fls. 54 a 83 e carimbo
de entrada da petição a fls. 2 dos autos).

2o) No processo de execução no 9/77 foi efectuada a penhora do
veículo automóvel de matrícula OT-19-06, em 14.5.85 (informação
oficial a fls. 14 vo e fls. 11), tendo os bens penhorados sido entregues
ao depositário Joaquim Barata Portugal, sujeitando-se o mesmo às
cominações previstas no arto 854 do C.P.C.

3o) O veículo penhorado já tinha sido objecto de apreensão em
28.11.1983 no processo de transgressão no 117/83 contra a executada
“Portugal e Irmão, Lda.”, não tendo sido apreendidos os documentos
da viatura por a proprietária da mesma se ter dirigido ao Direc-
tor-Geral das Contribuições e Impostos para ficar na posse dos ditos
documentos a fim de não inviabilizar a firma, ficando responsável
pela guarda dos bens e fiel depositário o sócio gerente Joaquim Barata
Portugal (informação oficial a fls. 14 verso e fotocópia do auto de
apreensão de fls. 7 dos autos).

4o) Em 23.5.1985 foi efectuado registo provisório da penhora do
veículo OT-19-06 na Conservatória do Registo de Automóveis do
Porto, por o veículo se encontrar registado a favor de Franklim da
Fonseca Simões (doc. a fls. 3 dos autos).

5o) Em 11.6.1984 o veículo OT-19-06 encontrava-se inscrito na Con-
servatória do Registo Automóvel em nome de Franklim da Fonseca
Simões (doc. fls. 4).

6o) Pelo ofício no 3592 de 4 de Dezembro de 1987, Franklim da
Fonseca Simões foi citado, por registo com aviso de recepção, “para,
na qualidade de credor, nos termos e para os efeitos do preceituado
no arto 864o do Código de Processo Civil, assistir, querendo, à venda
em hasta pública dos bens penhorados na execução que a Fazenda
Pública move contra a executada acima e relativamente ao bem de
que poderá gozar de garantia real (verba 65), constante do adjunto
edital” (documento fls. 88 dos autos).

7o) O veículo OT-19-06 encontrava-se inscrito em 7.2.1983 a favor
de “Portugal e Irmão e Ca Lda.”, com sede em Pampilhosa, Mealhada,
tendo sido inscrito a favor de Augusto Francisco Roque a partir de
9.5.1984 e desde 11.06.1984 foi inscrito a favor de Franklim da Fonseca
Simões (documento de fls. 20 verso dos autos).
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8o) Franklim da Fonseca Simões depois de inscrita a viatura a
seu favor (11.06.1984) utilizava-a nas suas deslocações, tendo inclu-
sivamente apresentado a documentação da viatura a uma Brigada
da P.S.P. numa sua deslocação à Figueira da Foz (documentos de
fls. 26 a fls. 28 e de fls. 44 a 45).

Assentes tais factos apreciemos as questões suscitadas no recurso.
Destas a única de que cabe conhecer é a que se reporta à tem-

pestividade dos embargos. A efectivação ou não da penhora a que
o recorrente se refere na terceira das suas conclusões consubstancia
matéria de facto já fixada pelas instâncias que se impõe a este Supremo
Tribunal. Convém pois transcrever o artigo 319o do Código do Pro-
cesso Tributário que regula os embargos no processo executivo fiscal,
sendo por isso a norma aplicável ao caso concreto.

Diz esse artigo:
“1. Quando o arresto, a penhora ou outra diligência judicial ofenda

a posse de terceiro, pode o lesado fazer-se restituir à sua posse por
meio de embargos de terceiro, que serão apresentados na repartição
de finanças onde pender a execução e regidos, na parte em que o
possam ser, pelos preceitos relativos à oposição.

2. O prazo é de 20 dias e conta-se desde o dia em que foi praticado
o acto ofensivo da posse ou daquele em que o embargante teve co-
nhecimento da ofensa, mas nunca depois de os respectivos bens terem
sido vendidos.”

Da simples leitura do preceito legal transcrito resulta com cristalina
clareza que o prazo para a dedução dos embargos é de 20 dias após
o acto ofensivo ou o conhecimento do mesmo pelo embargante. Exis-
tindo preceito expresso no C.P.T., não há que recorrer para o efeito
às normas do C.P.C. que só supletivamente serão aplicáveis. Mas
a norma processual civil não era diversa da tributária porquanto tam-
bém o artigo 1039 do C.P.C. preconizava idêntico prazo de 20 dias.
O recorrente invoca o artigo 1043 da lei processual mas tal norma
reporta-se aos embargos como função preventiva dos actos a que
se refere o anterior artigo 1037, entre os quais se inclui a penhora.
Ora no caso vertente estamos perante uma penhora já efectuada,
conforme matéria de facto provada, que, como dissemos, se impõe
a este Tribunal, donde resulta não ser tal norma aplicável ao caso.

Da prova produzida nos autos com interesse para a questão a decidir
importa sintetizar o seguinte:

- a penhora do veículo foi efectuada em 14.5.85;
- tal penhora foi registada em 23.5.85 ;
- o recorrente foi citado para, na qualidade de credor, assistir à

venda do bem em hasta pública em 4. 12.87 ;
- os embargos foram deduzidos em 12.3.92.
Perante a clareza destes factos não subsistem quaisquer dúvidas

sobre a intempestividade dos embargos deduzidos mais de quatro
anos após o conhecimento pelo recorrente do acto ofensivo da sua
posse.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente fixando-se em 70% a procuradoria.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pimentel. — Fui pre-
sente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 7 de Maio 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 afirma, nas
conclusões da alegação, além do mais, que a oponente
nunca exerceu a administração de facto da sociedade
e na decisão recorrida se diz não se ter provado esse
facto.

Recurso n.o 21 099; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Maria
Amélia dos Anjos Gomes de Pina Veiga; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Benjamim Silva Rodrigues.

Acordam os juízes desta Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo:

A — O relatório.
1. Maria Amélia dos Anjos Gomes de Pina Veiga, contribuite

no 105 859 761, com os demais sinais dos autos, dizendo-se incon-
formada com a sentença de 96.06.19 do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto (1.o Juízo-2.a Secção) que julgou improcedente a
oposição à execução fiscal instaurada para a cobrança da quantia
de 1 086 899$00 proveniente de contribuições para a Segurança Social,
originariamente movida contra a sociedade GEFO — Gabinete de
Estudos de Economia, Finanças e Organização, S. A., e depois re-
vertida contra ela, sob fundamento de que era parte legítima, dela
recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. Contra o decidido e como fundamento desta pretensão, a re-
corrente alega, entre o mais, que «na realidade a ora recorrente nunca
foi administradora, nem de direito nem de facto, da sociedade exe-
cutada, nem foi nela titular de qualquer cargo donde lhe pudesse
advir responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda» (5a con-
clusão); que «não está nos autos, nem em parte alguma, acta ou
outro documento donde conste a designação ou eleição da ora re-
corrente como administradora da sociedade executada, pela razão
simples de que a recorrente nunca foi nomeada ou eleita adminis-
tradora da executada» (8.a concl.) e que a sentença recorrida violou
gravemente, entre outras, as disposições dos art.os 391o, 1 e 63oo,
1 do CSC e 364o do C «ao decidir . . . que ‘‘apesar de não ter sido
junto aos autos documento comprovativo da eleição da oponente como
administradora, consideramos que face aos elementos juntos e face
à recusa (suposta) da oponente em juntar as demais actas relativas
às assembleias gerais dessa sociedade, se tem de concluir pela sua
nomeação para tal cargo’’, dado que tais deliberações só podem ser
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provadas por documento e não poderiam ser objecto de presunção
judicial (10.a concl.).

3. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo a manutenção do
julgado, pretextando estar a qualidade de administradora da recor-
rente documentalmente fundamentada nas declarações modelo 2 da
contribuição industrial e 22 do IRC, juntas aos autos.

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste tribunal emitiu parecer
no sentido da sua incompetência em razão da hierarquia por o recurso
não ter por exclusivo fundamento matéria de direito, mas também
matéria de facto.

5. Ouvida a recorrente sobre a questão prévia suscitada pelo Mi-
nistério Público nada disse.

Com os vistos dos 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 3o da L. P. T. A.), dado que prejudica o julgamento, nesta sede
de recurso, de todas as demais questões.

No arto 32o no 1 al. b) do E. T. A. F. atribui-se à Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo competência
para ‘‘conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tribunais
tributários 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
Tributário de 2a Instância quando eles tenham por fundamento ma-
téria 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 susceptibilidadee 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; 653; 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
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ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados ou
inaplicados, na sua determinação, interpretação ou aplicação, ou se,
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
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 bem que, e conquanto atinente a matéria probatória, o conhe-
cimento do fundamento de recurso sintetizado na conclusão 10.a cou-
besse na competência deste tribunal de revista, dado que ele se re-
sumiria à questão de saber se dos art.os 391.o n.o 1 e 63o n.o 1 do
Código das Sociedades Comerciais e art.o 364o n.o 1 do Código Civil
se distrai que a existência da nomeação para administradora da so-
ciedade originariamente executada só pode ser provada por docu-
mento e, consequentemente, se a decisão recorrida errou ao fixar
esse facto material com base em simples presunção judicial, já o mesmo
não poderá dizer-se em relação aos fundamentos condensados nas
conclusões 5.a e 8.a, acima transcritas, pois estas fazem afirmações
de factos, aferida esta qualificação segundo o critério jurídico acabado
de expor, que estão contra o que consta do probatório da sentença
recorrida.

É que a recorrente faz também, aí, derivar a solução do recurso
da consideração apenas do facto de que nunca foi nomeada ou eleita
administradora da sociedade executada, independentemente do meio
probatório convocável para o demonstrar, o que vale por dizer que,
subsidiariamente, apela também à controlabilidade do juízo de jul-
gamento da matéria de facto segundo os critérios de livre apreciação
que estão fora da competência do tribunal de revista.

Por outro lado, ao defender que nunca exerceu de facto as funções
de administradora, a recorrente está simplesmente a afrontar o re-
sultado em sentido inverso do juízo probatório a que chegou o tribunal
recorrido com base em idêntico princípio legal de apreciação das
provas.

Sendo assim, vêm propostas ao tribunal ad quem questões 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. O tribunal competente para dele conhecer não é, pois, este
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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 art.o 47o do C. P. T.

Custas pela recorrente com taxa de justiça de 15 000$00 e pro-
curadoria de 40 %.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — 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 pode cons-
tituir 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 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 verssasse exclusivamente matéria
de direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse empressamente 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 Conselheiro
Campos 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 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 financeira, 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 Conselheiro
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 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
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 Procesal 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



1312

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 vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Imposto Complementar, Secção B.
Impugnação judicial. Art.58, parágrafo único, do Cód. do

Imp.Comp. Imposto parcelar. Imposto de sobreposição.
Inexistência de facto tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se há lucros da empresa contribuinte passíveis de con-
tribuição industrial, Grupo A, há incidência de imposto
complementar Secção B (art.84o do CIC).

2 — Se há lucros da empresa há facto tributário.
3 — O imposto complementar, Secção B, é um imposto de

sobreposição na medida em que incide sobre rendimentos
total ou parcialmente tributados noutras cédulas - im-
postos parcelares.

4 — A lei não permite em sede de impugnação da liquidação
do imposto complementar a discussão de matérias que
podem ser objecto de impugnação dos respectivos im-
postos parcelares.

5 — Havendo lucro sujeito a contribuição industrial, não se
preenche a moldura do parágrafo único do art.58 do
CIC, por isso, o contribuinte devia sindicar a contribuição
industrial liquidada relativa à correcção dos rendimentos.

RECURSO No 21.141 de que é recorrente Fabrimar - Importação
e Exportação, Lda. e recorrida a Fazenda Pública e de que foi
RELATOR o Exmo. Conso. Dro. RODRIGUES PARDAL.

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

Fabrimar Importação e Exportação, Lda., pc. 500108366, com sede
na Av.Defensores de Chaves, no 83, 1o, Lisboa, veio impugnar a li-
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quidação adicional de imposto complementar, Secção B, relativa aos
anos de 1986, 1987, e 1988, efectuada pelo 11o Bairro Fiscal de Lisboa,
respectivamente de 7.028.169$, 8.830.592$ e 11.912.289$, nos termos
e com os fundamentos seguintes.

A impugnante encontra-se colectada pelo exercício de actividade
de rochas ornamentais, CAE no290150, anteriormente em contribuição
Industrial, Grupo A, e agora em IRC.

Em face de processo de fiscalização polivalente à escritura da im-
pugnante, apurou-se a existência de matéria colectável omitida ou
ocultada.

Foram adicionadas as verbas de 79.253.084$ de 1986, de 57.042.072$
de 1987 e de 80.062.420$ de 1988, as quais são ilegais por não cons-
tituírem proveito da impugnante.

A liquidação adicional de contribuição industrial carece de fun-
damento, não existindo quaisquer rendimentos sujeitos a tributação
em sede de imposto complementar.

A liquidação de imposto complementar é ilegal por vício de forma,
em face do art.103 do CIC, por tal liquidação ter de ser efectuada
em processo de transgressão, sempre que o sujeito passivo não tenha
procedido à autoliquidação, não se aplicando o art.8 do DL.154/91,
de 23-4.

Conclui dizendo: a repartição de finanças é incompetente para efec-
tuar a liquidação do imposto complementar, Secção B.

Não existe facto tributário em virtude de não se verificarem os
respectivos pressupostos, designadamente, por falta de rendimentos
cedulares englobáveis.

A Ma. Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
- 3o Juízo - indeferiu a petição inicial, por se verificar que fora
efectuada correcção à matéria colectável ou contribuição industrial,
Grupo A, para os seguintes valores : 1986 - 127.659.423$; 1987
165.613.409$; 1988 - 235.180.988$, não podendo conhecer-se a pre-
sente impugnação em face do parágrafo único do art.58 do CIC.

A impugnante interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a

Instância que, por acórdão de 5.3.96, negou provimento ao recurso,
pois a recorrente (R) invoca a ilegalidade na obtenção de meios a
prova que obstariam à correcção da matéria colectável da contribuição
industrial, referindo que a liquidação do imposto complementar é
ilegal por vício de forma já que deveria ter sido efectuado dentro
do processo de transgressão, pelo que o contribuinte devia circuns-
crever-se única e exclusivamente àquele fundamento, excluindo-se o
erro na determinação da matéria dos impostos parcelares (art.58, pa-
rágrafo único, do CIC), e, no recurso, os factos alegados recondu-
zem-se, inequivocamente, a tal erro.

A impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

1. A matéria factual invocada pela R não configura erro na de-
terminação da matéria colectável do imposto parcelar em causa.

2. No caso dos autos, ocorre inexistência de facto tributário.
3. A sentença recorrida padece, por isso, de erro de julgamento.
4. As disposições violadas são : arts.83, 84 e 58 do CIC e 5 do

CPCI.
A digna representante da Fazenda Pública diz o seguinte:
”Carece de razão a alegação da R, porquanto:
Como bem decidiu o douto acórdão recorrido, no sentido, aliás,

de jurisprudência firme desse Venerando Tribunal, ”Os contribuintes
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responsáveis pelo pagamento do imposto complementar podiam im-
pugnar a liquidação, circunscrevendo-a única e exclusivamente àquele,
excluindo-se erro da determinação da matéria dos impostos parcelares
- art.58, parágrafo único, do CIC;

Assim, o acórdão recorrido não merece qualquer censura, devendo
o recurso ser considerado improcedente”.

O distinto representante do Ministério Público emitiu o parecer
seguinte:

”A R fundamenta o recurso na inexistência de facto tributário.
Ora, essa questão não foi tratada pelo tribunal a quo e ao acórdão

recorrido não foi assacado o vício de omissão de pronúncia.
Sendo assim, o julgado deve ser confirmado.
Termos em que sou de parecer que o recurso não merece

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

facto:
a) A Fabrimar - Importação e Exportação, Lda. encontrava-se co-

lectada pelo exercício de actividade de extracção de rochas orna-
mentais, CAE no290150, no 11o Bairro Fiscal de Lisboa, em con-
tribuição industrial, Grupo A.

b) Em 25.11.91, foi movido nessa repartição um relatório do exame
à escrita da contribuinte, levada a efeito pela Direcção de Serviços
do Controlo do Serviço de Administração do IVA.

c) Os ditos Serviços procederam à correcção da matéria colectável
da contribuição industrial, para os seguinte valores:

1986 - 127.659.423$
1987 - 165.613.409$
1988 - 235.180.988$

d) A contribuinte não entregou a declaração m/6 do imposto com-
plementar, efectuando a respectiva autoliquidação.

e) Como tal aconteceu a repartição de finanças levantou autos
de notícia dos anos de 1986, 1987, 1988, que serviram de base à
instauração dos processos de transgressão nos.021255.1, 021354.3 e
021353.5, de 1991.

f) A repartição, procedeu, fora dos processos, à liquidação de im-
posto complementar da seguinte forma:

Ano de 1986 - 7.028.169$
Ano de 1987 - 8.830.592$

Ano de 1988 - 13.912.289$
g) Destas liquidações, foi notificada a Fabrimar em 26-12-91.
h) Não tendo o pagamento sido efectuado, procedeu-se ao débito

dos respectivos conhecimentos à Tesouraria da Fazenda Pública, em
30.3.92.

i) Que, em 16.6.93, se encontravam em fase de relaxe.
j) Em 30.3.92, a contribuinte veio instaurar impugnação judicial,

concluindo que:
- A repartição de finanças é incompetente para efectuar a liquidação

complementar, secção B;
- Não existe facto tributário em virtude de não se verificarem os

respectivos pressupostos, designadamente, por falta de rendimentos
cedulares englobáveis.

l) A Ma.Juíza indeferiu liminarmente a impugnação apresentada,
com os fundamentos enunciados.

2. A R alega que o thema decidendum deste recurso prende-se
unicamente com a não verificação, no caso sub judicio, da excepção
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a que se refere o art.58, parágrafo único, do CIC ex vi art.106o do
mesmo Código e não como considerou o Tribunal a quo que a matéria
de facto alegada configura indubitavelmente um caso de erro na de-
terminação da matéria colectável em contribuição industrial, Grupo A,
pois, o fundamento da impugnação judicial em exame era a inexistência
de facto tributário, da inexistência de rendimentos, de um problema
de incidência, mas essa dependência relativamente aos impostos reais
parcelares não obsta a que a contribuinte possa pôr em causa a le-
galidade do acto, em sede de impugnação judicial, em razão da ine-
xistência do rendimento englobável que deu lugar àquela liquidação
adicional.

Quer dizer: no entendimento da R, a inexistência do rendimento
englobável, componente da tipologia da incidência global, não é sub-
sumível no conceito de erro na determinação da matéria colectável
desse mesmo rendimento parcelar ou a inexistência de facto tributário.

Reconhece-se que é engenhosa a alegação da R. Porém, não tem
fundamento legal.

A R é uma sociedade colectada pelo exercício da actividade de
extracção de rochas ornamentais, CAE no290150, no11 Bairro Fiscal
de Lisboa, anteriormente, em contribuição industrial, grupo A e, de-
pois de 1989, em IRC.

O facto tributário ou incidência é a existência de lucros ou ren-
dimentos obtidos, no período da tributação pelo sujeito passivo no
exercício de uma actividade de natureza comercial ou industrial.

A própria R refere que é ”a única empresa que tem uma gama
de produtos e serviços que abrange todas as actividades inerentes
ao sector das rochas ornamentais” (art.27 da p.i).

Significa isto que a R exerce a sua actividade e, por isso, preenche
o pressuposto legal hipotizado relativo à incidência - facto tributário
-, isto é, obtém lucros ou rendimentos (não consta que tenha tido
prejuízos - art.43 do CCI e 46 do CIRC) derivados da actividade
que exerce.

A verificação do facto tributário origina o nascimento da obrigação
tributária - ou seja, a obrigação de um cidadão pagar ao Estado uma
determinada quantia em dinheiro, a título de tributo, para satisfação
das necessidades públicas.

A obrigação tributária é constituída pelo facto tributário, sujeitos,
objecto e garantia.

Já dissemos que a obrigação tributária nasce com a verificação
do facto tributário ou seja com a realização dos pressupostos de facto
previstos na lei por uma pessoa.

Porém, é necessário determinar o objecto ou seja a matéria im-
ponível ou tributável para, depois, lhe aplicar a taxa e obter a prestação
tributária ou seja quantia pecuniária a entregar nos cofres do Estado.

A matéria colectável é a quantificação do facto tributário, isto é,
a valoração concreta do aspecto material do facto tributário a qual
obedece aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

A determinação da matéria colectável em matéria da contribuição
industrial, Grupo A, tem por base o lucro revelado pela declaração
(arts.22 e segs. do CCI e 15 e segs. do IRC) do contribuinte e outros
documentos anexos.

Determinada a matéria tributável, aplica-se a taxa correspondente
e obtém-se a prestação tributária ou seja a soma de dinheiro que
o sujeito passivo tem de entregar nos cofres do Estado.
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Para pagamento de prestação tributária goza a Fazenda Pública
de privilégio (arts.736 do Cód.Civ., 108 CCI e 93 do CIRC) ou seja
a respectiva garantia.

Resulta de tudo isto que, no caso sub judice, houve lucros pro-
venientes do exame à escrita da R que proporcionou a correcção
da matéria colectável de contribuição industrial (custos não aceites,
amortizações e reintegrações não aceites e redução de incentivos fis-
cais) declarada, dando origem a liquidação adicional.

Significa esta situação que houve verificação de facto tributário
e respectiva quantificação - determinação da matéria colectável.

Foi sobre esta matéria colectável da contribuição industrial que
incidiu o imposto complementar em apreço (v. arts.83 e 84o, no3,
do CIC).

Se houve matéria tributável em contribuição industrial da R tinha
de haver incidência de imposto complementar secção B (art.84 do
CIC).

A R. alega que não há facto tributário, que ”não existem quaisquer
rendimentos sujeitos à tributação em sede de imposto complementar”
(arts.194 e 195 da p.i. citada na alegação (III, 4).

Acontece que está provada nos autos - ver supra no1., alínea c)
que, nos exercícios de 1986, 1987 e 1988, houve correcção da matéria
colectável declarada, passando a haver outros valores o que contraria
a afirmação da R ”no caso em apreço, trata-se justamente da ine-
xistência de rendimentos, trata-se da inexistência de factualidade tri-
butária, trata-se enfim de um problema de incidência”.

Ora, sabendo-se que o imposto complementar é um imposto de
sobreposição na medida em que incide sobre rendimentos total ou
parcialmente tributados noutras cédulas, compreende-se perfeitamen-
te que a lei não permita em sede de impugnação da liquidação do
imposto complementar a discussão de matérias que podem ser objecto
de impugnação da liquidação dos respectivos impostos parcelares.

Esta afirmação está em consonância com o disposto no art.106
- A do CIC que determina que a anulação do imposto parcelar de-
termina ”a consequente anulação oficiosa do imposto complementar”
cfr.art.59.

Quer dizer: não está em causa saber se os rendimentos corrigidos
em matéria de contribuição industrial são ou não passíveis de con-
tribuição industrial.

Tal questão não se colocou. A R não alegou que não havia fun-
damento para a tributação em contribuição industrial. Somente referiu
a inexistência de rendimentos, trata-se da inexistência de facto
tributário.

Porém, está provado nos autos que houve matéria colectável passível
de contribuição industrial, Grupo A.

Assim, está provado que houve rendimento, lucro sujeito a con-
tribuição industrial pelo que não se verifica a inexistência de facto
tributário.

Por outro lado, tal rendimento estava sujeito a tributação de con-
tribuição industrial.

Portanto, o que a R tinha de fazer era sindicar a contribuição
industrial liquidada.

Se esta fosse anulada, anular-se-ia, oficiosamente, o imposto com-
plementar, secção B, correspondente (arts.59 e 106-A, do CIC).

Quer dizer: a situação dos autos não preenche a moldura prevista
no art.58, parágrafo único, do CIC.
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3. A R alega ainda que o acórdão recorrido padece de erro de
julgamento.

O acórdão recorrido decidiu que não era aplicável o parágrafo
único do art.58 do CIC por estar em causa matéria colectável corrigida
de contribuição industrial. A R devia impugnar a liquidação da con-
tribuição industrial correspondente a tal correcção de rendimentos.

Isto significa que não se apura o erro de julgamento invocado.
4. Em seguimento do exposto, verifica-se que as conclusões apre-

sentadas pelo R não podem alcançar qualquer êxito o que significa
que não houve violação dos arts.83, 84, 58 do CIC e 5 do CPCI
e que o acórdão recorrido não merece qualquer censura.

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 setenta
(70 %) por cento.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Bordalo. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Sisa. Artigo 30o do Código respectivo.

Doutrina que dimana da decisão:

O artigo 30o do Código da Sisa só não é aplicável quando
o aumento do valor matricial dos prédios resulte de acto
dos respectivos proprietários, praticado após a transmissão
daqueles para estes.

Recurso n.o 21 339; Recorrente: Maria da Conceição Leite Linhares
Duarte Carrilho; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Mendes Pimentel.

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

Maria da Conceição Leite Linhares Duarte Carrilho, inconformada
com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância que confirmou,
ainda que com diferentes fundamentos, a sentença que julgara im-
procedente a presente impugnação judicial por si deduzida à liqui-
dação de sisa relativa aos imóveis que arrematou em excesso da sua
quota no inventário aberto por óbito de seu pai, vem até nós, assim
condensando a sua alegação de recurso:

1. Para efeito do cálculo da sisa no caso em apreciação há três
valores, a saber:

- o valor resultante do mapa de partilha, homologado pela sentença
transitada em julgado; o valor constante da matriz à data deste trânsito
da sentença; e o valor matricial à data da liquidação do imposto
de sisa;
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2. O valor do mapa de partilha não pode ser atendido, por ser
inferior ao matricial;

3. O valor à data da liquidação do imposto de sisa também não
pode ser o a ter em consideração, por a isso se opor a interpretação
mais certa, justa e adequada do estatuído nos arts.20o e 30o do
C.S.I.S.S.D. e art.2119o do Cód.Civil;

4. Deste modo, o valor a tomar em conta na liquidação dessa sisa
devia ter sido e terá de o ser, por isso mesmo derivar desses preceitos,
o constante da matriz à data do trânsito em julgado da sentença
homologatória da partilha, valor este que se encontra calculado, em
relação aos bens levados em excesso do quinhão da Rct., na partilha
aludida, na informação da Repartição de Finanças junta aos autos.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o distinto PGA emitido douto parecer no sentido da confirmação
do aresto recorrido.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
A) A recorrente figurou como herdeira de José Duarte Carrilho,

decesso em 11 de Outubro de 1981, nos processos judicial de inventário
e administrativo para liquidação de imposto sucessório abertos por
morte deste.

B) Neste último processo, não lhe foi liquidado imposto por dele
estar isenta nos termos do artigo 12o do Código da Sisa e do Imposto
sobre as Sucessões e Doações.

C) No processo de inventário, competia à recorrente o quinhão
hereditário de 748.705$77, tendo-lhe sido adjudicados os bens imóveis
descritos sob as verbas nos.45, 46 47 e 1/7 das verbas 66, 70 e 71,
no valor total de 1.680.300$00.

D) A sentença homologatória da partilha transitou em julgado em
6 de Novembro de 1985.

E) Para efeitos de liquidação da sisa devida foram considerados
os valores patrimoniais constantes das matrizes à data da liquidação
5 de Dezembro de 1990 - os quais somavam 7.742.529$00.

F) À data do trânsito em julgado da sentença homologatória, o
valor global dos mesmos bens resultante dos rendimentos inscritos
nas matrizes era de 3.973.177$00.

G) O valor dos mesmos bens constantes do mapa da partilha era
de esc. 1.680.300$00.

H) A impugnante foi notificada em 26.XI.90 dos valores que ser-
viram de base à liquidação impugnada e de que dispunha de oito
dias para contestar esses valores.

I) Em 4.XII.90, a impugnante apresentou o requerimento de fls.36,
tendo pago o imposto em 31.I.91.

J) Esta impugnação deu entrada em 28.III.91.
Da factualidade disponível se vê que para efeitos de liquidação

da sisa devida pela ora Rct. nos termos do artigos7o, parágrafo 2o,
e 8o, no10, do respectivo código, foram considerados os valores pa-
trimoniais constantes da matriz à data da liquidação.

Insurge-se a Rct. pois entende que deviam ter sido considerados
os valores constantes da matriz à data do trânsito em julgado da
sentença homologatória da partilha efectuada em inventário.

Quid juris? Conforme se dispõe no artigo 2o do C.S.I.S.S.D., «a
sisa incide sobre as transmissões da propriedade de bens imobiliários
a título oneroso». E, de harmonia com o parágrafo do artigo 7o do
mesmo diploma, «nas divisões e partilhas, a sisa é devida pelo ad-
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quirente dos bens imobiliários cujo valor exceda o da sua quota nesses
bens», sendo que do no10 do artigo 8o daquele código emerge estarem
sujeitas a sisa «as transmissões de propriedade imobiliária em acto
de divisão ou de partilhas, por meio de arrematação, licitação, acordo,
transacção ou encabeçamento por sorteio, em tudo o que exceder
o valor da quota-parte que ao adquirente pertencer, por qualquer
título, nos bens imobiliários».

E o artigo 19o do código em referência, ao versar a «determinação
da matéria colectável da sisa», dispõe que esta incidirá sobre o valor
por que os bens forem transmitidos. A regra 16a do parágrafo 3o

do mesmo preceito estabelece que «nas partilhas judiciais ou extra-
judiciais, o valor do excesso de imobiliários sobre a quota-parte do
adquirente, nos termos do parágrafo 2o do artigo 8o, será calculado
em face do valor desses bens segundo o inventário ou projecto de
partilha, ou segundo a matriz, conforme o que for maior. Sendo maior
o primeiro, o valor do excesso consistirá na diferença entre o valor
dos imobiliários e a parte desse valor correspondente à quota que,
segundo a matriz, neles tem o adquirente».

Pois bem, «o valor por que os bens forem transmitidos» é, segundo
o artigo 30o do mesmo compêndio legal, «o matricial dos bens ao
tempo da transmissão», determinando-se pela multiplicação «do ren-
dimento colectável inscrito na matriz à data da liquidação» por vinte.
Isto na redacção do preceito antes das alterações introduzidas pelo
DL.no108/87, de 10/III, e pelo DL.no252/89, de 9/VIII, atento o es-
tatuído no artigo 4o deste diploma.

Aquela disposição do artigo 30o só ”é inobservável quando o em-
polamento do valor matricial dos prédios decorra de acto praticado
pelo seu legítimo dono após a transmissão daqueles para este” - Acór-
dão desta Secção de 29.VI.1977, rec.no17.084, in A.D. 181,
pág.162-168.

Vale por dizer ”que o escopo do artigo 30o vai no sentido de se
dever atender ao valor da matriz à data da liquidação na medida
em que resulta de actualizações ex lege. Só essa solução se apresenta
em consonância com o princípio de que a obrigação tributária surge
e se molda com o facto tributário e a lei vigente à data da sua ve-
rificação, tendo o acto de liquidação efeito meramente declaratório
do montante da dívida de imposto” - acórdão do Pleno desta Secção
de 13/VII/1994, rec.no13.043, in Ap.DR de 26/VIII/1996, págs. 178-183.

Sem dúvida atendíveis, pois para efeitos do sobredito preceito ac-
tualizações dos valores matriciais decididas pelo legislador face à ero-
são monetária. Como bem se realça no aresto em apreço, ”neste
caso, o valor resultante da matriz à data da liquidação do imposto
é, a final, o mesmo valor, actualizado, que o bem tinha aquando
da transmissão”. Divergências nas matrizes de valores nominais, que
não reais, portanto. E convém não esquecer que, in casu, a liquidação
se verificou mais de cinco anos volvidos sobre a transmissão dos imó-
veis para a ora Rct., inseridos eles em época de persistente e acentuada
inflação, com consequente deterioração do valor do escudo, como
é do domínio público (art.514o, 1, do CPC).

A exposta interpretação do aludido artigo 30o compagina-se, cla-
ramente, com o artigo 20o do mesmo código, onde se dispõe que
o imposto será liquidado pelo valor dos bens transmitidos.

Isto dito, importa referir que no aresto em apreço se extraiu, a
final, a ilação de que na liquidação impugnada se não considerou
aumento de valor dos bens resultante de actuação da recorrente após
a respectiva transmissão.
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É conhecido o entendimento jurisprudencial e doutrinal de que
a interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles retiram,
desligadas de qualquer interpretação jurídica, constituem matéria de
facto, que o tribunal de revista tem de acatar (art.729o, 2, C.P.C.).

Em seguimento do explanado e em conclusão, diremos que bem
andou a 2a Instância ao não formular juízo negativo sobre a impugnada
liquidação.

Nesta conformidade, acorda-se em negar provimento ao recurso,
confirmando-se o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, com 60% de procuradoria.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo 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 21 436; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
IN — Braga Imobiliários, Lda; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Bran-
dão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Inst. de Braga, proferida em 20.09.96,
que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por IN — Bra-
ga Imobiliários, Lda, contra a liquidação de sisa e respectivos juros
compensatórios, no total de 11.066.350$00, que, consequentemente,
anulou.

Fundamentou-se a decisão, em que se não pode ainda afirmar,
embora de tal haja indícios, que ao prédio tenha sido dado destino
diferente, o que só poderá saber-se, em definitivo, decorridos os três
anos de que a impugnante dispõe para a respectiva venda, «donde
decorre a conclusão de que a liquidação em causa é extemporânea»,
não sendo o facto de ela ”ter alterado profundamente a coisa que
adquiriu, com isenção de sisa, para revenda, que faz caducar o direito
a este benefício».

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”7o. A intenção do adquirente era reconstruir o prédio, como, de

facto, veio a fazer com alterações profundas no adquirido que consistiu
no aumento de mais dois pisos.
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8o. Pelo que não tem direito ao benefício da isenção prevista no
no3 do art.11o, por força do no1 do art.16, ambos do CISMSID.

9o. Deste modo, há uma errada interpretação, por parte do Me-
ritíssimo Juiz do tribunal ”a quo”, do articulado acima referido, ao
dizer que só passados três anos é que se pode verificar o «destino
diferente».

Assim, tendo decidido em sentido contrário, a douta sentença de
fls.55, por errada interpretação da norma legal citada, deve ser re-
vogada, mantendo-se na íntegra, a liquidação, com todas as conse-
quências legais...».

E contra alegou a impugnante, pugnando pelo acerto da decisão
recorrida.

O Exmo.Magistrado do M.P emitiu parecer no sentido da incom-
petência do STA, em razão da hierarquia, por haver matéria de facto
a apurar, uma vez que, ”nas doutas alegações e conclusões do recurso,
a recorrente sustenta que, logo no acto da promessa de compra e
venda já era intenção do adquirente reconstruir o prédio (artigo 5o

das alegações e conclusão 7a) e que as alterações feitas consistiram
no aumento de mais dois pisos (conclusão 7a)», sendo que, «na douta
sentença recorrida, não são dados como provados os factos que a
recorrente afirma, nesses pontos».

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, como aponta aquele Exmo.Magistrado, a recorrente

sustenta ter ficado «provado que, logo no acto da promessa de compra
e venda (08-09-94), já era intenção do adquirente remodelar e ampliar
o prédio adquirido, pois de imediato (19-12-94), celebrou um con-
trato-promessa de empreitada para esse efeito, o que aliás consta
da própria escritura» e, bem assim, ”que a estrutura externa foi muito
alterada, bem como a disposição interna das divisões (nomeadamente,
construção nova de um segundo andar e sótão)», sendo que «a intenção
do adquirente era reconstruir o prédio, como de facto veio a fazer
com alterações profundas no adquirido que consistiu no aumento
de mais dois pisos».

Cfr. nos 5 e 6 das alegações e conclusão 7a. E, sobre tais factos,
é a sentença completamente omissa.

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.41 no1
al.a) do mesmo diploma, compete «conhecer dos recursos de decisões
dos tribunais tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b)
do no1 do art.32».

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no
dito tribunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Marques Meira. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição à execução. Recurso jurisdicional.
Prazo para alegações. Art. 356 do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O art. 356o do CPT aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a instância para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, mas com a restrição de que
só abrange recursos de decisões da Administração Fiscal
nos termos do art. 355o do CPT.

II — Assim, um recurso interposto, em processo de execução
fiscal, de decisão de 1a ou da 2a instância para o STA
não deve declarar-se deserto, se o recorrente declarou,
no requerimento de interposição, intenção de alegar no
Tribunal de recurso, por força das disposições conjugadas
dos arts. 357o e 171o no 5 do CPT e 87o parágrafo único
do RSTA.

Recurso no 21 452. Recorrentes: Katrina Dawn Lesley Shore e Gerard
Shore; Recorridas: Maria Manuela Paulino e Fazenda Pública. Re-
lator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Katrina Dawn Lesley Shore, identificada nos autos, veio ao processo
de execução fiscal instaurado contra Álvaro Vicente, Lda. na qualidade
de executada originária, e revertida contra o seu marido Gerard Shore,
interpor recurso da sentença de 2/5/96 do Tribunal Tributário de 1a

Instância de Faro, que negou provimento ao recurso judicial que para
ali fora interposto do despacho do Chefe de Repartição de Finanças
que indeferira o pedido de remissão a ser favor de um prédio urbano
que fora penhorado e adjudicado a Manuela Florindo, com funda-
mento em extemporaneidade do mesmo pedido.

No requerimento de interposição do recurso directamente para
este STA, a recorrente manifestou intenção de alegar no Tribunal
de recurso.

Admitindo o recurso e subidos os autos a este STA, o Ex.mo Pro-
curador-Geral-Adjunto suscitou a questão prévia da impossibilidade
de apresentação de alegações neste Tribunal, já que deviam ter sido
apresentadas com o requerimento de interposição no prazo de oito
dias a contar da notificação como dispõe o no 1 do art. 356o do
CPTributário, uma vez que não se faz qualquer distinção entre os
recursos para o STA e os recursos para o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Deve assim o recurso ser declarado deserto, tal como se defendeu
no Acórdão do STA de 25/11/92 - Rec. 14 511.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão prévia, entende a Re-
presentante da Fazenda Pública que se deverá aplicar um mesmo
regime aos recursos interpostos para o STA qualquer que seja o tipo
de processo em causa.

Por seu turno, a recorrida pronunciou-se a favor da posição do
Ex.mo Magistrado do Ministério Público.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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Como decorre do que fica relatado, a recorrente interpôs recurso
directamente para este STA declarando no próprio requerimento in-
tenção de alegar no Tribunal “ad quem”.

E dúvidas não restam de que o pedido de remissão feito em execução
se insere no âmbito do regime dos recursos de execução fiscal, que
constitui verdadeiro processo judicial tributário.

Preceitua o no 1 do arto 356o do CPT que os recursos das decisões
de natureza jurisdicional serão interpostos por meio de requerimento
com a apresentação das alegações e conclusões no prazo de oito dias
a contar da notificação.

A questão que se coloca é a de saber se deve ou não aplicar-se
este normativo, donde se teria de concluir pela deserção do recurso,
na hipótese afirmativa, ou pela sua admissão, no entendimento
contrário.

Como resulta da sistematização do Código de Processo Tributário
a matéria de recursos de actos jurisdicionais é tratada por forma
autónoma e tripartida consoante a espécie de processo:

Assim, para o processo de impugnação temos os arts. 167o e segs.,
para o processo de contra-ordenação os arts. 223o e segs. e para
o processo de execução fiscal os arts. 356o e 357o.

O regime de recursos jurisdicionais em sede de execução fiscal
é regulado na Secção X do Título V que versa sobre o Processo
de Execução Fiscal, onde se insere o recurso de decisão proferida
em processo de oposição à execução fiscal.

Como ressalta da referida Secção X compreende três subsecções,
sendo a I integrada pelo art. 355o sobre recursos de decisões da ad-
ministração fiscal a II a qual se esgota com o art. 356o sobre “recursos
de actos jurisdicionais” e a III que se basta como art. 357o com “dis-
posições comuns” sobre “direito subsidiário”.

Vejamos então o sentido do referido art. 356o que diga-se, desde
já, tem sido objecto de alguma controvérsia.

Face à sistematização já referida presume-se que o legislador con-
sagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento
em termos adequados - art. 9o no 3 do Código Civil.

Os recursos para este STA sempre foram regulados pela LOSTA
e pelo RSTA, que inicialmente quer na vigência do CPCI, quer pos-
teriormente ao ETAF e à LPTA, com a inovação do recurso “per
saltum” restrito a questões exclusivamente de direito, o que está em
consonância com o já referido art. 167o do CPT (é o que se extrai
das disposições conjugadas dos arts. 21o no 4 e 32o no 1 alín. b)
do ETAF e 131o e 132o da LPTA.

De notar que o art. 167o do CPT se refere expressamente aos
recursos das decisões dos Tribunais Tributários quer da 1a instância
para a 2a instância quer para o STA, sendo que no art. 169o se coloca
a ressalva do regime de recursos para a “lei orgânica do tribunal
para que se recorrer” e de registar que a segunda instância não goza
de qualquer lei orgânica.

O que significa que houve a intenção de preservar a Lei Orgânica
do STA e o seu respectivo Regulamento (RSTA) se bem que a letra
deste preceito sugira que ele se aplica aos recursos de quaisquer de-
cisões da 1a ou da 2a instância quer sejam interpostos para a 2a instância
quer para o STA, uma vez que o preceito não estabelece qualquer
distinção, a verdade é que a jurisprudência quase pacífica deste STA
tem-se orientado no sentido de que o art. 356o aplica-se apenas aos
recursos de decisões jurisdicionais nos processos de execução fiscal
interpostos da 1a instância para o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Quanto aos recursos de decisões jurisdicionais em execução fiscal
para este STA quer da 1a instância quer da 2a instância aplica-se
a lei respectiva, designadamente o art. 87o § único do Regulamento
do STA.

E concluía-se, à luz de tal entendimento, que um recurso interposto,
em processo de oposição à execução fiscal, de decisão da 1 a e 2a

instância para o STA não se considera deserto sem alegações.
Ponto é que o recorrente tivesse declarado no respectivo reque-

rimento de interposição intenção de alegar neste tribunal (cfr. neste
sentido por todos os Acórdãos do STA de 5/5/93 - Rec. 15 114; de
23/2/94 - Rec. 14 930; de 18/5/94 - Rec. 15 815; de 9/11/94 - Rec.
16 948; de 25/1/95 - Rec. 18 664, e de 15/2/95 - Rec. 15 876).

Todavia, a jurisprudência mais recente deste STA parece enca-
minhar-se a ganhar força no sentido de que o disposto no art. 356o

aplica-se apenas aos recursos de decisões jurisdicionais nos processos
de execução fiscal interpostos da 1a instância para a 2a instância e
desses apenas aos respeitantes a decisões da Administração nos termos
do art. 335o do CPT.

Só assim se compreende a expressão do n.o 2 do art 356o “os recursos
terão efeito devolutivo ”, já que há recursos interpostos de certas
decisões proferidas no âmbito de execução (por ex. o recurso da sen-
tença de graduação de crédito - art. 338o do CPT - e o da decisão
sobre anulação da venda) tem efeito suspensivo.

Mais uma razão que reforça o entendimento de que o art. 356o

se aplica tão somente aos recursos respeitantes a decisões jurisdicionais
no âmbito do art. 355o que prevê o recurso judicial das decisões
da administração fiscal, o que está de acordo com a própria siste-
matização aludida e merece a nossa adesão.

Disto isto, haverá que concluir que nos recursos interpostos na
oposição à execução fiscal como, aliás, em toda a fase jurisdicional
da execução, mesmo para o Tribunal Tributário de 2a Instância, se
pode alegar no Tribunal Superior, desde que no respectivo reque-
rimento de interposição de recurso se manifeste a intenção de alegar
no Tribunal de recurso (cfr. neste sentido Acordãos deste STA de
23/2/94 - Rec 14 930; de 4/10/95 - Rec. 19 016; de 26/4/95 - Rec 19 028,
e de 31/10/95 - Rec 19 061.

Isto por força do art. 357o que subsidiariamente estabelece: “Em
tudo o que não estiver previsto neste Código, aos recursos da presente
secção aplicar-se-á com as necessárias adptações o regime estabelecido
para os recursos em processo civil”.

Ora, para além da ressalva prevista no art. 169o há que ter em
linha de conta do disposto no n.o 5 do art. 171o que reforça a plena
vigência do parágrafo único do art. 87o do Regulamento do Supremo
Tribunal Administrativo que, como se disse, sempre se se aplicou
na Secção de Contencioso Tributário deste mais Alto Tribunal, nada
se alterando, neste ponto, como advento do CPT.

Face a todo o exposto é forçoso concluir que, manifestando que
foi a intenção de alegar neste STA no requerimento de interposição,
não pode o recurso ser julgado deserto, uma vez que nos termos
das disposições legais citadas tem o recorrente a faculdade de alegar
neste Tribunal.

Termos em que se acorda em rejeitar a questão prévia suscitada
pelo Ilustre Representante do Ministério Público e, em consequência,
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deve o recurso prosseguir seus termos legais com a notifcação ade-
quada a Recorrente para apresentar as respectivas alegações.

Não são devidas.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Abílio Bordalo (relator) — Vítor
Meira — Brandão de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 7 de Maio de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Posse. Requisitos. Registo predial. Efei-
tos. Conceito de terceiro.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos de registo predial, terceiros são aqueles que
tenham adquirido de um autor comum direitos incom-
patíveis.

II — Tal não sucede quando no acto intervém apenas a lei
e a vontade e acção unilateral do credor, como no caso
de penhora em execução fiscal em que não intervenha
(como é de regra) o executado.

III — E assim, para aqueles efeitos, a Fazenda Pública não
é «terceiro».

Recurso n.o 21 539; Recorrente: Vítor de Araújo País; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.

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

Vítor Manuel de Araújo País, inconformado com a sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal que julgou impro-
cedentes os presentes embargos de terceiro por si deduzidos à penhora
de uma fracção autónoma efectuada na execução fiscal no151/84 e
apensos da 2a RF do Seixal, vem até nós, assim rematando a sua
alegação de recurso:

1. Terceiros, nomeadamente para efeitos de registo predial são
aqueles que do mesmo transmitente adquiram direitos incompatíveis
entre si, sobre o mesmo prédio.

2. Consequentemente, a Fazenda Pública Nacional, exequente, não
é terceira em relação à compra e venda que a executada fez ao em-
bargante, por não ter adquirido (com a penhora), do mesmo trans-
mitente, direito incompatível com o transmitido ao embargante pela
executada.

3. A Fazenda Nacional não goza, assim, do benefício resultante
do registo da penhora.

4. A posse invocada pelo embargante, resultante da compra e venda
anterior não registada, é-lhe oponível.

Normas violadas:
- Arts.1251o, 1285o e 1311o do C.C.;
- Arts.874o, 875o e 879o, a), do C.C.;
- Arts.1o, 4o e 5o do C.R.P.;
- Arts.319o e 320o do CPT.
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Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o distinto PGA emitido douto parecer no sentido do provimento
do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
A) Foi instaurada execução fiscal contra José da Silva Pais e Souto,

Lda., para a cobrança de 4.654.684$00, por dívidas de contribuição
industrial, sisa e contribuição predial;

B) No âmbito da mesma, foi penhorada, em 16.I.1991, a fracção
autónoma letra ”C” do prédio urbano em regime de propriedade
horizontal, sito na Rua da Escola Primária, Travessa dos Cravos, lote
7, Fogueteiro, a qual foi inscrita na Conservatória do Registo Predial
de Amora em 19.VII.1991;

C) O prédio urbano de que a fracção ”C” supra fez parte encontra-se
inscrito na mesma Conservatória a favor da executada;

D) Por escritura pública de 5.IV.1983, lavrada no 3o Cartório No-
tarial de Almada, a ora executada declarou vender e o ora embargante
declarou comprar, pelo preço de 1200000$00, a fracção supra;

E) Por escrito de fls.24 dos autos, o ora embargante prometeu
vender a Ilídio Junqueira e este comprar a fracção em causa, pelo
preço de 2950000$00.

F) A partir de Julho de 1983, o referido Ilídio Junqueira instalou
na referida fracção a sua habitação, nela colocando os seus móveis
e electrodomésticos, dormindo e confeccionando as refeições, por
a mesma lhe ter sido entregue para o efeito, pelo ora embargante.

Exposto o quadro factual desenhado pela instância, sem censura
dos recorrentes, diremos que a questão decidenda é a de saber se,
dada a falta de atinente registo, a compra, pelo embargante, do imóvel
penhorado, antes da penhora, é oponível, ou não, à Fazenda Pública.

De acordo com o artigo 2o, 1, do Código do Registo Predial, estão
sujeitos a registo os actos de aquisição do direito de propriedade
de imóveis, pelo que esses actos só produzem efeitos contra terceiros
depois da data do respectivo registo (artigo 5o, 1, do mesmo diploma).

Assim, a compra do imóvel em causa pelo embargante, por estar
sujeita a registo só produzirá efeitos contra terceiros depois de
registada.

Dada a falta do atinente registo à data da penhora, há que apurar
se essa compra é, ou não, oponível à Fazenda Pública. E só o será
se esta se não dever considerar «terceiro» em relação ao embargante,
comprador da fracção urbana penhorada.

A doutrina e a jurisprudência largamente dominantes entendem
que, «para efeitos de registo predial, terceiros são aqueles que tenham
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis.

Assim, só existe essa qualidade juridicamente relevante quando
há oposição de interesses entre duas pessoas relacionadas pelo sujeito
e pelo objecto comuns de dois factos jurídicos.

E esta noção restritiva de terceiros compreende-se e justifica-se,
pois só são merecedores da garantia daquele artigo 5o, 1, aqueles
que adquirem, com intervenção directa do autor comum criando-lhes
este a convicção da sua existência na sua esfera jurídica, direitos in-
compatíveis sobre o mesmo objecto. Há, assim, um sujeito comum
a criar, em relação a dois outros, separadamente, direitos ou interesses
opostos sobre a mesma coisa.

Nestes casos, porque este autor comum, com a sua actuação, criou
nesses outros sujeitos a ideia de certeza de que o direito transmitido
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ora onerado era sua pertença e, portanto, o podia transmitir ou onerar,
são eles merecedores de protecção igual, preferindo a lei o que registou
primeiramente o facto, atenta a sua diligência e a natureza e função
de publicidade do registo.

Mas quando no acto ou facto não intervém directamente o autor
comum, mas apenas a lei e a vontade e acção unilateral do credor,
como no caso dos autos, sem cuidar de averiguar, junto do devedor
ou executado, qual o seu real e actual património, então já não merece
a protecção do dito artigo 5o, 1, pois não foi convencido ou induzido
em erro pelo autor comum da existência desse direito ou coisa na
esfera jurídica do seu património, agindo o credor à sua revelia e
por sua inteira responsabilidade». (Acórdão do STJ de 7/VI/1983,
BMJ no328-504. No mesmo sentido, o acórdão do Pleno desta Secção
de 14/VI/93, in Ap.DR de 1996, págs.170-173. Na doutrina, vd. Pro-
fessor Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol
II, Coimbra, 1972, pág.17; Manuel Salvador, Terceiros e os efeitos
dos actos e contratos, pág. 209).

Ora, como a Fazenda Pública não celebrou com a executada qual-
quer contrato de compra e venda da fracção que esta vendeu ao
embargante, sendo que, em execução fiscal, o executado não tem,
em regra, o direito de nomear bens à penhora, tão-só o de indicar
bens a penhorar (artigo 297o, 2, do CPT), não havendo o menor
indício da ressalva da parte final do no2 do artigo 282o do mesmo
compêndio adjectivo, temos que a Fazenda Pública não é «terceiro»
relativamente ao contrato celebrado entre o embargante e a executada.
Embargante e Fazenda Pública não adquiriram desta direitos incom-
patíveis, nem total, nem parcialmente.

Decidindo em contrário, a sentença recorrida não pode manter-se
na ordem jurídica.

Seguramente, a penhora em referência ofende a posse do embar-
gante, que naquela decisão se proclama, de modo expresso e bem
claro, existir à data de tal diligência judicial.

Em seguimento do exposto e tendo presente o disposto no artigo
319o, 1, do sobredito código, acorda-se em conceder provimento ao
recurso, por isso que se revoga a sentença recorrida, julgando-se os
embargos procedentes e, consequentemente, se declara nula a penhora
efectuada na execução fiscal de que estes autos são apenso e se ordena
o cancelamento do respectivo registo.

Sem custas - artigo 20o da Tabela.

Lisboa, 7 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Donativos a igrejas ou instituições re-
ligiosas - arto 56o, no 2, alínea a) do CIRS. Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Vício de violação de lei do acto recorrido.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao interpretar e aplicar o arto 56o, 2, a), do CIRS, a
Administração actua no exercício de poderes vinculados,
devendo limitar-se a subsumir o facto à norma, a qual
lhe impõe o critério da decisão concreta.

II — Apelando a um requisito não previsto naquela norma
e que não releva para a sua interpretação, para excluir
da sua previsão um donativo a uma igreja, sem pôr em
causa a qualificação da donatária como tal, o acto re-
corrido incorre no vício de violação da lei, por errada
interpretação desta, e deve ser anulado.

Recurso no: 18.591, em que foi Recorrente Ana de Jesus Figueiredo
Caixeiro e Recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. Ana de Jesus Figueiredo Caixeiro recorre contenciosamente do
despacho de 20 de Junho de 1994, do Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais, no qual se negou provimento ao recurso hierárquico
que havia interposto do despacho de 16.12.93, do D.G.C.Impostos,
que não aceitara como dedutível, para efeitos de IRS, relativamente
a 1991, nos termos do arto 56o, 2, a), do CIRS, um donativo de
335.000$00 que fizera, nesse ano, à Igreja Adventista do Sétimo Dia
de Viseu, da qual é membro, pedindo a anulação daquele despacho
do SEAF com fundamento em vício de violação de lei, por erro nos
pressupostos de facto e de direito e ofensa do disposto nos artos
13o, 2, 41o, 2 e 4, e 266o, 2, da CRP.

1.1 A autoridade recorrida, na sua resposta, defendeu a legalidade
do acto, considerando o sentido a atribuir ao termo “Igreja”, utilizada
na al. a) do no 2 do arto 56o, do CIRS, diverso do preconizado pela
recorrente, a finalidade prosseguida pela norma, a legitimidade da
exigência feita no ofício-circular X - 5/91, da D.G.C.I, quanto à in-
tegração das igrejas no Conselho Ecuménico das Igrejas e, finalmente,
a conformidade do entendimento adoptado no acto recorrido com
os princípios constitucionalmente consagrados.

1.2 Alegando, formulou a recorrente as seguintes conclusões:
”1a Em 1991 a Recorrente fez um donativo de esc. 335.000$00

à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Viseu que está congregada
na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, associação re-
ligiosa sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, com es-
tatutos reconhecidos oficialmente desde 1941, desenvolvendo para
além dos fins espirituais, fins educativos e sociais de inegável interesse
público, sendo por isso subsumível nas entidades beneficiárias es-
tatuídas no arto 56o, no 2, al. a) do CIRS, pelo que o donativo feito
pela Recorrente à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Viseu terá
de ser susceptível do abatimento previsto na al. a) do no 2 do arto

56o do CIRS.
2a O Despacho recorrido, ao tratar diferentemente a Recorrente

em relação aos crentes da Igreja Católica apenas com fundamento
na sua religião, e ao entender que o donativo efectuado pela Re-
corrente só é susceptível de abatimento se a União Portuguesa dos
Adventistas do Sétimo Dia estiver agrupada no suposto “Conselho
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Ecuménico das Igrejas”, viola o disposto nos artos 13o, 41o, nos 2
e 3, 46o, no 3 e 266o da CRP.

3a Caso fosse interpretada no sentido sancionado pelo ofício-circular
X-5/91, que fundamentou o Despacho recorrido, a al. a) do no 2
do artigo 56o do CIRS seria frontalmente inconstitucional, por violação
dos artigos 13o, 41o, nos 2 e 4, 46o, no 3, e 266o, no 2 da Constituição.

4a O Despacho recorrido, fundamentando-se no ofício-circular
X-5/91, de 23 de Setembro, enferma do vício de violação de lei, não
só por erro nos pressupostos de direito, mas também por erro nos
pressupostos de facto, porquanto criou um pressuposto vinculativo
do acto - agrupamento no inexistente, em Portugal, “Conselho Ecu-
ménico das Igrejas” - não previsto no arto 56o, no 2, al. a) do CIRS,
e repousa numa interpretação restritiva que aquele normativo não
comporta.”

1.3 A autoridade recorrida, por sua vez, nas alegações que apre-
sentou, para além de manter a posição assumida na sua resposta,
extravagada das funções daquela peça processual na medida em que
aí procura pôr em causa factualidade não impugnada na resposta,
conforme se vê dos articulados sob os nos 6o a 19o das alegações.

1.4 O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu, em síntese, o seguinte
parecer:

- Face ao preceituado no arto 56o, 2, a), do CIRS, a Recorrente
(R) reclama-se membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Viseu,
alegando que essa igreja está congregada na União Portuguesa dos
Adventistas do Sétimo Dia, alegações estas que a Autoridade Re-
corrida aceita, conforme se vê da sua resposta e alegações.

A referida União está reconhecida pelo Estado como “pessoa co-
lectiva religiosa” (doc. de fls 28, não posto em causa) e integrada
na “confissão religiosa” Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual está
registada no Ministério da Justiça (doc. de fls 32, não posto em causa),
sendo, aliás, facto público e notório que os adventistas do sétimo
dia constituem uma confissão religiosa cristã, conforme ressalta dos
seus estatutos a fls. 16.

Tais factos serão suficientes para concluir que a Igreja Adventista
do Sétimo Dia de Viseu é numa “associação de fiéis agregados por
Jesus Cristo sobre a pedra angular Pedro e seus sucessores”, definição
de igreja cristã dada pela Polis (enciclopédia verbo) que a Recorrida
aceita e bem.

Assim, o acto recorrido, constante de fls 25 do processo instrutor,
padece, pelo menos, do vício de violação do arto 56o, 2, a), do CIRS,
pelo que o recurso merece provimento.

1.5 Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto que, por pertinente à decisão

da causa, se dá como provada:
a) A Recte. apresentou, em 28.4.92, na 2a Repartição de Finanças

de Viseu, a declaração m/2 de IRS, relativa a 1991, na qual indicou
ter concedido um donativo de 335.000$00 à Igreja Adventista do Sé-
timo Dia de Viseu, nesse ano fls 26 e 32 do P.I.;

b) Na liquidação efectuada, relativa àquele imposto e ano, o valor
de tal donativo não foi abatido ao rendimento líquido da ora Recte,
como esta pretendia, nos termos do arto 56o, 2, a), do CIRS - fs
26 do P.I.;

c) Tendo apresentado reclamação nos termos do arto 131o, daquele
diploma, foi notificada, face às instruções transmitidas pelo Ofício-
-Circular no X-5/91, para fazer prova de que a mencionada Igreja
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se encontrava agrupada no Conselho Ecuménico das Igrejas, tendo
em 12.4.93, apresentado novo requerimento, alegando o reconheci-
mento daquela Igreja pelo Governo Português, e juntando documen-
tos, nomeadamente os Estatutos da União Portuguesa dos Adventistas
do Sétimo Dia - fs. 5 do P.I.;

d) Por Despacho de 11.6.93 foi aquela reclamação indeferida, por
a ora Recte não ter feito prova de que a Igreja Adventista do Sétimo
Dia de Viseu se encontrava agrupada no Conselho Ecuménico das
Igrejas fl. 5 do P.I.;

e) Desse despacho interpôs a Recte. recurso hierárquico para o
D.G.C.I., ao qual, depois de parecer favorável do técnico jurista do
“Gaje”, não confirmado, porém, pelo respectivo director de serviços,
à luz do referido Ofício-Circular, e com parecer, também desfavorável,
com base naquele mesmo Ofício-Circular, do Subdirector G.C.I., foi
negado provimento, por despacho de 16.12.93 do D.- Geral, com
base na fundamentação proposta - fls. 7 a 21 do P.I.;

f) Desse despacho recorreu a ora Recte. para o Ministro das Fi-
nanças, tendo a Direcção de Serviços do IRS emitido o seguinte pa-
recer depois de expostos os factos:

” 7 - De acordo com o estipulado no arto 56o no 2 alínea a) do
CIRS, os sujeitos passivos de IRS podem abater ao seu rendimento
líquido até 15% do valor deste, o valor dos donativos, em dinheiro
ou em espécie, concedidos a Igrejas, instituições religiosas, bem como
a pessoas colectivas de fins não lucrativos pertencentes a confissões
religiosas ou por elas instituídas.

8 - Atendendo ao facto de o legislador fiscal ter utilizado conceitos
com um sentido e conteúdo de difícil determinação, tornou-se ne-
cessário proceder a uma interpretação oficial dos mesmos, vinculativa
para todos os Serviços da Administração Fiscal, divulgando-se a mes-
ma através do ofício-circular no X-5/91, de 23 de Setembro.

9 - Como no caso em apreço a entidade directamente beneficiária
é a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Viseu (conforme se pode
verificar pela declaração constante da folha 3), deveria ter sido feita
prova pela recorrente que a mesma preenchia os requisitos exigidos
pelo ofício-circular acima identificado.

Conclusão
- A contribuinte concedeu à Igreja Adventista do Sétimo Dia de

Viseu um donativo no montante de esc: 335.000$00;
- As importâncias doadas a uma igreja só relevam para efeitos

de abatimento ao rendimento líquido nos termos do arto 56o no 2
alínea a) do CIRS, se a mesma obedecer aos requisitos estipulados
no Ofício-Circular no X-5/91, de 23 de Setembro;

- Neste recurso não foi feita prova pela recorrente que a entidade
beneficiária preenchia as condições constantes do referido ofício-
-circular.

Nestes termos, deve o pedido ser totalmente indeferido, manten-
do-se o despacho recorrido ” fls 25 a 28 do P.I.”;

g) Sobre este parecer recaíram dois despachos, do Director de
Serviços e do Subdirector-Geral, confirmando-o e opinando ser de
manter o despacho recorrido, negando-se provimento ao recurso hie-
rárquico, pelos fundamentos constantes do mesmo parecer, sem lhe
acrescentar qualquer outro - fls 25 do P.I.;

h) Seguidamente foi exarado, em 20.6.94, pelo Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, o despacho, ora recorrido, do seguinte teor:

“Concordo, pelo que nego provimento ao recurso” - fl. 25 do P.I.;
i) O qual foi notificado à ora Recte em 15.7.94 - fls 24 do P.I.;

1331

j) A fls 14 dos autos, está junta fotocópia do Ofício-Circular no

X-5/91, de 23 Set. 91, atrás referido, cujo teor se dá aqui por in-
tegralmente reproduzido;

l) À União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, organização
de todas as congregações adventistas em Portugal - igrejas e centros
evangelistas - foi reconhecida personalidade jurídica, nos termos do
arto 450o do Código Administrativo mediante a participação da cons-
tituição dessa associação religiosa, com sede em Lisboa, a seguir à
alteração dos seus Estatutos, aprovada por A.Geral de 25.9.49, ao
Governo Civil do Distrito de Lisboa - fls. 16 a 27 e 29, destes autos;

m) Estatutos esses reconhecidos desde 1941, quando passou a usar
aquela designação, que substituiu a de ” Conferência Portuguesa dos
Adventistas do Sétimo Dia”, utilizada desde 1935, quando foi par-
ticipada a constituição da “congregação religiosa” com aquela de-
signação - fls 30 e 31, destes autos;

n) A referida “União” encontra-se integrada na confissão religiosa
“Igreja Adventista do Sétimo Dia”, registada sob o no 3 , a fls. 4,
do livro próprio existente na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça,
integração essa constante de averbamento a esse registo - fls. 31 e
32;

o) Em 31.8.93, foi aquela “União” informada pelo D.S.IRS do
M. Finanças de que por despacho de 17.8.93, do S.E.A.F., fora san-
cionado o entendimento de que “Os donativos concedidos à União
... só são considerados para efeitos do arto 56o, no 2 alínea a) do
Código do IRS, se aquela fizer prova de que é uma instituição religiosa
ou uma pessoa colectiva de fins não lucrativos instituída por uma
confissão religiosa”. - fls. 33;

Nada mais se provou, nomeadamente que a “União dos Adventistas
de Portugal “não tivesse as características duma igreja, conforme se
alega sob os artigos 6o a 19o das alegações da autoridade recorrida,
já que na resposta tal factualidade não foi incluída, não sendo a fase
das alegações a sede própria para impugnar factos articulados pelos
recorrentes, conforme decorre dos artos 50, da LPTA, e 67o do RSTA
(cfr., ainda, “Direito Proc.Adm. Contencioso”, de Ferreira Pinto e
Guilherme da Fonseca, pág. 104).

2.1. Fixados os factos, vejamos, agora, o direito aplicável.
Em primeiro lugar, como se impõe, dado o prescrito no arto 57o,

1, da LPTA, apreciando o vício de violação de direitos fundamentais
da recorrente, alegado com invocação dos artos 13o, 41o, 2 e 3, 46o,
3, e 266o da CR, por parte do despacho recorrido, dado que o mesmo
seria causa de nulidade daquele acto, nos termos do arto 133o, 1
e 2, al. d), do CPA.

Ora, não se vê que o acto recorrido, atenta a sua fundamentação,
ofenda o conteúdo essencial dos direitos à igualdade, à liberdade
de consciência, religião e de culto, e liberdade de associação da re-
corrente, consagrados naquelas normas da Lei Fundamental. O acto
praticado não coloca directamente em crise qualquer desses direitos
da recorrente, limitando-se a não lhe reconhecer o direito a um aba-
timento por donativo de interesse público, previsto no arto 56o, 2,
a), do CIRS, mercê da interpretação da norma e da integração na
previsão da mesma da entidade donatária, o que, seguramente, não
ofende o conteúdo essencial dos mencionados direitos fundamentais
da recorrente (cfr. “Código do Procedimento Administrativo”, Co-
ment., vol II, pgs. 155/156, de Esteves de Oliveira , Costa Gonçalves
e Pacheco de Amorim, e “C.R.P” Anotada, de Gomes Canotilho
e Vital Moreira, notas aos referidos preceitos).
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Mas se não há violação directa dos referidos direitos fundamentais,
não restam, também, dúvidas, de que a interpretação da referida nor-
ma, seguida pelo acto recorrido, não conduz à sua inconstituciona-
lidade, por violação dos princípios que ficaram mencionados, por-
quanto tal interpretação em nada colide com os direitos fundamentais
da recorrente.

O que, sem dúvida, afecta o acto recorrido, é um vício de violação
de lei.

Actuando no exercício de poderes vinculados, no caso em apreço,
como é regra no direito fiscal - embora a discricionariedade possa
existir no âmbito dos actos instrumentais - a Administração Fiscal
tem de limitar-se a subsumir o facto na norma, a qual “lhe impõe
o critério da decisão concreta, pré-determinando o conteúdo do seu
comportamento” (cfr. A. Xavier, “Manual de Direito Fiscal”, I, pg.
116, e ” Conceito ...” pgs. 381/385).

O vício de violação de lei surge, então, quando, no exercício desses
poderes vinculados, a Administração decide, como no caso em apreço
coisa diversa do que a lei estabelece, por errada interpretação desta
(cfr. Freitas do Amaral, “Direito Administrativo”, vol. III pgs.
303/304).

Face ao estatuído no arto 56o, 2, a), cuja redacção relativamente
às entidades beneficiárias que sejam igrejas ou instituições religiosas,
se tem mantido, desde a inicial, sem alterações significativas, a in-
terpretação em que se baseou o acto recorrido, no seguimento do
mencionado Ofício-Circular no X-5/91, de 23 Set., não é de aceitar.

Na verdade, conforme se vê da fundamentação do acto, a razão
do indeferimento do recurso hierárquico não se encontra na não acei-
tação da entidade beneficiária como igreja, cuja qualificação, como
tal, ficou amplamente provada nos autos, mas apenas na circunstância
de a recorrente não ter demonstrado o agrupamento daquela no Con-
selho Ecuménico das Igrejas.

Ora, a introdução deste requisito, não previsto na lei, revela o
exercício dum poder discricionário, que, no caso estava vedado à Ad-
ministração como dito ficou.

Aliás, a exigida integração nesse Conselho, o qual prosseguia uma
maior aproximação entre as várias igrejas não católicas e o diálogo
com estas últimas, sem qualquer obrigatoriedade de as igrejas ao
mesmo aderirem, revela-se de todo injustificada para a defesa dos
fins presentes na referida norma do arto 56o, 2, a), do CIRS (cfr.
Jves Congar. “Ensaios Ecuménicos”. Editorial Verbo, pgs. 33, 46 a
51, 84 e 85, e 151 a 155).

Não importa, pois, aqui, analisar o que deva entender-se por igrejas
ou comunidades religiosas, questão exaustivamente tratada em pa-
receres da P.G.R. - Proco no 119/90, D.R. II Série, de 30.4.91, e
Proc. no 17/94, D.R. II Série, de 7.5.96 - porquanto a qualificação
da entidade beneficiária não está em causa, como vimos.

Apenas se afigura de salientar que, no Anteprojecto da Lei da
Liberdade Religiosa, se prevê a manutenção do abatimento ao ren-
dimento líquido das pessoas singulares, até ao montante determinado
pelo CIRS, do valor dos donativos às pessoas colectivas religiosas
inscritas - arto 33o, 2.

Assim, há que concluir que o acto recorrido violou, por indevida
interpretação e aplicação, o arto 56o, 2, a) do CIRS, estando, por
isso, inquinado do vício de violação de lei, determinante da sua
anulação.
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3. Pelo exposto, concede-se provimento ao presente recurso con-
tencioso e anula-se o acto impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Transmissão onerosa. Activo imobi-
lizado. Contribuição industrial. Liquidação. Determinação
da matéria colectável. Acto definitivo. Reclamação. Comis-
são distrital de revisão. Caducidade de liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A determinação da matéria tributável e a liquidação do
imposto de mais-valias previsto no arto 1o, no 2o, do CIMV
(incidente sobro ganhos realizados através da transmissão
onerosa de elementos do activo imobilizado das empresas
ou de bons ou valores por ela mantidos como reserva
ou para fruição) obedeciam às regras de procedimento
administrativo definidas nos artos 66o a 79o e 86o do
CCI.

2 — Tais normas prevêem que a liquidação só tenha lugar
depois de o acto de fixação da matéria tributável se ter
tornado definitivo no âmbito administrativo: ou por não
haver reclamação dentro do prazo legal ou por a recla-
mação estar decidida.

3 — Não é válida tal liquidação se foi feita antes do início
do prazo para o contribuinte apresentar reclamação con-
tra a fixação da respectiva matéria tributável e ele deduziu
tempestivamente tal reclamação, que o chefe da repartição
de finanças considerou parcialmente procedente, dimi-
nuindo o respectivo valor, posteriormente mantido pela
comissão distrital de revisão.

4 — É ilegal, por violação do arto 28o do CIMV, uma li-
quidação, efectuada em 1986, de imposto de mais-valias
incidente sobre o ganho realizado com a alienação de
um imóvel em 1979, porque já se esgotara entretanto
(em 31-12-84, último dia do 5o ano posterior ao do facto
tributário) o prazo quinquenal de caducidade, consagrado
naquele preceito, do poder-dever que à Administração
assistia de proceder a essa liquidação.

Recurso n.o 18 681, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Jorge Figueira de Sousa. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr.
Castro Martins.
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Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. JORGE FIGUEIRA DE SOUSA, residente no Funchal, im-
pugnou judicialmente em 22-7-86 uma liquidação de imposto de mais-
-valias do ano de 1979.

Por sentença datada de 14-2-94 (fls. 83 a 85) o Tribunal Tributário
de 1 a Instância do Funchal (processo no 6191) julgou a impugnação
procedente e anulou a impugnada liquidação.

De tal decisão sobe o presente recurso, interposto pela Fazenda
Pública (Fa Pa), que como remate da sua minuta ofereceu as seguintes
conclusões com vista à revogação da sentença:

a) “O impugnante foi devidamente notificado em 13-02-84 do mon-
tante a pagar, pelo que a partir dessa data deixou de existir qualquer
incerteza e insegurança jurídica quanto ao montante a pagar”.

b) “O facto de ter reclamado, arranjando assim um expediente
dilatório (porque suspensivo da exigência do imposto), não é relevante
para efeitos da verificação da caducidade prevista no arto 28o CIMV”́

c) “Entender de outro modo seria fazer interpretações diferentes
do próprio arto 28o CIMV (ou do arto 94o CCI que tem, basicamente,
a mesma redacção), pois enquanto que o arto 138o CCI manda pagar
primeiro e discutir depois (não pondo em crise a validade da no-
tificação efectuada dentro dos cinco anos), apesar de o acto admi-
nistrativo ainda não ser definitivo, já no caso do arto 70o CCI, porque
a reclamação tem efeito suspensivo, se exigiria a definitividade do
acto administrativo”.

O impugnante, ora recorrido, contra-alegou para concluir dever
manter-se a sentença que anulou a liquidação, por ilegal, visto se
verificar a caducidade do direito de liquidar o imposto, uma vez que
essa liquidação se concretizou para além dos cinco anos seguintes
àquele em que o imóvel foi alienado.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer fa-
vorável à procedência do recurso, com base, essencialmente, em que,
por um lado, a lei não distingue entre liquidações firmadas e não
firmadas na ordem jurídica e, por outro, a liquidação notificada em
13-2-84, embora sujeita a reclamação, é um acto tributário perfeito,
acabado, com virtualidade de interromper, por isso, o decurso do
prazo de caducidade.

2. A instância elaborou a seguinte especificação factual, na parte
que ora interessa:

A - O impugnante não entregou a declaração modelo 2 de imposto
de mais-valias aquando da apresentação da declaração modelo 3 de
contribuição industrial referente ao exercício de 1979, pelo que só
em 24-1-84 os serviços da Administração Fiscal detectaram a alienação
do imóvel que deu origem à liquidação de imposto de mais-valias.

B - Tal imóvel foi transmitido ao impugnante pela cooperativa
”A Nossa Casa” em 25-7-79 e por ele vendido em 24-9-79 à Câmara
Municipal de Porto Moniz.

C - Como do processo de contribuição industrial não constavam
quaisquer elementos quanto ao valor de aquisição do imóvel, procedeu
a 1a Repartição de Finanças do Funchal à liquidação do imposto
devido com base apenas no vaiar de alienação, ou seja, calculou-o
pela mais-valia de 5.000.000$00, o que produziu a colecta de
600.000$00.

D - “Desta liquidação foi o ora impugnante notificado para re-
clamar, nos termos do arto 660 do CCI, no dia 13-2-84, ou efectuar

1335

o pagamento da quantia devida no prazo de 15 dias contados da
extinção daquele prazo”.

E - “Em 27-2-84 o impugnante apresentou reclamação, ao abrigo
do citado arto 660 do CCI”.

F - “Prestada a informação pelos Serviços de Fiscalização Tributária,
foi a reclamação considerada em parte procedente, tendo-se tido em
conta o valor da aquisição - 240.000$00 -, pelo que foi fixada a matéria
colectável sujeita a mais-valias em 4.760.000$0W G - “Em 10-1-86
foi o impugnante notificado para, no prazo de 5 dias, comunicar por
escrito se aceitava ou não a nova fixação”.

H - Não tendo ele aceite o valor fixado, a reclamação foi enviada
à comissão distrital de revisão, a qual por deliberação de 10-2-86
manteve o valor já apurado e fixou um agravamento de 11.430$00.

I - Tomada definitiva a fixação, foi em 31-3-86 o ora impugnante
notificado dela e de que tinha o prazo de 15 dias para efectuar o
pagamento do imposto devido.

3. Para julgar a impugnação procedente, anulando a referida li-
quidação de imposta de mais-valias porque ferida de violação de lei,
visto ter sido efectuada depois de extinto o respectivo direito de li-
quidar pelo decurso do prazo quinquenal de caducidade legalmente
fixado, a sentença sob recurso fundamentou-se ainda nos conside-
randos seguintes:

- O arto 28o do CIMV determina que “só poderá ser liquidado
imposto nos cinco anos seguintes àquele em que houverem sido pra-
ticados os actos que, nos termos do arto 11, directamente respeitam
aos ganhos realizados. . .”

- Tendo ocorrido a alienação em 24-9-79, o direito à liquidação
do imposto eventualmente devido pelo impugnante caducou por não
exercido até ao final de 1984.

- Alega a Fa Pa ter o impugnante sido notificado em 13-2-84 da
liquidação do imposto devido; mas sucede “que essa liquidação não
era ainda definitiva, uma vez que o notificado dela poderia reclamar
como, de resto, o fez; e a liquidação só se tornaria definitiva após
a fixação efectuada pela comissão distrital de revisão, a qual só viria
a ocorrer, como vimos, muito tempo depois (10-2-86)”.

- “E era esta liquidação definitiva que deveria concretizar-se nos
cinco anos seguintes àquele em que o impugnante efectuou a referida
alienação. O que não se verificou”.

4. Expostas as teses em confronto, vejamos de que lado estará
a razão.

4.1. - Foi impugnada uma liquidação de imposto de mais-valias
que incidiu sobre o ganho realizado com a alienação, pelo impugnante,
ora recorrido, em 1979, de um imóvel, facto que a Administração
Fiscal entendeu preencher os requisitos de incidência tributária de-
finidos no arto 1o, no 20, do CIMV: ganhos realizados através da
transmissão onerosa de elementos do activo imobilizado das empresas
ou de bens ou valores por ela mantidos como reserva ou para fruição.

Dispunha o corpo do arto 190 do CIMV que “a liquidação do
imposto pelas mais-valias a que se refere o no 2o do arto 1o far-se-á
conjuntamente com a da contribuição industrial que respeita ao mes-
mo contribuinte, observando-se para o efeito os termos fixados no
respectivo código”. E o seu § 2o acrescentava que a fixação da matéria
tributável dos contribuintes que não pertencessem ao grupo A da
contribuição industrial (caso do aqui impugnante) cabia ao chefe da
repartição de finanças ou, mediante reclamação, à comissão a que
se refere o arto 72o do CCI.
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Significa o exposto que a determinação da matéria tributável e
a liquidação do imposto de mais-valias aqui em discussão obedecem
às regras de procedimento administrativo definidas nos artos 66o a
79o e 86o do CCI.

Ora tais normas prevêem que a liquidação só tenha lugar depois
de o acto de fixação da matéria tributável se ter tornado definitivo
no âmbito administrativo: ou por não haver reclamação dentro do
prazo legal ou por a reclamação estar decidida.

É esta a interpretação que aos ditos preceitos tem sido dada pela
jurisprudência deste STA e pela própria Administração Fiscal (vide,
por exemplo, os casos versados nos Acórdãos desta Secção de 11-3-87,
recurso no 4.123, de 18-2-88, recurso no 4.409, e de 8-2-89, recurso
no 5.545, todos publicados no correspondente AP-DR, a páginas 368,
181 e 157, respectivamente.

É também essa a interpretação que lhes dá o parecer de uma jurista
(Maria de Lurdes Correia e Vale) do Centro de Estudos Fiscais, datado
de 9-12-69 e publicado em Ciência e Técnica Fiscal (Boletim da Di-
recção-Geral das Contribuições e Impostos) no 148, de Abril de 1971,
páginas 137 e segs.

No caso versado em tal parecer a contribuição industrial fora - como
aqui aconteceu com o imposto de mais-valias - liquidada antes de
esgotado o prazo quinquenal de caducidade mas antes também de
decorrido o prazo que o contribuinte tinha para reclamar (para a
comissão distrital de revisão) da matéria tributável fixada. E sucedeu,
como aqui, que o contribuinte reclamou dessa fixação para a dita
comissão.

Ora nesse parecer entendeu-se que tal liquidação estava ferida de
nulidade, visto que “só podia ter lugar após se ter tornado definitiva
a fixação da matéria colectável”, ou seja, depois da deliberação da
comissão distrital de revisão, para a qual o contribuinte reclamou
da fixação do lucro tributável.

Argumenta-se nesse parecer: “Se, efectivamente, a liquidação con-
siste na determinação do imposto, através da aplicação da taxa à
matéria colectável, é evidente que a mesma liquidação pressupõe que
a determinação da matéria colectável se tomou definitiva”; e acres-
centa-se que, se no § único do arto 79o do CCI (posteriormente no
§ único do arto 78o, face a nova redacção dada a tais preceitos) se
referiu expressamente que o recurso judicial da referida deliberação
não tinha efeito suspensivo, nada se dizendo a propósito da reclamação
para a comissão distrital de revisão, há que concluir que esta tem
efeito suspensivo quanto à liquidação, que só pode efectuar-se após
a decisão daquela comissão.

4.2. Aplicando ao caso sub judice a doutrina acima exposta, con-
cluímos que a liquidação de imposto de mais-valias notificada em
13-2-84 não é válida, pois só nessa data é que começava a correr
o prazo para o contribuinte apresentar reclamação contra a fixação
da respectiva matéria tributável e ele deduziu tempestivamente tal
reclamação, que o chefe da repartição de finanças considerou par-
cialmente procedente reduzindo o respectivo valor.

Ora só em 10-1-86 foi o impugnante notificado para dizer se aceitava
este novo valor; e, perante a sua resposta negativa, foi a questão
submetida a decisão da comissão distrital de revisão, que por de-
liberação de 10-2-86 manteve esse novo valor.

E só então foi efectuada, com base no valor assim corrigido, a
nova liquidação.

1337

Assim, a primeira liquidação, embora feita antes de decorrido o
prazo quinquenal de caducidade fixado no arto 28o do CIMV, não
é válida, pelas razões acima expostas; e a segunda liquidação é ilegal,
por violação deste preceito, porque efectuada apenas em 1986, depois
de esgotado aquele prazo quinquenal (que terminou em 31-12-84,
último dia do quinto ano posterior ao do facto tributário), portanto
quando a Administração já não detinha, porque caducara entretanto,
o poder-dever de liquidar.

5. Do exposto se conclui pelo acerto da sentença recorrida e pela
improcedência das conclusões do recurso, a que, portanto, se nega
provimento.

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

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (Rela-
tor) — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Liquidação. Comissão distrital de re-
visão. Determinação da matéria colectável. Recurso juris-
dicional. Âmbito do recurso. Poderes de cognição. Ónus
de alegar. Insuficiência da alegação.

Doutrina que dimana da decisão:

Se um acórdão da 2a Instância, face a uma liquidação de
contribuição industrial anterior à deliberação da comissão
distrital que fixaria o lucro tributável, a anulou com fun-
damento em ela ser prematura, violadora do arto 70o, § 3o,
al. b), do CCI — pois só após tal deliberação poderia ser
efectuada —, improcede o recurso de tal aresto se a re-
corrente Fazenda Pública nada diz contra esta pronúncia,
limitando-se a alegar que estava sanada a “irregularidade”
de tal deliberação não ter sido notificada antes da — ou
conjuntamente com a — notificação da liquidação.

Recurso n.o 19 008. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Alípio
Antunes Marques & Irmão, L.da; Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam, em conferência, na 2a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ALÍPIO ANTUNES MARQUES & IRMÃO, LDA., com sede
no Montijo, impugnou contenciosamente em 14-10-88 uma liquidação
adicional de contribuição industrial do exercício de 1983.

Por sentença datada de 8-1-92 (fls. 87 e segs.) o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal julgou a impugnação improcedente.

De tal decisão recorreu a impugnante para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, que lhe concedeu provimento, revogando tal sentença
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e anulando a liquidação impugnada, por Acórdão de 30-11-93 (fls. 112
e segs.), do qual sobe o presente recurso, interposto pela Fazenda
Pública (Fa Pa), que como remate da sua minuta ofereceu as seguintes
conclusões:

a) “A liquidação de contribuição industrial efectuada sobre o lucro
tributável fixado pelo chefe de repartição sobre 4.766.885$00 não deve
ser anulada porque, a ter havido irregularidade na respectiva no-
tificação (14-10-88), por esta ter sido anterior à comunicação da de-
liberação final da Comissão Distrital de Revisão (25-10-88), tal ir-
regularidade foi sanada logo que efectuada a notificação da delibe-
ração desta Comissão, decisão à qual o recorrente não imputa quais-
quer vícios”.

b) “A liquidação em causa também não sofre de ilegalidade com
fundamento no facto de se encontrar pendente, na altura, recurso
hierárquico, interposto nos termos do parágrafo 4o do arto 138o do
CCI, já que este recurso não tem efeito suspensivo”.

c) Assim, deve o aresto recorrido ser revogado por ter violado
os artos 70o, §§ 3o e 5o, 78o e 138o, § 4o, do CCI, e substituído por
decisão que confirme a legalidade da liquidação efectuada pela Ad-
ministração Fiscal.

A sociedade impugnante, ora recorrida, contra-alegou para concluir
que deve manter-se o acórdão que anulou a liquidação efectuada
pelo chefe da repartição de finanças sem prévia deliberação da co-
missão distrital de revisão, por violação do disposto no arto 70o, § 3o,
al. b), do CCI.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer fa-
vorável à procedência do recurso, com base, essencialmente, em que:

— Não deve conhecer-se da segunda das transcritas conclusões da
minuta do recurso, por ser matéria não apreciada no aresto recorrido;

— Não podendo ser arguidos, na impugnação da liquidação, vícios
que afectem o acto de determinação da matéria colectável, a falta
de notificação deste acto antes da daquele não prejudica a possi-
bilidade de impugnação da liquidação, pelo que a hipotética irre-
gularidade decorrente da falta de notificação do acto de determinação
da matéria colectável sempre seria de considerar sanada.

2. O Tribunal Tributário de 2a Instância elaborou a seguinte es-
pecificação factual:

A — No exercício de 1983 a sociedade ora recorrida encontrava-se
tributada em contribuição industrial, grupo A, pela actividade de pre-
paração e fabrico de conservas de carne.

B — Entregou a declaração modelo no 2 onde apresentava um lucro
tributável de 2.255.269$00.

C — Em virtude de exame à escrita foi decidida pelo director dis-
trital de finanças a determinação da matéria colectável pelas regras
do grupo B.

D — Foi-lhe então fixado o rendimento colectável de 10.296.460$00.
E — Desta fixação reclamou para o chefe da repartição de finanças,

que lhe fixou o lucro tributável em 4.766.885$00.
F — Este valor foi mantido, na sequência de reclamação da con-

tribuinte, pela comissão distrital de revisão.
G — Esta decisão foi comunicada através do ofício de fls. 82, datado

de 25-10-88.
H — Porém, anteriormente, havia já sido notificada da liquidação

em contribuição industrial por carta registada com aviso de recepção
expedida em 14-9-88.
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I — A petição de impugnação deu entrada na Repartição de Fi-
nanças do Montijo em 14-10-88.

3. Para revogar a sentença e julgar a impugnação procedente, anu-
lando a referida liquidação de contribuição industrial do ano de 1983,
o Acórdão do Tribunal de 2a Instância ora sob recurso fundamentou-se
ainda nos considerandos seguintes:

— A aqui impugnada liquidação de contribuição industrial ocorreu
em data anterior à da decisão da comissão distrital de revisão.

— Assim, essa liquidação foi prematuramente efectuada, pois ainda
não findara o processo destinado à fixação do lucro tributável.

— Na verdade, nos termos do arto 66o, alínea a), do CCI, então
em vigor, competia ao chefe da repartição de finanças fixar o montante
dos lucros tributáveis.

— Todavia, os contribuintes poderiam reclamar de tal fixação para
o chefe da repartição de finanças que, se concluísse pela improdência
da reclamação, a deveria remeter à comissão distrital de revi-
são — v. arto 70o, § 3o, al. b), do CCI.

— “E só após a deliberação desta, fixadora do lucro tributável,
poderia ser efectuada a liquidação em contribuição industrial”.

— “Como assim não aconteceu, foi manifestamente violado o dis-
posto no arto 70o, § 3o, al. b), do CCI, então em vigor”.

— E não se argumente que a deliberação da comissão, confirmativa
do valor fixado pelo chefe da repartição de finanças, e sua notificação
ao contribuinte em 25-10-88, sanou o vício consistente na preterição
de uma formalidade verificada à data da interposição da impugnação.

— “Na verdade, basta recordar que tal deliberação ainda não era
definitiva, pois dela poderia ser interposto recurso para o Tribunal
Tributário de 1a Instância se se verificasse ter havido preterição de
formalidades legais (v. arto 78o do CCI)”.

— A proceder tal recurso, a deliberação seria anulada e iniciar-se-ia
o processo destinado a produzir uma outra, com base na qual a li-
quidação seria, então, efectuada.

4. Como vemos, o aresto sob recurso assentou, em suma, em que
a impugnada liquidação de contribuição industrial ocorreu em data
anterior à da deliberação da comissão distrital de revisão que fixaria
o lucro tributável, pelo que foi prematura, com manifesta violação
do disposto no arto 70o, § 3o, al. b), do CCI, então em vigor, pois
só após tal deliberação poderia ser efectuada a liquidação dessa con-
tribuição industrial.

Ora contra esta pronúncia nada diz a recorrente: na sua minuta
de recurso preocupou-se em alegar que se devia considerar sanada,
com a respectiva notificação em 25-10-88, a irregularidade de a de-
liberação da comissão distrital de revisão não ter sido notificada antes
da — ou ao menos conjuntamente com a — notificação da liquidação
do imposto; nada alegou, porém, no sentido de contrariar aquele
fundamento pelo qual o recorrido Acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância anulou a liquidação, ou seja, ter esta sido prematura
por efectuada antes da deliberação da comissão distrital de revisão
que havia de fixar o lucro tributável.

É que o ora recorrido aresto não considerou apenas ter havido
atraso na notificação do acto da comissão distrital: julgou a liquidação
viciada de violação de lei por praticada antes de ser por essa comissão
proferido tal acto de fixação da matéria colectável.

Assim, porque nada alegou a recorrente contra esta pronúncia sobre
que assentou a decisão recorrida, não pode o recurso deixar de
improceder.
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5. Quanto à outra conclusão da minuta, de que a pendência do
recurso hierárquico (interposto nos termos do § 4o do arto 138o do
CCI) não invalida a liquidação, é matéria de que, como bem sustenta
o Mo Po, não pode aqui conhecer-se, por não apreciada no aresto
recorrido.

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

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — João José Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Indeferimento liminar da petição. Nu-
lidade do acto tributário. Legitimidade para impugnar na
qualidade de herdeiro do sujeito passivo da relação jurídico
fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento liminar duma petição inicial só pode
ter lugar quando resulte evidente, sem margem para dú-
vidas, do exame daquela petição, que o seguimento do
processo é inviável.

II — A liquidação dum tributo, sendo uma espécie dentro do
género “acto administrativo”, pode estar afectada, como
este, de vício determinante da sua nulidade, uma das
formas de invalidade desse acto.

III — Um herdeiro do sujeito passivo da relação jurídico-fiscal
tem legitimidade para impugnar a liquidação feita àquele,
como responsável pela prestação tributária, nos termos
e com os fundamentos legalmente previstos e segundo
as circunstâncias concretas do caso.

RECURSO No 19.361 de que é recorrente José Emílio de Castro
Infante da Câmara 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. José Emílio Infante da Câmara, inconformado com o despacho
de indeferimento liminar da impugnação que deduzira contra a li-
quidação de imposto complementar e juros compensatórios, relati-
vamente a 1987, nos montantes de, respectivamente, 829.777.00 e
27.826.00, totalizando 857.603.00, dessa decisão veio recorrer para
este STA, assim concluindo, em síntese, a alegação do recurso:

- São sujeitos passivos do imposto complementar apenas pessoas
singulares, que, sendo casadas, ficam solidariamente sujeitos à obri-
gação do imposto relativo aos rendimentos do agregado familiar;
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- Heranças indivisas e outros patrimónios autónomos estão fora
do âmbito da incidência do imposto, nos termos do art. 2o do respectivo
Código e de acordo com a natureza pessoal e progressiva do tributo;

- Falecido José Ribeiro da Silva Infante da Câmara em 13.9.87,
qualquer liquidação adicional de imposto, relativo a esse ano, deveria
ter sido efectuada ao cônjuge quanto aos rendimentos de 1.1.87 até
à data do óbito, nos termos dos arts. 38o e 18o, 2, do C.I.C., e aos
sucessores do “de cujus”, relativamente ao período posterior, nos ter-
mos do art. 19o, não se aplicando a 2a parte do no2 do art.18o, por
serem todos maiores e independentes os filhos do casal, não cons-
tituindo o cônjuge sobrevivo, por si só, um “agregado familiar”, no
sentido expresso no art.2o, todos do citado diploma;

- A liquidação foi efectuada em 1992 à pessoa do autor da herança,
falecido em 1987, mau grado ser do conhecimento da Administração
o óbito e a abertura da sucessão;

Assim, é nulo tal acto, por impossibilidade do seu objecto, de-
corrente da falta de substracto pessoal do mesmo - art. 133o, 2o,
do C.P.Administrativo;

- Nulidade arguível e cognoscível a todo o tempo pelo tribunal,
nos termos do art.134o daquele Código;

- Preceitos esses aplicáveis, sendo que, no caso, o CPT nada dispõe
quanto a causas de nulidade e seu regime;

- Assim, relativamente à invocada nulidade da liquidação, a petição
é tempestiva por natureza;

- Atento o acto tributário praticado, o recorrente, sucessor do su-
posto destinatário de tal acto, é titular de um interesse legítimo, que
lhe confere legitimidade para a presente acção - artos. 150o, 239o

a 241o e 37o, d), do CPT, e 26o do CP Civil;
- Tem, além disso, legitimidade no processo administrativo tribu-

tário, pelo que, não lhe tendo sido notificado o acto recorrido, este
é ineficaz em relação a si.

- A impugnação não é, assim, intempestiva nem manifestamente
improcedente, violando, por isso, a decisão recorrida, o disposto no
art.474o do CP. Civil e, subsidiariamente, todos os preceitos invocados
nas conclusões antecedentes.

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo. Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

desfavorável ao recorrente.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido, face ao invocado na petição inicial da

impugnação, entendeu-se ser de apreciar, desde logo, a tempestividade
da mesma.

E, para tanto, porque o impugnante invocava a nulidade do acto
tributário, começou o Mmo.Juiz por afastar a aplicabilidade do CPA,
do qual fora invocado o art.134o, no domínio da liquidação e cobrança
de impostos, passando a tecer considerações sobre a legitimidade do
ora recorrente para impugnar a liquidação, correctamente efectuada,
em seu entender, ao falecido pai do impugnante, e cuja notificação,
em nome daquele, por dirigida para a sua última morada e não de-
volvida, fora recebida pela cabeça-de-casal, sua viúva.

Seguidamente, considerando que o impugnante intervém no pro-
cesso como herdeiro e que não deveria ser notificado da liquidação,
termina dizendo que, ainda que aquele pretendesse agir em nome
de seu pai, debitado o imposto em 22.7.93, com abertura do cofre
em 1.8.93, o prazo para impugnar terminara em 31.10.93, sendo in-
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tempestiva a petição, por apresentada, apenas, em 24.11.93, conse-
quentemente indeferindo, liminarmente, a impugnação.

2.1. Constata-se, assim, que o fundamento do indeferimento liminar
foi a caducidade do direito de impugnar no pressuposto de que a
impugnação deveria ter sido deduzida no prazo de 90 dias a contar
da abertura do cofre, nos termos do art.89o, a), do CPCI, e isto porque
se afastou a hipótese, alegada pelo impugnante, da nulidade do acto
tributário, considerada inaplicável no caso, hipótese essa em que tal
prazo não tinha aplicação.

Na verdade, conforme já se tem entendido neste STA, sendo a
liquidação tributária uma espécie dentro do género “acto adminis-
trativo”, e a nulidade uma das espécies de invalidade deste, alegado
tal vício pelo impugnante, só após se ajuizar da existência ou ine-
xistência do mesmo é possível tomar posição quanto à tempestividade
da impugnação, sabido como é, que a nulidade pode ser arguida a
todo o tempo, não se aplicando, nesse caso, os prazos do art.89o,
do CPCI, e actualmente do art.123o do CPT, que à anulabilidade
do acto se reportam (cfr., entre outros, os acs., deste Tribunal, de
21.11.90, “A.D.”, no 361 pg.107, e de 20.11.96, rec.18.248).

No despacho recorrido, no entanto, refere-se que a questão central
do processo não deve ser encarada como um problema de nulidade
do acto de liquidação, mas sim de legitimidade do impugnante, sendo
que, na verdade, compulsada a petição de fls.2, não ressalva como
viável a existência de vício determinante da nulidade do acto - cfr.
art.133o, 1 e 2, do CPA.

Porém, do exame daquela petição também não resulta evidente,
sem margem para dúvidas, que o seguimento do processo seja inviável,
nomeadamente pelo motivo da sua rejeição, ou seja, por extempo-
raneidade, por forma a justificar o seu indeferimento, conforme se
decidiu no despacho recorrido.

É que, para afirmar a caducidade do direito de impugnar, deu
o Mmo.Juiz como assente que a liquidação adicional fora devidamente
notificada, conforme, aliás, impunha o art.51o do CI Complementar,
o que, não resultando do exame da petição nem correspondendo
à situação descrita no despacho, uma vez que o acto deveria ser no-
tificado ao cabeça-de casal e não ao “de cujus”, como ali se diz (cfr.
art.38o do CIC, e “CPCI, Coment. e Anot.”, 2a Ed. de A. Sousa
e S.Paixão, pg.230, nova 1.4) não releva para fundamentar uma decisão
liminar.

Acresce que, mesmo a admitir-se que a liquidação adicional fora
devidamente notificada, possibilitando, face ao não pagamento da
colecta liquidada, a conversão da cobrança em virtual - art.19o, § 2o,
do CPCI - com débito ao tesoureiro e subsequente abertura do cofre,
tal não impediria que o impugnante, como herdeiro, viesse mais tarde,
após o decurso do prazo do art.89o, a), do CPCI, quando chamado
ao pagamento do tributo em via executiva, impugnar o acto tributário
com qualquer fundamento ou apenas com aqueles que fossem ati-
nentes à sua relação jurídico-fiscal com tal acto, dependendo de o
mesmo não ter sido ainda impugnado ou dessa impugnação já ter
ocorrido, bem como da decisão sobre ele proferida, com trânsito em
julgado - cfr. artos.12o, b), 69o, 146o e 151o, do CPCI, e artos.239o

a 241o, do CPT.
De tudo resulta a falta de fundamento para indeferir liminarmente

a petição de fls.2, pelas razões invocadas no despacho recorrido, o
qual não pode, por isso, manter-se na ordem jurídica.
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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 indeferimento liminar, pelo fundamento do ora
revogado.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (relator) —
Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Rodrigues. — Fui
presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Penhora de vencimentos. Fundamentação de
despacho. Nulidade. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só a falta absoluta de fundamentação de facto e de direito
constitui nulidade de despacho que denegou pretensão
à requerente, nos termos dos artos 158o e 668o 1 alínea
b) ex vi arto 666o no 4 do C.P.C.

II — Se o despacho recorrido se pronunciou, ainda que de
forma implícita sobre as questões vertidas no requeri-
mento da requerente, não pode falar-se em omissão de
pronúncia constitutiva da nulidade prevista no arto 668o

a d) do C.P.C.

Recurso no 19.556, em que foi Recorrente Maria da Conceição da
Silva Taveira e Sousa e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual
foi Relator o Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria da Conceição da Silva Taveira e Sousa, identificada nos autos,
não se conformando com o despacho do Mmo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa que determinou o prosseguimento
dos descontos por penhora de 1/6 do seu vencimento, nos autos de
execução na qualidade de co-executada, veio interpor recurso direc-
tamente para este STA no qual alegou formulando as seguintes
conclusões:

«1a O despacho recorrido não especifica quaisquer fundamentos
de facto ou de direito a justificar a decisão, deixando assim de se
pronunciar sobre questões que pela executada foram submetidas à
apreciação do julgador através do seu requerimento constante da cer-
tidão instrutória,

2a Trata-se, assim de despacho nulo e, portanto ineficaz, como
tal devendo ser declarado, face ao disposto no arto 668o no 1 alíneas
g) e d), aplicável aos despachos por força do disposto no no 3 do
arto 666o do mesmo Código.

3a Com o despacho agravado foi ofendido, designadamente, o dis-
posto no arto 158o no 1 do C.P.C.
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Por estes fundamentos e sobretudo pelo que V.Exas se dignarem
suprir, deve ser dado provimento ao recurso anulando-se o despacho
recorrido, que deverá ser substituído por outro em que sejam apre-
ciadas e decididas as questões a tal fim submetidas ao Tribunal pela
executada, através do aludido seu requerimento.»

Não houve contra-alegações.
O Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido

de que o recurso não merece provimento, esclarecendo que o despacho
recorrido é o que consta de fls. 13 do presente processo e não o
que a recorrente reproduz nas suas alegações de recurso, defendendo
que “o despacho recorrido contém alguma fundamentação de facto
e de direito” e que a nulidade só existe quando a falta de funda-
mentação for absoluta, como vem sendo jurisprudência uniforme do
Supremo Tribunal Administrativo pelo que não ocorre, no caso, a
referida nulidade. Mais sustenta, no seu douto parecer que no des-
pacho recorrido há uma resposta implícita às questões invocadas pela
recorrente e que não teriam sido apreciadas, segundo estas, pelo que
também quanto a esta parte não há omissão de pronúncia.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O despacho recorrido é do seguinte teor:
“Compulsados os autos constata-se que se encontra penhorado 1/6

do vencimento da executada.
- Sucede que o limite da penhora de vencimentos a que se refere

o arto 823o do C.P.C. não se encontra ultrapassado, sendo legalmente
possível, proceder-se à penhora do vencimento da executada até esse
limite.

- Assim sendo, indefere-se o requerido, devendo os autos prosseguir
o seu andamento normal.”

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Como decorre das conclusões da alegação, delimitadoras como são

do objecto do recurso, e do seu âmbito, os poderes de cognição do
Tribunal de recurso devem apreciar tão somente as questões ali sus-
citadas, salvo as que forem de conhecimento oficioso.

E a primeira das questões, segundo a recorrente, é a de que o
despacho recorrido não especifica quaisquer fundamentos de facto
ou de direito a justificar a decisão. Sobre a falta de fundamentação
tem sido jurisprudência deste Tribunal - acs de 6.6.89 - Rec. 26.268,
de 29.5.91 - Rec. 24.722 e de 15.5.91 - Rec. 13.137) e do Supremo
Tribunal de Justiça (ac. de 3.7.73 in BMJ 229/155 e da doutrina (Al-
berto dos Reis V vol. p. 140) citados no Acórdão deste STA de 16.4.97,
que só constitui nulidade da alin.b) do no 1 do arto 668o do C.P.Civil
a falta absoluta de motivação da decisão, sem prejuízo de a esta
falta absoluta ser equiparável a fundamentação “de tal modo insu-
ficiente que deve ter-se por inexistente (ac. da 1a Sec. do STA de
19.10.95 rec. 19.285)”.

Ora, quanto à arguida nas especificações de quaisquer fundamentos
de facto ou de direito a justificar a decisão, ressalta do despacho
sob recurso a constatação de um facto que se tem por assente e
que é o de se encontrar penhorado 1/6 do vencimento da executada.
Acresce que, como defende o Exmo Magistrado do Ministério Público
e é visível do mesmo despacho, o entendimento factual e de direito
de que “não se encontra ultrapassado o limite previsto no arto 823o

do Cod. Proc. Civil, sendo legalmente possível proceder à penhora
do vencimento até esse limite”.

Donde resulta que, não se tendo verificado total omissão de mo-
tivação do despacho de facto e de direito não pode ser acolhido
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o entendimento da recorrente de que o despacho não especifica fun-
damentos de facto e de direito, em suma, não está fundamentado,
pelo que não se tem por violado o disposto no arto 158o no 1 do
C.P.C. nem o arto 668o no 1 alin. b) do mesmo diploma uma vez
que no mesmo despacho se verifica fundamentação bastante, traduzida
na motivação de facto e de direito que presidiu à decisão sob recurso.

Em suma, preenchido se mostra no referido despacho o requisito
da especificação dos fundamentos de facto e de direito, cuja falta
implicaria, nos termos dos referidos artos a invalidade da decisão,
sob a forma de nulidade.

A segunda e última questão colocada pela recorrente no quadro
conclusivo das alegações reside no facto de o despacho recorrido
ter deixado de se pronunciar sobre as questões que por ela, executada,
foram submetidas à apreciação do julgador através do seu reque-
rimento constante da certidão instrutória.

A ser assim, o despacho seria nulo nos termos do arto 668o no 1
alin. d) aplicável aos despachos por força do disposto no no 3 do
arto 666o do mesmo Código Proc. Civil.

No dito requerimento (fls. 15 e segs dos autos) a ora recorrente
depois de aludir a que o seu ordenado ou vencimento já se encontrava
penhorado inicialmente noutros processos - Proc. 6946-A da 1a Sec.
do 5o Juízo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto e depois no
Proc. 56/86 da 2a Sec. do juízo do Tribunal Judicial de Braga, sustentou
que enquanto vigorar a penhora referida não pode ser cumprida outra
posterior, face ao seu quadro familiar e económico o que justificava
o seu pedido de que o cumprimento da penhora apenas fosse efectuado
depois de paga a dívida naquele último processo e fosse restituído
o indevidamente pago através da penhora dos presentes autos e efec-
tuar a penhora apenas em 1/6 do vencimento.

Tal como decorre da alegação e conclusões do presente recurso
não vem questionada a legalidade da penhora efectuada nos presentes
autos.

Apenas vem alegada a falta de pronúncia sobre aquela matéria
atinentemente o que, segundo a recorrente, constitui nulidade por
falta de apreciação.

Ora no despacho recorrido, como observa o Exmo Magistrado do
Ministério Público, “há uma resposta implícita” a tais questões “ao
dizer-se que não está ultrapassado o limite previsto no arto 823o do
Cód. Proc. Civil, sendo legalmente possível proceder-se à penhora
do vencimento da executada até esse limite.

O que significa que no despacho recorrido tomou-se posição sobre
tais questões, não se verificando pois a arguida falta de apreciação,
única questão que está em causa e não a legalidade do mesmo des-
pacho quanto à correcção da decisão do mesmo.

A posição tomada no despacho, embora de forma sucinta, não
pode deixar de ter o entendimento de que a penhora é possível e
legal até ao limite referido no arto 823o do C.P.C., assim respondendo
ao dito requerimento sobre cuja matéria ali alegada sustenta a re-
corrente que o julgador não emitiu pronúncia.

Não se verifica, pois, ao contrário do que vem alegado pela re-
corrente, a falta de apreciação de tais questões ou omissão de pro-
núncia de forma a constituir nulidade invocada e prevista no arto

668o 1 alin. d) do CPC.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, man-

tendo-se a decisão recorrida.
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Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 % (qua-
renta por cento).

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Relator)
- Vítor Manuel Marques Meira - João José Coelho Dias. - Fui presente:
Duarte Carvalho.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial; indeferimento liminar; carência de ob-
jecto; pendência de processo administrativo de reclamação;
valor do processo e determinação pelo juiz.

Doutrina que dimana da decisão:

Deve ser liminarmente indeferida a impugnação judicial, por
carência do objecto, quando deduzida na pendência do pro-
cesso administrativo de reclamação.

Quando o valor do processo for indeterminado, deve aquele
ser determinado pelo juiz.

Recurso n.o 19 643, em que foi Recorrente Cerqueira & Costa, Lda,
e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Cerqueira e Costa, Lda, não se conformando com a decisão do
Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Viana do Castelo, que lhe indeferiu
liminarmente a impugnação judicial que havia deduzido “contra os
actos de fixação dos lucros tributários sujeitos a IRC dos exercícios
de 1989, 1990 e 1991”, dela interpôs recurso para o T.T. de 2a Instância,
que, por acórdão de 18/10/94, viria a julgar-se incompetente, em razão
da hierarquia, para dela conhecer, atribuindo a competência a este
S.T.A., ao qual os autos foram remetidos na sequência do pedido
formulado nesse sentido pela recorrente.

Formulou as seguintes conclusões:
1 - O prazo de impugnação judicial é um prazo de caducidade.
2 - Não se verifica a existência de caducidade se a impugnação

foi intentada antes de concluído o processo administrativo de
reclamação.

3 - Na impugnação fiscal o valor da acção é o correspondente
ao imposto em causa e não o correspondente à matéria colectável
apurada.

4 - Na falta de elementos o valor da impugnação só pode ser apurado
a final.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A decisão recorrida considerou assentes os seguintes factos:
1 - Em relação aos exercícios de 1989, 90 e 91, e em sede de

IRC, foram fixados à impugnante certos montantes de lucros tribu-
táveis por recurso a métodos indiciários.
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2 - Dessas decisões reclamou a impugnante ao abrigo do disposto
no arto 84o do C.P.T.

3 - Esta impugnação deu entrada na pendência da reclamação a
que se refere o número anterior.

O Mo Juiz “a quo” fixou o valor do processo em 8.864.623$00,
resultante da soma das quantias de 5.802.183$00 e 3.062.400$00, re-
lativas, respectivamente, a lucros tributários que a recorrente entende
mal calculados e a resultados negativos que ela pretende ver reco-
nhecidos (v. fls. 28 a 36).

O indeferimento liminar radicou na seguinte consideração:
A reclamação apresentada “é condição da impugnação judicial (. . .

no 3 do arto 84o citado).
Tal condição não se satisfez com a mera apresentação da reclamação

(que de resto tem efeito suspensivo - arto 90 do mesmo código),
sendo mister aguardar o respectivo despacho, que pode mesmo tirar
razão a qualquer impugnação.

Não pode, pois, esta impugnação proceder. . .”
Na óptica do recorrente, “o facto, porém, de se apresentar a im-

pugnação antes do prazo não a torna intempestiva, o que determina
é que a mesma aguarde decisão da reclamação.

Será que a impugnação deveria ter sido liminarmente indeferida?
Ou, como pretende a recorrente, deveria aguardar a decisão da
reclamação”.

Dispõe o arto 84o do C.P.T.:
1 - Da decisão que fixe a matéria tributável com fundamento na

sua errónea participação por métodos indiciários abre reclamação
dirigida à comissão de revisão.

2 - . . .
3 - A reclamação prevista neste artigo é condição de impugnação

judicial com fundamento em errónea quantificação da matéria tri-
butável por métodos indiciários.

Por seu turno, diz-nos o arto 89o do C.P.T.:
1 - O acto de fixação da matéria tributável não é susceptível de

impugnação judicial autónoma, salvo se não der origem à liquidação
do imposto.

2 - Na reclamação ou impugnação do acto tributário de liquidação
pode ser invocada qualquer ilegalidade praticada na determinação
da matéria tributável ou a errónea quantificação desta.

Daqui resulta serem susceptíveis de impugnação judicial tanto o
acto de fixação da matéria tributável levado a efeito pelas comissões
de revisão, se não der origem à liquidação do imposto, como o acto
tributário de liquidação.

No momento em que foi deduzida a impugnação nenhum destes
actos existia.

De concluir é, pois, que a impugnação carecia de objecto e, por
isso, devia ser, como foi, liminarmente indeferida (v. artos 89o e 136o

do C.P.T.).
E quanto ao valor do processo?
Nos termos do arto 127 no 2 do C.P.T. constitui ónus do impugnante

a indicação do valor do processo ou a forma como pretende a sua
determinação.

Na petição referiu-se:
Valor: o que resultou da diferença entre o declarado e aquele

que deu origem à correcção.
Como não existe valor corrigido, impossível se torna calcular o

valor do processo nos termos pretendidos pela impugnante.
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Por esta razão e também porque não se verifica nenhuma das si-
tuações a que alude a al. a) do no 1 do arto 7o do Regulamento
das Custas, o valor do processo há-de ter-se indeterminado e, por
isso, nos termos da al. b) do no 1 do arto 7o deste diploma legal,
deve ser fixado pelo juiz, entre 10.000$00 e 500.000$00, tendo em
atenção a situação económica revelada no processo.

Nesta conformidade, acorda-se em:
1 - Negar provimento ao recurso.
2 - Fixar o valor do processo em 100.000$00 (cem mil escudos).
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Liquidação. Acto administrativo. Acto
tributário. Notificação. Nulidade. Ilegalidade. Ineficácia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 268o, no 3, da Constituição dispõe que os actos
administrativos - a cujo conceito se subsumem os actos
tributários - estão sujeitos a notificação aos interessados
na forma prevista na lei; e os artos 21o, no 2, e 64o,
no 2, do CPT prescrevem que as notificações dos actos
tributários que afectem os direitos ou interesses legítimos
dos contribuintes conterão sempre a respectiva funda-
mentação.

2 — Mas daqui não é possível concluir que um acto desses
seja inválido ou ilegal, e por isso nulo ou anulável, só
porque não foi notificado ou porque foi invalidamente
notificado.

3 — A falta ou invalidade da notificação implicará a ineficácia
do acto, não a sua invalidade.

Recurso no 19.724, em que é Recorrente António de Oliveira Ferreira,
Recorrida Fazenda Pública e Relator Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERREIRA, residente em Santa
Maria da Feira, impugnou contenciosamente em 2-3-92 duas liqui-
dações de contribuição industrial, grupo B: uma relativa ao exercício
de 1986 e outra ao de 1987.

Por sentença de 2-3-95 (fls. 30 a 32) o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Aveiro julgou a impugnação improcedente.
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De tal decisão, com vista à sua revogação, sobe o presente recurso,
interposto pelo impugnante, que como remate da sua minuta ofereceu
as seguintes conclusões:

«1a - A notificação passou, pelo menos após a entrada em vigor,
em 1 de Julho de 1991, do Código de Processo Tributário, a constituir
um elemento integrante ou aprefeiçoador dos actos tributários, no-
meadamente por força do disposto no arto 33o, no 1, do mesmo
diploma.

2a - A notificação só é válida e eficaz desde que efectuada com
observância das formalidades legais, entre as quais se inclui a co-
municação ao seu destinatário dos fundamentos de facto e de direito
do acto tributário.

3a - A notificação ao recorrente das liquidações da contribuição
industrial grupo B dos anos de 1986 e 1987 não foi efectuada com
observância das formalidades legais, tendo sido omitida a comunicação
ao seu destinatário dos fundamentos de facto e de direito.

4a - A Constituição da República Portuguesa dispõe no seu arto 268o,
no 3, que os actos administrativos - a cujo conceito se subsumem
os actos tributários - estão sujeitos a notificação aos interessados na
forma prevista na lei.

5a - A lei - v. g. os arts. 21o, no 2, e 64o, no 2, do Código de
Processo Tributário - prescreve que as notificações dos actos tribu-
tários conterão sempre a respectiva fundamentação».

6a - «Ao decidir pela improcedência da impugnação com o fun-
damento de que as irregularidades ou omissões verificadas na no-
tificação das liquidações de contribuição industrial grupo B dos anos
de 1986 e 1987, efectuadas na vigência do Código de Processo Tri-
butário, não afectam estas de ilegalidade, a douta sentença sob recurso
violou o disposto no art. 268o, no 3, da Constituição da República
e nos arts. 21o, no 2, e 64o, no 2, do CPT».

A Fa Pa, ora recorrida, contra-alegou a sustentar que se deve julgar
o recurso improcedente e manter a sentença.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer de
que o recurso não merece provimento.

2. A instância elaborou a seguinte especificação factual:
A - No dia 22-10-91 o impugnante foi notificado para pagar even-

tualmente contribuição industrial - grupo B - na importância de
1 559.441$00, relativamente ao exercício de 1986, e na importância
de 1 401.495$00, relativamente ao exercício de 1987.

B - O prazo de cobrança à boca do cofre das quantias ditas em
A terminou em 29-2-92.

C - No dia 2-3-92 o impugnante apresentou a petição inicial desta
impugnação.

D - As liquidações ditas em A tiveram por base o lucro tributável
de, respectivamente, 4.205.970$00 e 3.820.720$00.

E - Os lucros tributáveis ditos em D foram fixados, respectivamente,
com base nos proveitos de 14.037.870$00 e nos custos de 9.831.900$00,
e nos proveitos de 18.127.296$00 e nos custos de 14.306.576$00.

F - Os valores ditos em E foram encontrados por deliberação da
comissão a que se refere o arto 72o do Código da Contribuição In-
dustrial (CCI), ao cabo de processo de reclamação nos termos do
artigo 70o deste mesmo CCI de que o ora impugnante lançou mão.

G - Os valores ditos em D e E foram notificados ao ora impugnante,
pelo menos, aquando da notificação dita em A.

H - Não se prova que o ora impugnante tenha requerido alguma
notificação complementar daquelas ditas em A em G.
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3. O impugnante formulou ao Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro o pedido - que, em face da negação de provimento nessa
instância, reitera perante este STA - de anulação das liquidações im-
pugandas por a respectiva notificação ser inválida e ineficaz, visto
não lhe haverem sido comunicados os fundamentos de facto e de
direito desses actos tributários.

Concordamos que o impugnante em que a Constituição da Re-
pública Portuguesa (CRP) dispõe no seu arto 268o, no 3, que os actos
administrativos - a cujo conceito se subsumem os actos tributários
- estão sujeitos a notificação aos interessados na forma prevista na
lei; e em que os arts. 21o, no 2, e 64o, no 2, do CPT prescrevem
que as notificações dos actos tributários que afectem os direitos ou
interesses legítimos dos contribuintes conterão sempre a respectiva
fundamentação.

Mas daqui não é possível concluir que um acto desses seja inválido
ou ilegal, e por isso nulo ou anulável, só porque não foi notificado
ou porque foi invalidamente notificado.

A falta ou invalidade da notificação implicará a ineficácia do acto,
não a sua invalidade.

Por isso não podem, com o fundamento assim invocado pelo re-
corrente, ser as impugnadas liquidações anuladas, conforme bem de-
cidiu a sentença recorrida.

É certo que, como o recorrente também alega, o arto 33o, no 1,
do CPT dispõe que «o direito à liquidação de impostos (...) caduca
se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cin-
co anos (...)». E por isso, em face de tal preceito, não basta que
o acto de liquidação seja praticado para se considerar exercido aquele
direito à liquidação de impostos: é necessário que, feita a liquidação,
ela seja notificada ao(s) contribuinte(s) antes de decorrido o respectivo
prazo de caducidade.

Todavia, na petição inicial deste processo de impugnação judicial
- como, aliás, na minuta deste recurso - não se pede seja declarada
a caducidade do direito de liquidar a questionada contribuição in-
dustrial dos exercícios de 1986 e 1987 e sim se anulem, por inva-
lidamente notificadas, as liquidações efectuadas.

4. Por estes fundamentos, em parte diversos dos da sentença re-
corrida, vai a decisão da instância confirmada, negando-se provimento
ao recurso.

Custas pelo recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — João José Coelho Dias — José Joaquim Almeida Lopes. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Lei aplicável ao regime de respon-
sabilidade dos gerentes das sociedades de responsabilidade
limitada. Artigo 16o do CPCI. Requisitos ou pressupostos.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — 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.

II — O DL.no 68/87, de 9/II, é inovador, não interpretativo,
não se aplicando retroactivamente.

III — No domínio do artigo 16o do CPCI, a obrigação sub-
sidiária bastou-se com os requisitos ou pressupostos da
gerência de direito e da gerência de facto, da qual se
inferiu, jure et de jure, que o gerente tinha agido, no
exercício das suas funções, com culpa funcional.

Recurso n.o 19.782 de que é recorrente Agostinho da Silva Oliveira
e recorrida a Fazenda Pública. RELATOR o Exmo. Conso. Dr.
MENDES PIMENTEL.

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

Agostinho da Silva Oliveira, inconformado com a sentença do 1o

Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto que julgou
improcedente a presente oposição por si deduzida à execução fiscal
no 0052302/88, vem até nós, rematando a alegação de recurso com
as seguintes proposições conclusivas:

A) O artigo 16o do revogado CPCI constituía uma garantia de
cobrança dos créditos tributários do Estado sobre as sociedades e
era exclusivamente com esse fundamento que os gestores eram sub-
sidiariamente responsáveis pelas dívidas da empresa que geriam.

B) A ilicitude e a culpa, tal como acontece hoje, eram requisitos
fundamentais para a imputação da responsabilidade aos gerentes das
sociedades.

C) Responsabilidade que é objectiva, pois, para além do dano e
da causalidade, era necessária a existência da ilicitude, consubstan-
ciada na violação de uma norma, e ainda a culpa correspondente
a um juízo de censura pelo desrespeito das normas.

D) O art.16o do CPCI preceituava uma presunção de “culpa
funcional”.

E) A culpa a que se reporta o art. 16o do CPCI decorre, não
do pagamento da dívida ao Fisco, mas da diminuição das garantias
patrimoniais da empresa que permitam solver aquelas dívidas.

F) Um dos pressupostos da reversão da dívida contra os admi-
nistradores e gerentes da sociedade é a comprovação da inexistência
de bens da sociedade susceptíveis de serem penhorados.

G) Pelo que a responsabilidade dos gestores societários assenta,
sem qualquer margem para dúvidas, na violação das normas de pro-
tecção da garantia dos credores, mais concretamente, a delapidação
dos bens societários, tornando-os insuficientes para solver os créditos
tributários.

H) Para a admissibilidade da reversão, exige-se, para além da in-
suficiência do património societário para a liquidação daqueles cré-
ditos, a existência de culpa dos gerentes na diminuição daquelas
garantias.

I) Culpa que, no caso do artigo 16o do CPCI, se tem como presumida
se, de facto e efectivamente, os gerentes nominais exerciam tais fun-
ções, mas ilidível.
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J) O DL. 68/87 veio mandar aplicar à responsabilidade prevista
no art. 16o do CPCI o regime do art. 78o do Código das Sociedades
Comerciais, isto é, os gestores societários são responsáveis pelas dí-
vidas tributárias contraídas pela sociedade “quando, pela inobservân-
cia das disposições legais ou contratuais destinadas a salvaguardar
a protecção dos credores, o património social se torne insuficiente
para a satisfação dos respectivos créditos”.

K) O art. 78o do C.S.C. limitou-se a reproduzir, de forma taxativa,
o art. 23o do DL. 49.381, de 15/XI/1961.

L) O que vale por dizer que o DL. 68/87 não revogou ou alterou
o art. 16o do CPCI, antes o interpretou, como decorre do preâmbulo
e do próprio normativo.

M) E tal interpretação terá de ser aplicável aos casos pendentes,
mesmo que se reportem a situações pretéritas.

N) Mas, mesmo que assim não fosse, resulta do art.2o do DL.
no 154/91 que o C.P.T. é aplicável aos processos pendentes.

O) Pelo que a responsabilidade do Rct. terá de ser apreciada à
luz do art. 13o do C.P.T.

P) Face à prova produzida, inexiste o nexo de causalidade entre
os factos praticados pelo oponente no exercício da gerência e aquela
diminuição de garantias patrimoniais.

Q) Tendo o Mmo.Juiz concluído pela ausência de culpa do Rct.
na diminuição das garantias patrimoniais da empresa, não lhe pode
ser exigido, ainda que a título subsidiário, o pagamento da dívida
exequenda.

R) Tal decorre da simples aplicação da Lei.
S) Ao decidir pela improcedência da oposição, o Mmo.Juiz não

só não fez uma correcta interpretação dos preceitos aplicáveis, como
viola mesmo tais preceitos, nomeadamente, o art. 16o do C.P.C.I.,
DL. 68/87, art. 78o do C.P.C., art. 2o do DL. no 154/91, de 13/IV,
e art. 13o do C.P.T.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que “a decisão re-
corrida não merece censura, devendo o recurso ser considerado
improcedente”.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento, não pela via da retroactividade do DL.
no 68/87, ou do art. 13o do CPT, mas porque estando assente que
a insuficiência do património da devedora originária para o pagamento
das dívidas fiscais se ficou a dever a “causas exógenas não passíveis
de controlo”, inexiste o nexo de causalidade entre a actuação do
Rct. e a insuficiência do património social para o pagamento dos
créditos fiscais, por isso que impossível formular o juízo de censura
em que a culpa se consubstancia. E assim, deve considerar-se que
foi ilidida a presunção de culpa ínsita no artigo 16o do CPCI.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
São duas as questões que emergem das conclusões da alegação

do Rct., a saber:
- determinação da lei aplicável ao regime de responsabilidade

dos gerentes ou administradores de sociedades de responsabilidade
limitada;

- requisitos ou pressupostos de aplicação do artigo 16o do CPCI.
Em sede factual, o tribunal “a quo” deu como provado o seguinte:
1o. Por dívidas de contribuição industrial-grupo A do ano de 1984

no montante de 9.645.130$00, foi instaurada execução fiscal contra
a devedora “A. Oliveira & Cia, Lda”.
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2o. Constatada a inexistência de bens penhoráveis no património
da devedora, que foi, até, declarada em falência, foi ordenada reversão
contra o oponente, que, citado para pagamento, deduziu oposição
em 10.V.1989;

3o. O oponente foi gerente da devedora originária no período a
que a dívida exequenda se reporta.

4o. A partir de 1982, os países asiáticos começaram a concorrer
com preços muito baixos, o que levou a devedora a, querendo acom-
panhar os preços e manter a clientela, endividar-se junto da banca;

5o. Durante os anos de 1982 e até depois de 1986, os juros da
banca eram sujeitos a taxa demasiado elevada.

6o. A executada comercializava toda a sua produção com clientes
de Inglaterra;

7o. A partir de 1982, as autoridades aduaneiras inglesas entenderam
que o produto remetido estava sujeito a contingentação e prévio li-
cenciamento e começaram a apreender todas as remessas, o que cau-
sou prejuízos irreparáveis;

8o. Para agravar a situação, ocorreu, entretanto, a falência de alguns
compradores;

9o. Esta situação levou a que a devedora originária fosse à falência;
10o. O oponente exerceu sempre, de modo efectivo, a gerência

de “A. Oliveira & Ca., Lda.”.
Deste quadro factual retirada foi a ilação de que “houve causas

exógenas não passíveis de controlo que determinaram a insuficiência
patrimonial da devedora originária”. Ficou, assim, delimitado o campo
material da causa, sabido que é jurisprudência corrente que a in-
terpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles retiram,
desligados de qualquer interpretação jurídica, constituem matéria de
facto - por todos, vide o Acórdão desta Secção de 26 de Fevereiro
último, rec. no 20.929.

Exposta a factualidade disponível, debrucemo-nos sobre a apontada
primeira questão decidenda.

Pretende o Rct. a aplicação retroactiva do DL. no 68/87, de 9/II,
por ter natureza interpretativa (conclusões L e M) ou, então, do artigo
13o do CPT, porquanto resulta do artigo 2o do DL. no 154/91, de
23/IV, que tal compêndio adjectivo é aplicável aos processos pendentes
(conclusões N e O).

Mas não tem razão.
Desde logo, é unânime e abundante a jurisprudência deste Supremo

Tribunal no sentido do carácter inovador - pelo que não interpretativo,
nem retroactivo (vide artigos 12o, 1, e 13o, 1, do CC) - do citado
DL. no 68/87 - cfr. acórdãos do Pleno de 8/X/91 e 11/XII/91, in AD
no 367, pg. 891 e 902, respectivamente; de 17/III/93, op.cit. no 382,
p. 1059; e de 26/I/94, Ap. D.R. de 22/VIII/1996, pag. 7-9.

Depois, a aplicabilidade, no caso dos autos do regime do artigo
13o do CPT, pretendida pelo Rct, carece, também, 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 afectar as garantias, direitos
e interesses legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes”.

Este preceito, que constitui a concretização da norma do artigo
2o do DL. no154/91, diz apenas respeito, como resulta da própria
letra, ao processo tributário, ou seja, às normas de carácter adjectivo,
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de harmonia com a regra geral da aplicação imediata da nova lei
de carácter processual. Com a natural ressalva das garantias, direitos
e interesses legítimos anteriormente constituídos pelos contribuintes.

Ora, o falado artigo 13o, bem assim o dito artigo 16o, assumem
natureza substantiva conforme pacífico entendimento desta Secção
(cfr. acórdãos de 22.IX.1993 - rec.no 16.070, 2.III.1995 - rec.19930
e 10.V.1995 - rec. 18.794).

E 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 tivessem aplicação imediata - e, depois, 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 de modo profundo a validade
substancial de actos praticados pela administração fiscal, nomeada
e principalmente, os actos de liquidação. Ora, nada faz pensar que
o legislador tivesse querido pôr em causa a validade substancial dos
próprios actos tributários.

Combinando, pois, o artigo 2o, 1, do DL. no 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 seguir nas suas actuações para que as normas
de direito tributário material sejam executadas, para que os direitos
que elas reconhecem sejam realizados - acórdão de 10.V.95, rec.
no 18.794.

Portanto, tratando-se de uma obrigação de responsabilidade ex lege,
a lei aplicável é a que vigora no momento em que se verificam os
factos integradores dos seus pressupostos legais.

A responsabilidade dos gerentes surge com a dívida do imposto,
mas, porque é subsidiária, só se efectiva coercivamente, dado o não
pagamento pela sociedade originária devedora e ante a inexistência
de bens penhoráveis da mesma, com a reversão da execução (Acórdão
de 20.IX.1993 rec. no 16.070).

Como assim, in casu, a obrigação de responsabilidade do opoente
rct. pelas dívidas exequendas, do ano de 1984, rege-se pelo artigo
16o do CPCI, no regime anterior ao do § único do DL. no 68/87.

Ora, apoiando-nos uma vez mais no sobredito aresto, diremos que
aí se configurava “uma responsabilidade “ex lege” alicerçada num
critério de culpa funcional, dispensando, pois, a imputação respectiva
a um comportamento individual, antes se ligando ao mero exercício
do cargo ou função de gerente”.
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Demonstrada a gerência de direito e de facto, presumido estava
”juris et de jure” a culpa funcional do agente.

No caso sub judice, o probatório revela-nos que o opoente foi
gerente da devedora originária no período a que a dívida exequenda
se reporta (item 3) e que sempre exerceu, de modo efectivo, a gerência
(item 10).

Presentes estão, pois, os pressupostos de aplicação do artigo 16o

de Processo das contribuições e Impostos, onde, portanto, tal preceito
não foi violado e, bem assim, nenhum dos a par dele apontados na
conclusão S).

Improcedem, por conseguinte, as conclusões do recurso.
Destarte, atento tudo o exposto, se acorda em negar provimento

ao recurso, confirmando-se a sobredita decisão.
Custas pelo recorrente, com 60% de procuradoria.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Francisco Rodrigues Pardal.
Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Processo de oposição à execução. Falsidade do título executivo.
Inexistência de facto tributário. Questão nova.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ocorre falsidade do título executivo se houver descon-
formidade entre o título executivo e a base fáctico-do-
cumental cuja atestação está exprimida naquele;

II — Não há assim falsidade do título executivo quando este
atesta com fidelidade o conhecimento que lhe serve de
suporte e de onde foi extraído;

III — A inexistência de facto tributário constitui fundamento
de impugnação do acto de liquidação e não fundamento
de oposição à execução;

IV — O âmbito do recurso afere-se pela matéria sobre que recaiu
pronúncia do tribunal recorrido;

V — Assim, se no recurso forem suscitadas questões novas,
delas não pode conhecer o tribunal de recurso, a menos
que se trate de questões de conhecimento oficioso.

Recurso n.o 19 820. Recorrente: Manuel Ribeiro Gomes de Figuei-
redo; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. MANUEL RIBEIRO GOMES DE FIGUEIREDO, identifica-
dos nos autos, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada.
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O Mm.o Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Viana
do Castelo rejeitou liminarmente a oposição.

Inconformado com esta decisão, o oponente interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 2.a Instância, o qual negou provimento ao
recurso.

O OPONENTE, de novo inconformado com tal decisão, interpôs
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

“A – A douta sentença recorrida considerou que a questão dos autos
se reconduz “a julgar da legalidade da liquidação da dívida exequenda”
e, na realidade, não é esse o verdadeiro fundamento do recurso nem
é isso apenas o que resulta da sua fundamentação factual.

B – Com efeito, a dívida exequenda destes autos reporta-se a uma
licitação efectuada pelo executado no Inventário Obrigatório n.o 19/86,
que seus termos correram no Tribunal Judicial da Comarca de Va-
lença, licitação essa que não veio a ter eficácia e consequentemente
não veio a determinar a transferência para o executado quer da posse
quer da propriedade dos bens que foram objecto dessa licitação.

C – Conforme documentalmente provado nestes autos, de forma
sobeja e categórica, a licitação feita pelo executado veio a ficar to-
talmente sem efeito, ineficácia que se operou através dos mecanismos
estatuídos nos artigos 1377o e 1378o do Código de Processo Civil.

D – Como pode aí ver-se, de facto, o ora executado desistiu da
licitação, decidindo não pagar as tornas devidas aos outros herdeiros,
pelo que, por força do citado art.o 1378o do CPC, tais bens vieram
a ser vendidos em hasta pública, operada no mesmo inventário.

E – E o produto da venda desses bens reverteu, totalmente, para
pagamento dos quinhões dos herdeiros não licitantes.

F – Em momento algum se operou a transferência para o executado
da posse ou da propriedade dos bens licitados, sabido como é que
uma licitação nunca opera, por si, essa transferência e está até sujeita
à sua posterior ineficácia, mesmo depois da sentença homologatória
da partilha que, como é sabido, não constitui caso julgado absoluto,
podendo ser alterada quer pelos institutos legais da emenda e da
preterição de herdeiros quer ainda pelos mecanismos estatuídos nos
artigos 1377o e 1378o do Código de Processo Civil, como foi o caso.

G – O conceito de falsidade do título executivo não consiste apenas
na desconformidade entre a certidão e o original certificado.

H – Ocorrendo igualmente essa falsidade nos casos em que a dívida
exequenda decorre de uma liquidação baseada num facto tributário
inexistente, tal como resulta dos conceitos definidos nos artos 372o

n.o 2 do Código Civil e 530o do Código de Processo Civil de 1961.
I – Assiste, pois, ao recorrente fundamento para a oposição nos

termos do art.o 286o al. c) do Código de Processo Tributário.
J – E não tendo sido o recorrente investido na posse dos bens li-

citados e que originaram a dívida exequenda, assiste-lhe o fundamento
da oposição prescrito na alínea b) daquele mesmo preceito.

L – Deve, pois, a douta sentença recorrida ser revogada e substituída
por outra que julgue procedente a presente oposição, seguindo-se
os ulteriores e legais termos”.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, sustentando
que o acórdão recorrido não merece qualquer censura, pelo que o
recurso deve ser julgado improcedente.
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Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer defendendo
o improvimento do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente no Tribunal Tributário

de 2a Instância:
“A – O recorrente foi interessado no inventário que sob o n.o 19/86

correu no Tribunal Judicial da Comarca de Valença por óbito de
Glória Maria do Rosário Mano.

B – Em conferência para licitações realizada nesse inventário em
15 de Janeiro de 1988 o recorrente licitou em bens no montante
de 18.384.000$00, o que, de acordo com o mapa de porfilha, excedia
em 17.788.395$00 o seu quinhão hereditário, tendo sido notificado
para depositar as tornas devidas aos demais herdeiros, o que não
fez.

C – Os bens que lhe haviam sido adjudicados foram, assim, ar-
rematados em hasta pública por outrem que não o recorrente.

D – Mediante ofício de 17 de Junho de 1991 o recorrente foi no-
tificado pela Repartição de Finanças do Concelho de Valença para,
em oito dias, “contestar nos termos e com as limitações do art.o 87o

do Código da Sisa e do Imposto s/ as Sucessões e Doações, os valores
sobre que foi liquidado o imposto, no caso de com eles se não
conformar.

Valor sobre que incidiu a liquidação:

Bens móveis . . . . . . . . . . –$–
Bens imóveis . . . . . . . . . . 17.790.588$00 (Excesso)
Imposto liquidado . . . . . 1.466.480$00 (Sisa)
Adicional de . . . . . . . . . . –$–
Total liquidado . . . . . . . . 1.466.480$00”.

E – Através do mesmo ofício foi ainda notificado para efectuar
o pagamento do imposto liquidado durante o mês de Julho de 1991.

F – Em 30 de Setembro de 1991 foi extraída a correspondente cer-
tidão de relaxe.

G – Em 27 de Outubro de 1992 o recorrente apresentou um re-
querimento dirigido ao Chefe da Repartição de Finanças de Valença
em que afirma não ser devido imposto, por a licitação ter ficado
sem efeito, não tendo havido transmissão de propriedade ou posse,
e pede “que estes autos sejam suspensos e sustada a execução até
que ocorra a prova de tudo o quanto aqui é alegado”.

H – Tal requerimento foi indeferido em 8 de Janeiro de 1993.
I – Em 19 de Janeiro de 1993 o recorrente deduziu oposição à

execução.
J – Em 23 de Setembro de 1993 o Mmo Juiz a quo, depois de

dar como provado que “o oponente é executado (. . .) tendo-lhe opor-
tunamente, no processo de liquidação, sido notificado o modo como
o imposto havia sido liquidado e o respectivo montante”, rejeitou,
liminarmente, a oposição, por o oponente, podendo fazê-lo, não ter
impugnado a liquidação”.

3. São duas as questões postas à consideração deste Tribunal, a
saber:

– se ocorre falsidade do título executivo;
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– se ocorre o fundamento de oposição à execução previsto no
art.o 286o, 1, b) do CPT.

Vejamos cada uma das questões.
3.1. A falsidade do título executivo constitui realmente fundamento

de oposição à execução, com previsão no art.o 286o, 1, c), do CPT.
O que é um documento falso?
A respectiva definição consta do art.o 372o, 2 do Código Civil,

que dispõe o seguinte:
“O documento é falso quando nele se atesta como tendo sido objecto

da percepção da autoridade ou oficial público qualquer facto que
na realidade se não verificou, ou como tendo sido praticado pela
entidade responsável qualquer acto que na realidade o não foi”.

Assim, e no caso concreto, haverá falsidade do título se houver
desconformidade entre o referido título e a base táctico-documental
cuja atestação está nele exprimida.

Ora, descendo ao caso dos autos, logo constatamos que o título
executivo corresponde ao conhecimento de onde foi extraído. Há assim
conformidade entre o título executivo e a base fáctico-documental
que lhe serviu de suporte.

Logo não ocorre a alegada falsidade do título executivo.
É certo que, como decorre do probatório, inexistirá facto tributário.

Na verdade, não há consonância entre a realidade e o teor do acto
certificado. Isto poderia dar lugar à anulação do acto de liquidação
por erro nos pressupostos de facto.

Só que, como bem refere o EPGA, isto tem a ver com a legalidade,
em concreto, da liquidação, que pode ser fundamento de impugnação,
mas não de oposição à execução.

Assim, o ora recorrente poderia lançar mão do processo de im-
pugnação após ter sido notificado da liquidação, nos termos e no
prazo referidos no art.o 123o do CPT. Notificação que lhe foi feita,
como resulta do probatório – pontos 2.D. e 2.E.

3.2. O ora recorrente fundamenta igualmente o seu recurso na
alínea b) do n.o 1 do art.o 286o do CPT. Isto por não ter sido “o
recorrente investido na posse dos bens licitados e que originaram
a dívida exequenda”.

Trata-se de uma questão nova, que o oponente não levou à apre-
ciação das instâncias.

Ora o âmbito do recurso não pode exceder a matéria sobre a qual
recaiu pronúncia do tribunal recorrido. Na verdade, os recursos têm
como escopo modificar as decisões recorridas e não criar decisões
sobre matéria nova. Com excepção das questões de conhecimento
oficioso (vide, a título de exemplo, os Acórdãos deste STA de 19/10/95
– rec. n.o 19.319 – e de 29 de Outubro de 1996 – recurso n.o 20.589).

Não se tratando de qualquer questão de conhecimento oficioso,
dela não conhecerá este Tribunal.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pelo oponente Manuel Ribeiro Gomes de Figueiredo, con-
firmando-se assim o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. – Lúcio Barbosa (relator) – Vítor Mei-
ra – Coelho Dias. – Fui presente, Duarte Júnior.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Tribunal de Justiça das Comunidades. Recurso prejudicial.
Taxas de comercialização, de peste suína e outras devidas
ao IROMA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Suscitadas dúvidas sobre a interpretação do arto 33o da
Sexta Directoria do Conselho das Comunidades Euro-
peias de 17.5.77. (Directiva no 77/388/CEE publicada
no Jornal Oficial no 2.145/I das Comunidades Europeias)
atinente à legalidade das taxas de comercialização, de
peste suína e outras devidas ao IROMA, justifica-se a
interpelação ao T.J.C.E. ao abrigo do arto 177o do Tra-
tado de Roma, sobre os pontos questionados, uma vez
que este STA nesta jurisdição decide definitivamente sem
haver lugar a recurso.

II — E porque as mesmas questões atinentes à interpretação
das mesmas normas de direito comunitário foram já ob-
jecto de recurso prejudicial noutro processo (P.18913),
por razões de economia processual, justifica-se a sus-
pensão da instância, nos presentes autos até ser conhecida
a pronúncia, tornando-se desnecessário renovar a mesma
interpelação àquele Tribunal.

Recurso no 20.136, em que foi Recorrente CASO - Centro de Abate
de Suínos do Oeste, Lda e Recorrida a Fazenda Pública, e do
qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

CASO - Centro de Abate de Suínos do Oeste, Lda, identificada
nos autos, não se conformando com a sentença proferida pelo
Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo)
de 14.11.95 que julgou improcedente a oposição que deduzira à exe-
cução fiscal (Proc. de execução no 95/1000 27.6 da R F de Mafra)
para cobrança coerciva da dívida ao IROMA - Instituto Regulador
e Orientador dos Mercados Agrícolas, provenientes das denominadas
“taxas” de peste suína, “taxas” de ruminantes e “taxas” de comer-
cialização no montante global de 8.903.322$00, veio da mesma interpor
recurso directamente para este STA cujas alegações apresenta o se-
guinte quadro conclusivo:

“a) a aplicação aos factos de Direito Comunitário, objecto de re-
cepção plena na ordem jurídica interna, não constitui excesso de pro-
núncia, outrossim o uso de prerrogativa contida no arto 664o do CPC.

b) A douta sentença recorrida explicitando as razões por que qua-
lifica as “taxas” do IROMA de encargo de efeito equivalente a direitos
aduaneiros não enferma de falta de fundamentação.

c) A atribuição, pelo DL 15/87 ao recurso constituído IROMA,
do direito a cobrar “taxas” que eram receita da extinta JNPP, ofende
os princípios constitucionais da reserva de competência formal da
AR, em matéria fiscal e da autorização anual e inscrição orçamental.

d) As “taxas” cobradas pelo IROMA são verdadeiros impostos.
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e) As “taxas” do IROMA violam o arto 6o da Sexta Directiva do
Conselho da CE (Directiva no 17/378/CEE) não ressalvado pelo
arto 378o do Acto Anexo ao Tratado de Adesão.

f) As “taxas” do IROMA, constituindo encargos de eficácia equi-
valente a direitos aduaneiros, violam os artos 193o do Tratado de
Adesão e 9o e 13o no 2 do Tratado de Roma.

g) Tais tributos, bem como o respectivo título são inconstitucionais,
por violarem os nos 1 e 2 do arto 8o, 106o e 168o da CRP.

Termos em que, dando-se provimento ao presente recurso, se deve
revogar a sentença recorrida”

Contra-alegou a Fazenda Pública pugnando pelo não provimento
do recurso.

O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer,
concluindo que o recurso merece provimento quanto à questão da
ilegalidade da cobrança sem inscrição orçamental. Quanto à questão
da violação do direito Comunitário entende que deverá ser submetida
à apreciação do T.J.C.E.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual vem apurado que:
“A) Foi pelo IROMA - Instituto Regulador e Orientador dos Mer-

cados Agrícolas, instaurado contra a Caso - Centro de Abate de Suínos
do Oeste; Lda, a execução a que coube o no 95/100027.6 da R F
de Mafra, no montante de Esc. 8.903.322$00, referente a taxas que
lhe foram liquidadas ao abrigo do disposto nos DL no 44.158/62,
de 17/1, 17/71, 19/79, de 20/2 e 250/88, de 17/7 por abate de gado
suíno destinado a consumo público, no período de Novembro de 1993.

B) Por ofício de 25/7/94, a oponente foi avisada para pagamento
voluntário da quantia total de Es. 38.485.843$00 na qual se incluía
o montante da factura onde constam liquidadas as taxas em execução
(fls. 81 e 82).

C) A executada foi citada para os termos da execução em 16/2/95.
D) Dá-se por reproduzido o teor dos documentos de fls. 11 a 17

e 20 a 42, 45 a 65 e 81.
Considerou-se na sentença recorrida, a dado passo (fls. 92) que

não sofre dúvida que a doutrina e a jurisprudência têm entendido
que as denominadas taxas de comercialização têm a natureza de im-
posto por lhe faltar a contraprestação (vide, por todos Ac. do STA
de 5/7/95 Rec. 18904; Ac. do STA de 19/1/92, Rec. 13593 (Ap. DR,
30/12/93, 97; AD 379, 770 e RLJ 126, 170 com anotação concordante
do Prof. Teixeira Ribeiro)”.

Mais à frente, referiu-se na mesma sentença (fl. 95) o seguinte:
Porém, não temos como certo que essas mesmas taxas tenham a na-
tureza quer de imposto sobre o volume de vendas (se assim fosse,
a sua manutenção implicaria a violação do arto 33o da 6a Directiva
do Conselho, de 17/5/77 (Directiva 17/378/CEE) com a consequente
inconstitucionalidade, quer a natureza de encargo de efeito equiva-
lente a direito aduaneiro.

São questões estas rebatidas pela recorrente que, como das con-
clusões decorre, se reconduzem quer à arguida inconstitucionalidade
de vários diplomas por alegada violação dos nos 1 e 2 do arto 8o,
106 e 168o da CRP quer à violação de normas de direito comunitário
vg. da 6a Directiva do Conselho (Directiva no 27/378/CEE) não res-
salvada pelo arto 378o do acto Anexo ao Tratado de Adesão, e
artos 193o do Tratado de Adesão e 9o e 13o no 2 do Tratado de
Roma.

Daqui resulta que foram invocados fundamentos que se prendem
com a interpretação e eventual aplicação do direito comunitário, que
tem prevalência sobre a aplicação das normas internas.
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Face ao disposto na alin. a) do arto 30o do ETAF com a redacção
que lhe foi dada pelo arto 1o da Lei 11/93, de 6/4, este Supremo
Tribunal decide, no caso vertente, de modo definitivo não cabendo,
pois, recurso da decisão a proferir sobre o fundo da causa.

Daí que, tendo em consideração o disposto no arto 177o do Tratado
de Roma, torna-se necessária a pronúncia do TJCR sobre o tema
em questão, o mesmo é dizer que o recurso é obrigatório nesta ju-
risdição cujas decisões são susceptíveis de recurso, tudo isto a partir
de 1 de Janeiro de 1986, com a entrada de Portugal no quadro das
Comunidades Europeias.

Porém, tal como vem sendo decidido em múltiplos processos res-
peitantes às mesmas questões aqui suscitadas não se justifica renovar
o processo de recurso prejudicial perante o TCE pois as questões
que a este processo interessam foram já submetidas à apreciação
daquele Tribunal de Justiça das Comunidades no Proc. 18913 após
Acórdão de 4.10.95 no qual foram colocadas três questões, que en-
volvem toda a temática respeitante aos presentes autos atinentes às
questões de saber se as referidas taxas com as características acima
indicadas contrariam o arto 95o 1o e 2o do Tratado de Roma; se
as mesmas imposições podem ser consideradas um encargo de efeito
equivalente a um direito aduaneiro sobre a importação, proibida pelos
artos 9o e 12o do mesmo Tratado; e se devem considerar-se como
imposto sobre o volume de negócios, nos termos do dito arto 33o

com eventual ressalva do referido arto 378o ou de qualquer outra
disposição legal comunitária.

Ora, tendo tais questões atinentes à interpretação das referidas
normas de direito comunitário sido já objecto de recurso prejudicial
para aquele Tribunal das Comunidades, como se disse, no Proco 18913
o qual por isso se encontra suspenso até ser conhecida a decisão
prejudicial, a qual se reveste de interesse para os presentes autos,
faz sentido, por razões de economia processual, aguardar a pronúncia
em causa pelo TJCE.

Termos em que se acorda em ordenar a suspensão da instância
até que o Tribunal de Justiça das Comunidades se pronuncie no re-
curso prejudicial determinado no Proc. 18913 ao abrigo do disposto
nos artos 276o no 1 alin. d) e 284o 1 alin.d) ambos do C.P.C., ex
vi do arto 2o f) do CPT, devendo, oportunamente, a Secretaria informar
nestes autos conhecida que seja a decisão daquele Tribunal.

Custas a final.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Sentença; omissão de pronúncia; nulidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

É nula a sentença quando o juiz deixe de conhecer da questão
que a partes tenham submetido à sua apreciação e cujo
conhecimento não se mostre prejudicado pela solução dada
a outra questão.

Recurso n.o 20.353, em que são Recorrentes Ivone Vieira Silva Seabra
Santos Pereira Melo e Outros e Recorrida Fazenda Pública, e de
que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. FONSECA LIMÃO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Ivone Vieira Silva Seabra Santos Pereira Melo, não se conformando
com a sentença do M.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, que lhe julgou improcedente a impugnação que havia de-
duzido contra avaliação para efeitos de sisa, dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

a) O critério do “balanço corrigido” estabelecido pelos nos 3o e
4o do parágrafo 3o do arto 20o do C.S.I.S.D. para determinação do
valor das quotas sociais não exige que o valor dos bens imóveis seja
necessariamente calculado nos termos do arto 30o do mesmo Código.

b) Pelo contrário, parece perfeitamente legítima a aplicação ana-
lógica do arto 19o do Código quando manda atender ao preço dos
bens adquiridos mediante arrematações judicial ou administrativa,
uma vez que não existe regra geral sobre a determinação da matéria
colectável para a transmissão sucessória.

c) A sentença recorrida ao não conhecer dos restantes fundamentos
da impugnação invocados pela ora recorrente está ferida de nulidade,
nos termos do arto 668o no 1 al. d) do C.P. Civil.

d) A sentença recorrida além de ferida da ilegalidade viola ainda
o princípio da justiça fiscal ao pretender que quem herdou zero pague
imposto sucessório calculado sobre 14.000 contos.

*
A Fazenda Pública foi de parecer que o recurso deve ser considerado

improcedente.
*

O Ex.mo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso merece provimento pois que procede o vício de omissão
de pronúncia alegado na conclusão c).

*
Corridos os vistos cumpre decidir, começando por conhecer do

alegado vício de omissão de pronúncia.
Os fundamentos da impugnação foram os seguintes:
1. O valor atribuído aos dois imóveis, que constituíram parte do

activo imobilizado da firma, devia coincidir com o que foi obtido
na venda em preço realizado dezasseis dias antes da 2a avaliação.

2. Os demais bens do activo imobilizado deveria ser o constante
do balanço.

3. A situação líquida da firma era negativa, encontrando-se em
situação de falência técnica, sendo, por isso, nulo o valor da quota
transmitida.

Na sentença recorrida o Mo Juiz apenas conheceu do primeiro
fundamento, sendo certo que a solução encontrada nessa sede não
prejudicava o conhecimento dos demais.
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Ora, nos termos do arto 660o no 2 do C.P. Civil “o juiz deve resolver
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras”.

Por sua vez, o arto 668o no 1 al. d) do C.P. Civil fulmina com
a nulidade a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre
questões que deveria apreciar.

Termos em que, por omissão de pronúncia, nos termos assinalados,
se acorda em, declarando nula a sentença recorrida, conceder pro-
vimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues — Fui presente. — Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Maio 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 20.473, em que é RECORRENTE SEFORTEC — Ga-
binete de Estudos, Lda e RECORRIDA Fazenda Pública, e de que
foi RELATOR o Exm.o Cons.o Dr. ERNÂNI FIGUEIREDO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Setúbal que
lhe julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação
industrial, relativa a 1988, e respectivos juros de mora, no total de
7 719 170$00, veio dela recorrer a Ite Sefortec — Gabinete de Serviços,
Lda, concluindo as suas alegações a sustentar que:

— restringe no recurso os fundamentos por que impugnou a li-
quidação (notificação deficiente, vício de fundamentação, preterição
de formalidade legal, dupla violação da lei e errónea quantificação
do lucro tributável) ao último citado — o da 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;

— é insubsistente a decisão recorrida quando, ao apreciar o dito
fundamento, decidiu que se tratava de matéria “insindicável por caber
à Administração Fiscal nessa zona de liberdade, de livre apreciação,
apreciação, apreciar tal matéria discricionariamente. Apenas com fun-
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damento em erro, preterição de formalidades legais ou qualquer outra
ilegalidade, que no caso se não mostra ter existido”;

— em primeiro lugar, porque se trata de matéria considerada abran-
gida na competência dos tribunais tributários (arts. 268o/4 da CR
e 23o do CPT) e, em segundo lugar, porque nenhuma fundamentação
foi dada para a utilização, no caso, do índice de rentabilidade fiscal
de 9,2 %, superior ao que foi apurado para o sector (7,84 %) em
termos nacionais, inobservando, assim, o disposto nos arts. 81o e 82o

do CPT;
— ao decidir-se que a utilização pela AF, nos termos em que o

fez, do índice de rentabilidade fiscal de 9,2 % é insindicável, violou-se
as normas dos arts. 268o/4 da CR e 23o, 81o e 82o do CPT.

Contra-alegou a Representante da FaPa, a sustentar o bem fundado
da decisão recorrida porque, não tendo a Rte apresentado os pareceres
periciais, que são o único meio de prova idóneo, nos termos do
art. 136o/2 do CPT, não poderia proceder a impugnação.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento, uma vez que a AF não fundamentou a utilização do
índice 9,2 % de rentabilidade fiscal para apurar o lucro tributável,
o que constitui preterição de formalidade legal sindicável judicial-
mente.

O relator do processo emitiu parecer no sentido da incompetência
do tribunal em razão da hierarquia para o conhecimento do recurso
por o mesmo não ter como fundamento exclusivamente matéria de
direito, mas também incluir questão de facto, consistente na invocação
do índice de rentabilidade apurado para as empresas do sector em
termos nacionais, o qual não constava, tal como o apurado no acto
recorrido, do probatório da sentença recorrida.

Ouvidas as partes acerca do dito parecer, nada deduziram.
Concorda-se inteiramente com o referido parecer e com as razões

em que o mesmo se apoiou.
Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade

fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquele controvérsia a envolver matéria de facto.

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.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum; matéria de facto; incompetência, em razão
da hierarquia do S.T.A.; competência do T.T. de 2a

Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões do recurso ”per saltum”, ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A. e pela competência do T.T. de
2a Instância para daquele conhecer.

Recurso no 20.520; Recorrente: Caixa Geral de Depósitos: Recorrida:
Alice Maria Pinheiro dos Santos Silva; Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, não se conformando com o despacho
de fls. 25 e a sentença de fls. 46 do Mo Juiz do T. T. de 1.a Instância
de Setúbal, dele interpôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação de um quadro conclusivo, onde,
para além do mais, afirma:

*Que o empréstimo a que se refere o crédito reclamado é um
empréstimo para habitação e que, nos termos do mesmo, parte da
dívida de juros é capitalizada, não sendo paga, em numerário, pelos
mutuários, a totalidade dos juros — conclusões 1a e 2a de ambos os
recursos.

*Que a hipoteca sobre o prédio vendido foi constituída como ga-
rantia do cumprimento das obrigações derivadas do emprésti-
mo — conclusões 4a e 6a de ambos os recursos.

Semelhantes afirmações não encontram rasto nas peças recorridas.
Logram, no entanto, enquadramento no âmbito da matéria de facto,

visto que se reportam a ocorrências da vida real, em nada se prendendo
com a interpretação e aplicação da lei.

Quer isto dizer que existe controvérsia factual e dirimir.
Daí que o recurso não tenha, por exclusivo fundamento, matéria

de direito.
Ora, circunscrevendo-se a competência desta S.T.A., no que respeita

aos recursos «per saltum», à matéria de direito, forçoso é concluir
pela incompetência, em razão da hierarquia, desta formação, nos ter-
mos do arto 32o, no 1, al b) do E.T.A.F. e 167o do C.P. Tributário.

Na verdade, a competência para conhecer de tais recursos radica,
nos termos do arto 41o, al. a) do E.T.A.F. no T.T. de 2a Instância.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, este S.T.A., para conhecer dos recursos e competente,
para o efeito, o T.T. de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.



1366

Acórdão de 14 de Maio 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 tributário
de 1a instância se não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito, por força do arto 32o 1o alin. 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 arto 41o no 1
alin. a) do ETAF.

Recurso no 20.724, em que foi Recorrente Empresa Tipográfica Casa
Portuguesa, Sucessores, Lda e Recorrida a Fazenda Pública, e do
qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Empresa Tipográfica Casa Portuguesa, Sucessores, Lda identificada
nos autos, não se conformando com a sentença proferida em 15.1.96
pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo - 2a

Sec.) que julgou a oposição a execução fiscal “totalmente improce-
dente”, veio interpor recurso directamente para este STA em cujas
alegações formulou as seguintes conclusões:

“I) A execução respeita à omissão de descontos para a Segurança
Social de Novembro de 1989 a Abril de 1992;

II) O principal fundamento da decisão recorrida é o de a dívida
derivar da existência de relações pessoais de trabalho pelo que não
cabe no fundamento da oposição prevista na alínea b) do arto 286o

do CPT;
III) Ora, entre 1975 e 1992 não houve relações de trabalho su-

bordinado entre a oponente e quaisquer empregados;
IV) Neste sentido têm decidido os Tribunais de Trabalho conforme

docs. 1 e 2;
V) A alegante invoca ainda, a seu favor, os Acórdãos do STJ de

8.6.84 de 7.12.83 e o Acórdão do STA de 17.11.82, todos eles re-
ferenciados no item 9 destas alegações;

VI) Em todos estes arestos e bem assim no Relatório da Comissão
Interministerial para Análise da Problemática das Empresas em Au-
togestão, publicado pelos Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal no 117
a pág. 234 se conclui que os trabalhadores em autogestão não devem
ser considerados trabalhadores subordinados e que os contratos de
trabalho se suspendem durante a autogestão;

IX) De resto, o arto 29o da Lei 68/78, de 16 de Outubro (conhecida
por Lei das Empresas em Autogestão) prescreve que os lucros da
empresa nessa situação serão distribuídos pelos trabalhadores;

X) Ora, seria um absurdo os lucros irem para os trabalhadores
a ser a Empresa a ter de pagar os impostos;
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XI) Para além de tudo isto, sempre a oposição teria de ser julgada
procedente tendo em conta a norma ínsita no arto 3o do DL 8/83,
de 15 de Janeiro;

XII) Para mais, esta disposição manda anular oficiosamente os
impostos e contribuições liquidados e não pagos;

XIII) Há já jurisprudência do Tribunal Tributário no sentido que
ora se defende - docs 3 e 4;

XIV) Por todas estas razões, a sentença recorrida deve ser revogada
e substituída por decisão que julgue a recorrente parte ilegítima e
mande anular os impostos em causa.

Termos em que se pede que o presente recurso seja julgado
procedente...”

Juntou quatro certidões judiciais.
Admitindo o recurso, subiram os autos, sem contra-alegações, a

este STA onde o Exmo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto pa-
recer no sentido de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como é sabido, são as conclusões do recurso que delimitam o

seu objecto.
E a primeira questão que se coloca é a de saber se este Tribunal

é competente, face à matéria vertida nas conclusões, tendo em atenção
o disposto no arto 21o no 4 do ETAF que estabelece que a Secção
de Contencioso Tributário apenas conhece de direito nos recursos
cujos processos tenham sido inicialmente julgados pelos Tribunais
Tributários de 1a Instância.

Trata-se de matéria que pode ser arguida pelas partes e pelo Mi-
nistério Público e deve ser suscitada oficiosamente pelo Tribunal em
qualquer estado do processo enquanto não houver sentença com trân-
sito em julgado proferida sobre o fundo da causa (arto 101o 102o

do CPC e 45o, 2 do CPT).
Ora, analisando a matéria das conclusões, verifica-se que na con-

clusão III a recorrente afirma que ”entre 1975 e 1992 não houve
relações de trabalho subordinado entre a oponente e quaisquer em-
pregados” o que corresponde à alegação sob o no 6 apenas ali se
acrescentando que tais empregados são aqueles a que se referem
os descontos sociais em causa.

Tal afirmação, que significa a inexistência de trabalhadores sob
as ordens, direcção e fiscalização da ora recorrente, traduz matéria
de facto por exprimir ocorrências da vida real que nada tem a ver
com a mera interpretação das normas de direito, sendo certo que
da mesma asserção fáctica pretende extrair efeitos jurídicos quando
relacionada com a matéria vertida nas conclusões II e IV quando
na primeira (II) se afirma que ”o principal fundamento da decisão
recorrida é o da dívida derivar da existência de relações pessoais
de trabalho pelo que não cabe no fundamento da oposição prevista
na alin. b) do arto 286o do CPT”.

Por outro lado, afirma-se na IV conclusão que ”neste sentido têm
decidido os Tribunais de Trabalho” ao reportar-se a referida matéria
fáctica da III conclusão.

Acresce que tal matéria factual não logrou assento no quadro pro-
batório da sentença recorrida.

O que significa que a recorrente, no seu recurso, discute também
matéria de facto, para conhecimento da qual, nesta sede de recurso,
só o Tribunal Tributário de 2a Instância dispõe de poderes de cognição
nos termos do arto 39o do ETAF.
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Do exposto tem de concluir-se que, não estando em causa exclu-
sivamente 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 artos 21o no 4 32o no 1 b) e 41o 1
a) do ETAF, em consonância, aliás, com o preceituado no arto 167o

do CPT.
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.

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

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente: Jorge Manuel
Lopes 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 pode cons-
tituir 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 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 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 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 a um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juizes 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
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in Tratado de Derecho Processal 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 vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Poderes de cognição do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo a matéria de facto ficado definitivamente assente pelo
Tribunal Tributário de 2a Instância na sequência de um
recurso jurisdicional interposto de sentença do tribunal tri-
butário de 1a instância, não pode o STA alterar essa matéria
de facto por para tal não ter poderes de cognição (arto
21o n.o 4 do ETAF).

Recurso: 20 841. Recorrente: AUTODRIL — Sociedade do Autódro-
mo do Estoril, SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Conso Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Com fundamento em direito a isenção e inexistência de facto tri-
butário, AUTODRIL — Sociedade do Autódromo do Estoril, SA,
com sede na Rua de Castilho, no 50, impugnou judicialmente as li-
quidações adicionais de IVA dos anos de 1986 a 1988.

Por sentença de fls. 132 a 139, o Mo Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação improcedente.

Inconformada, a contribuinte recorreu para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, o qual, por acórdão de fls. 177 a 186, negou provimento
ao recurso.

Continuando a não se conformar, a contribuinte recorreu para este
STA e pediu a revogação do acórdão recorrido e a anulação das
liquidações com base nas seguintes conclusões das suas alegações:
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1) Na locação da pista do Autódromo do Estoril sobreleva a locação
de espaço sobre os serviços de apoio.

2) As prestações de serviços de apoio eram contabilizadas à parte,
e, pela sua natureza e amplitude, não sobrelevavam, em circunstância
alguma, a importância da locação da pista e acessórios par a realização
de provas desportivas.

3) Consequentemente, e em rigor, a operação realizada pela Au-
todril não sofre a incidência do IVA, por não caber na previsão do
no 1 do arto 4o do CIVA.

4) Mas mesmo que assim não se entendesse, o que só por absurdo
se admite, a locação operada estaria isenta de IVA, nos termos do
no 30 do art. 9o do CIVA.

5) A Recorrente nunca explorou quaisquer dos estabelecimentos
comerciais “Boite 2001” e “Bar Convívio”.

6) A Autodril limitou-se apenas a locar os espaços da “Boite 2001”
e do “Bar Convívio” através de contratos-promessa de arrendamento.

7) Consequentemente, não pode ter ocorrido qualquer “cedência
de exploração”, o que torna aplicável ao caso a regra geral de isenção
de IVA contemplada no no 30 do art. 9o do CIVA.

8) Não tendo qualquer cabimento a aplicação ao caso da excepção
da alínea c) do referido no 30.

9) Mas mesmo que assim não se entendesse, o que se admite apenas
como exercício de raciocínio, cair-se-ia na previsão do n. 4 do art.
3 do art. 3 do CIVA, uma vez que não estão sujeitas a IVA as cessões,
a título oneroso ou gratuito, de estabelecimentos comerciais.

10) As inscrições e multas por participação nas provas desportivas
foram cobradas pela ACDME e não pela Recorrente.

11) As inscrições e as multas cobradas pela ACDME não se des-
tinavam a pagar quaisquer serviços de representação ou outros à Au-
todril, antes constituindo o preço ou remuneração dos serviços ven-
didos ao público pela ACDME.

12) A ACDME não efectuou quaisquer pagamentos à Autodril.
13) Em consequência, inexiste o facto tributário para se poder con-

siderar a Autodril com sujeito passivo do imposto, o que constitui
fundamento de impugnação nos termos do art. 120o do CPT, ficando
a ACDME, por sua vez, abrangida pelo no 9 do arto 9o do CIVA.

14) Pelo exposto, dão-se aqui por reproduzidas, para todos os efeitos
legais, as conclusões constantes da impugnação.

15) O douto Acórdão recorrido violou, pois, o disposto nos artos
342o, 1022o, 1083o e 1154o do Código Civil, 5o do RAU, 1o, 3o no 4,
4o, no 1 e 9o no 30 do Código do IVA e 121o do Código do Processo
Tributário.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso pelo facto
de a recorrente impugnar matéria de facto que se encontra assente
pela 2a Instância, não tendo este STA poderes da cognição para alterar
essa matéria.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância fixou definitivamente a seguinte matéria de
facto:

a) A impugnante tem por objecto social “a construção e exploração
de autódromos e de todos os serviços complementares e conexos com
aquela actividade, nomeadamente de restaurantes e qualquer outra
actividade que lhe convenha e que a assembleia geral delibere”.

b) A impugnante desenvolve a sua actividade, no âmbito de pres-
tações de serviços, do aluguer da pista do Autódromo do Estoril
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que é sua propriedade, abarcando ainda um conjunto bastante di-
versificado de actividades complementares, como :

- aluguer de espaços no Autódromo para fins publicitários;
- vendas de combustíveis, em regime de consignação, para a qual

dispõe de uma bomba nas instalações do Autódromo, combustível
que se destina a ser utilizado nas competições e treinos realizados
nessas instalações;

- arrendamento de garagens;
- arrendamento da “boîte” e “Bar Convívio”, que se situam nas

instalações do Autódromo do Estoril, à firma Noviself.
c) A actividade da empresa fica suspensa durante o período de

realização do Grande Prémio de Portugal da Fórmula 1, na medida
em que existe um acordo entre a impugnante, o Automóvel Clube
de Portugal e a Câmara Municipal de Cascais, segundo o qual a
Autodril se compromete a ceder as suas instalações obtendo como
contrapartida a valorização das mesmas, sendo os custos suportados
com o apoio logístico desta prova, bem como as receitas de venda
de bilhetes e publicidade dela resultantes, de conta das entidades
organizatórias.

d) A impugnante encontra-se inserida no grupo empresarial Grão-
-Pará, mantendo relações comerciais e financeiras com as restantes
do Grupo e, em especial, com a Imobiliária Construtora Grão-Pará.

e) A impugnante era colectada, nos exercícios de 1986, 1987 e
1988, pelo Grupo A, em regime de tributação geral da contribuição
industrial, pela Repartição de Finanças do 9o. Bairro Fiscal de Lisboa,
pelo referida actividade de construção e exploração de autódromos
e serviços complementares anexos, CAE 949 090 e enquadra-se no
regime normal de periodicidade mensal para efeitos de IVA.

f) A impugnante possui contabilidade organizada e informatizada,
sendo processada por uma empresa de assistência denominada
“Cadese”.

g) A impugnante foi objecto de exame à sua escrita, relativamente
aos anos de 1986, 1987 e 1988, tendo os serviços de fiscalização tri-
butária considerado existir IVA em falta, nos montantes de
2.147.104$00, 4.785.003$00 e de 4.438.904$00, respectivamente (cf.
docs. fls. 14 a 26 e de fls. 36 a 61, que aqui se dão por reproduzidos).

h) Do IVA em falta referido em g), 1.499.544$00, 4.345.643$00
e 3.507.878$00 respeitam a IVA, que a impugnante não liquidou,
nos alugueres da pista do Autódromo, nos anos de 1986, 1987 e 1988,
por considerar tratar-se de prestações de serviços isentas nos termos
do no. 9 do arto. 9o do CIVA, conforme consta das respectivas facturas,
o que os serviços não concordam, por os estatutos e as actividades
da impugnante não estarem abrangidos pelos conceito de organismos
sem finalidade lucrativa definidos no arto. 10o. do CIVA; 250.840$00,
217.440$00 e 247.181$00 respeitam a IVA, que a impugnante não
liquidou, nas cedências de exploração da “Boîte 2001” e do “Bar
Convívio”, que fazem parte das instalações, para as firmas em nome
individual Octávio Manuel de Almeida Araújo e Alzira de Jesus Alves,
estabelecimentos que se encontravam devidamente apetrechados e
equipados para dar continuidade ao exercício duma actividade in-
dustrial e comercial anteriormente exercida pela impugnante, con-
forme os serviços puderam comprovar pelos bens amortizados por
esta; 174.800$00 e 432.055$00 respeitam o IVA, não liquidado, nos
anos de 1986 e 1988, respectivamente, relativamente de terceiros a
título de inscrições e multa de participação em provas, que os serviços
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de fiscalização entenderam tributar à taxa normal, nos termos da
alínea d) do no. 5 do arto. 6o do CIVA, por constituírem meras pres-
tações de serviços efectuadas pela impugnante, em território nacional
(cf. citados documentos e docs. fls. 62 a 67 e inf. fls. 106 e seg.).

i) Face aos factos referidos em h), a repartição de finanças procedeu
à liquidação adicional de IVA, dos anos de 1986, 1987 e 1988, nos
montantes de 2.147.104$00, 4.762.125$00 e 3.771.059$00, respectiva-
mente, acrescidas de juros compensatórios, nos montantes de
1.865.993$00, 2.767.003$00 e 1.566.149$, respectivamente (cf. inf. fls.
117).

j) As liquidações impugnadas foram notificadas à impugnante em
Novembro de 1990 e debitadas para cobrança virtual em 18.03.91
(cfr. inf. fls. 117).

l) A presente impugnação foi instaurada em 07.06.91.
m) Dá-se por reproduzido o documento de fls. 68 a 70.
n) Dão-se por reproduzidos os documentos de fls. 71 a 82.
o) Dá-se por reproduzido o documento de fls. 83 a 85.
p) Dão-se por reproduzidos os documentos de fls. 86 a 97.
q) Dão-se por reproduzidos os documentos juntos a fls. 98, 99,

100 e 101.
Descrita a causa, cumpre conhecer do mérito do recurso.
Nos termos do arto 21o, no 4, do ETAF, nos processos inicialmente

julgados pelos tribunais tributários de 1a instância, este STA conhece
apenas de matéria de direito. Isto significa que não tem poderes de
cognição para julgar de facto, pois este julgamento já foi feito de-
finitivamente pelos tribunais tributários de instância.

Nas conclusões 1 e 2, a recorrente sustenta que a locação do espaço
da pista do autódromo do Estoril sobreleva a locação dos serviços
de apoio, pelo que quanto a estes não havia locação. Sucede que
estas conclusões contrariam frontalmente o probatório fixado pela
2a Instância (cfr. al. b) do probatório).

Nas conclusões 5 e 6, a recorrente nega a exploração dos esta-
belecimentos comerciais de boîte e bar, pois locou apenas os espaços.
Mas na alínea b) do probatório vem dado como provado que houve
arrendamento da boîte e Bar Convívio, que se situam nas instalações
do autódromo.

Nas conclusões 10 e 11, a recorrente diz que não foi ela que cobrou
as inscrições e multas por participação nas provas desportivas, as quais
eram constituídas pelo preço ou remuneração dos serviços vendidos
ao público pela ACDME. Mas, como disse a 2a Instância, isso não
está provado, pois a recorrente cobrou as quantias que a sua con-
tabilidade revela - e não provou que as não tivesse cobrado. A 2a

Instância disse ainda que não está provado que a pretensa entidade
destinatária dos serviços fosse uma entidade com fins não lucrativos.

Ora, contestando-se apenas matéria de facto, que está julgada de-
finitivamente pela 2a Instância, este STA não tem poderes de cognição
que lhe permitam conhecer daquilo que a recorrente pretende.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, sendo a procuradoria de 60% da taxa de
justiça.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando Santos Ser-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Despacho liminar negativo. Manifesta improcedência. Taxas
de ocupação da via pública.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não é de lavrar despacho liminar negativo em impug-
nação judicial quando dos respectivos fundamentos não
resulte ser manifesta a inviabilidade do pedido.

2 — O que é o caso de os fundamentos da pretensão do im-
pugnante referirem a aplicação de um regime jurídico
que solicite exame e discussão adensada do problema
posto e de que o despacho recorrido se alheou.

Recurso n.o 20 867, em que são recorrente a Portugal Telecom, S. A.
e recorrida a Câmara Municipal de Braga. Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

Inconformada com o despacho liminar do TT 1a Instância de Braga
que lhe indeferiu a petição inicial da impugnação que deduzira contra
a liquidação de ‘‘taxas de licença’’ por ocupação da via pública relativas
às condutas de Pedralva e Braga/Ferreira (Tadim), aplicadas pela
Câmara Municipal de Braga, veio a impugnante Portugal Telecom,
S. A., recorrer, concluindo a sustentar que:

— o direito à ocupação de terrenos do domínio público para a
instalação dos equipamentos destinados a assegurar o serviço público
de telecomunicações é atribuído à Ite e às empresas que a antecederam
como concessionária desse serviço público pelo Estado e não pelas
autarquias, como resulta do art. 124o do Decreto 5786, de 10.5.19
e, hoje, do art. 29o das Bases do Contrato de Concessão com a Ite;

— em consequência dos prejuízos causados aos interesses públicos
a que os bens estavam originariamente afectos pela mutação dominial
parcial de terrenos do domínio público afectos a outros serviços e
entidades, e que passaram a afectos ao serviço público das teleco-
municações, poderão os entes públicos lesados reclamar indemniza-
ções ao próprio Estado, mas não ao concessionário a que o Estado
afectou tais bens, que já paga àquele, sob a forma de renda, a con-
trapartida global devida por essa ocupação;

— não atribuindo as autarquias à Ite ou às empresas que a an-
tecederam como concessionárias direitos de ocupação ou de cons-
trução, falta o pressupostos necessário de qualquer taxa por essa ocu-
pação, pelo que as taxas impostas são verdadeiros impostos não au-
torizados por lei, e por isso nulos, nos termos do art. 363o/3 do CAd-
ministrativo e Constituição;

— do direito estabelecido pelo art. 37o do Decreto no 3 de 1.12.82
e art. 124o do Decreto 5786 surgiram instituídas servidões ou ocu-
pações de vias públicas, fundadas no ‘‘senhorio territorial’’ do Estado,

1375

que se manteve nas legislação posterior, e de tal gozarem sempre
os diversos operadores do serviço público de telecomunicações, fosse
ele gerido em regime de administração directa ou através de concessão,
e que é um direito funcional, que é inerente à qualidade de opeador
de serviço público e não à particular forma do ente que o gere, de
exercício gratuito, quer na sua constituição, quer no gozo das utilidades
de si derivadas, só podendo dar lugar à justa indemnização pela própria
compressão do direito de propriedade do prédio serviente;

— aliás, por o aproveitamento ser apenas acessório, não pondo
em causa o fim principal a que a via pública serviente etá afectada,
explica que não haja lugar à compensação da entidade sua titular,
pois esta não perde, por causa da servidão, as utilidades que o imóvel
serviente lhe presta;

— a razão por que os antecessores da Ite não estavam sujeitos
às taxas em causa não reside no regime das finanças locais, nas leis
financeiras, mas na lei administrativa, não sendo arredado o regime
jurídico quando, na exploração do serviço público, a uma entidade
pessoalmente isenta, sucede uma que não o está;

— os bens que fazem parte das infra-estruturas de telecomunicações
são bens do domínio público do Estado;

— os sujeitos passivos das taxas são os proprietários dos bens que
ocupam a via pública e não quem aí os coloca ou deles retira proveito;

— mesmo que se entenda que os sujeitos passivos das taxas são
os requerentes da licença, a Ite não reveste tal natureza, pois não
requereu licença, de que está por lei dispensada;

— os benefícios fiscais atribuídos à pessoa jurídica que gere o serviço
público das telecomunicações são indissociáveis desse serviço e do
interesse público a ele ligado, pelo que se transferem nos termos
do art. 13o/2 do CBFiscais;

— a imposição em causa é contraditória com a faculdade de utilizar
os bens do domínio público.

Teriam sido violados pela decisão recorrida os arts. 27o da Lei 1/87,
de 1.6, 8o e 9o/4 da Lei 88/89, de 11.9, 124o do Dec. 5786, 4o/4 e
14o do DL 122/94, de 14.5, 4o/4 e 14o do DL 122/94, de 14.5, 9o

e 10o do Reg. respeitante à execução de obras e trabalhos na via
pública e regime do seu especial da CMB, 3o/1/f) e 3 do DL 4456/91,
de 20.11, e 6o do DL 438/91, de 9.11. Juntou dois pareceres.

Contra-alegou a Câmara Municipal de Braga a sustentar que a
tributação em causa é subjectiva, que não dirigida a bens, e sujeita
a Rte, que a servidão administrativa instituída a favor do operador
do serviço público das telecomunicações não é gratuita sempre que
haja uma norma a prever o pagamento de taxas ou encargos e que
não há norma a isentar a Rte das aplicadas nos termos do art. 11o/c)
da LFL e Reg.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso improcede,
não por ser evidente que a pretensão da Rte não pode proceder,
mas porque o tribunal recorrido é incompetente para conhecer di-
rectamente da impugnação, só desta podendo conhecer em sede de
recurso da decisão a proferir pela autarquia.

Cumpre apreciar.
A questão exposta na petição da impugnação refere-se à não su-

jeição das taxas impugnadas ou à sua isenção nos mesmos termos
que beneficiam o Estado, por parte da Ite, concessionária do serviço
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público de telecomunicações e, como tal, gestora dos bens do domínio
público constituídos pelas infra-estruturas das telecomunicações.

A fundamentação referida vem apoiada na análise do direito à
ocupação de terrenos do domínio público para a instalação daqueles
bens, identidade do ente público concedente (Estado ou autarquias
e entes públicos menores) e natureza da imposição tributária (taxa
ou imposto), amplamente desenvolvida nos dois pareceres juntos.

Ora, é em consideração destes fundamentos da pretensão da Ite
e do teor do despacho liminar recorrido que os apreciou que há-de
ser aferida a legalidade deste, fundado no art. 474o/1/c do CPCivil
(manifesta improcedência), o qual se propõe limitar, por razões de
economia processual, o prosseguimento da instância quando se tornem
evidentes obstáculos ao normal desenvolvimento da lide ou à pro-
cedência da pretensão do demandante (cf. Alberto dos Reis, Breve
Estudo, 2a ed., p. 10).

E, em ordem à severidade com que é de apreciar o carácter ma-
nifesto que terá de revestir o óbice à procedência do pedido, aquele
será de tal grau que só contemple a situação em que o pleito se
ofereça como absolutamente inviável, em que o seguimento da acção
‘‘não tenha razão alguma de ser, constitua desperdício manifesto da
actividade judicial’’ (cf. aut. cit., em CPCAnotado, II, p. 385).

O que não é, seguramente, o caso dos autos, porquanto caberá
adensar o discurso dos problemas postos à luz das contribuições pres-
tadas nos pareceres juntos aos autos.

Lembre-se, por exemplo, que estas peças analisaram o referido
direito à ocupação de terrenos do domínio público para a instalação
das telecomunicações e propuseram classificá-lo de servidão, de na-
tureza administrativa a favor do serviço público de telecomunicações,
de carácter funcional, inerente à qualidade do respectivo operador,
que não à forma ou natureza jurídica do ente encarregado de o gerir,
para daí extrair a conclusão da gratuitidade do seu exercício e a não
sujeição às taxas impugnadas pelo operador.

A relação jurídica que se extrai da proposição é entre pessoas,
que não entre coisas, mas não chegou a ser examinada para fun-
damentar a pronúncia de manifesta improcedência que serviu ao des-
pacho recorrido.

Por isso, o pedido mantém-se controvertível e receptivo à resposta
da contraparte e demais trâmites do processo, não logrando aquele
juízo de inviabilidade a evidência requerida pelo art. 474o/1/c).

Assim, o despacho recorrido não é de confirmar, sem prejuízo de
o despcho liminar que o substitua venha a pronunciar-se sobre a
flata do precedente administrativo para impugnar suscitada pelo digno
agente do MoPo. Só que o objecto do recurso e os efeitos da respectiva
decisão em sede liminar não vão além do âmbito dos fundamentos
do despacho recorrido, pelo que a este tribunal não cabia a referida
pronúncia.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, que será de substituir por outro que não seja
de indeferimento liminar pelo fundamento que serviu ao revogado.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) — Coe-
lho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Maio 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 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.

Recurso no 20.969. Recorrente: Maria Margarida Guimarães Vieira
de Araújo. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro
Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. Maria Margarida Guimarães Vieira de Araújo, residente no Por-
to, impugnou (com vista à sua anulação por ilegalidade) o acto ad-
ministrativo-tributário de fixação, em segunda avaliação, do valor fiscal
da transmissão mortis causa de metade da quota do valor nominal
de 5.400 contos na sociedade Porto Editora, Limitada, para efeito
de determinação do imposto sucessório por óbito de Jorge Ferreira
Araújo.

O Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto julgou a impugnação
improcedente, por sentença da qual sobe este recurso per saltum,
interposto pela impugnante, que apresenta as seguintes conclusões:

1a - A Administração Fiscal entendeu que na avaliação para efeitos
de imposto sucessório da quota com o valor nominal de cinco mil
e quatrocentos contos, que era pertença do autor da herança na so-
ciedade Porto Editora, Limitada, com um capital de 261.900.000$00,
se deveria atender não ao último balanço aprovado, correspondente
à data de 31-12-1988, mas ao mesmo depois de corrigido quanto
ao valor de algumas das suas rubricas, designadamente quanto ao
valor das suas participações financeiras, quer permanentes em em-
presas associadas, quer em outras sociedades cotadas na bolsa detidas
temporariamente como aplicações financeiras correntes, quer ainda
quanto ao valor das provisões constituídas e existentes para fazer
face a eventual não cobrança de créditos existentes sobre clientes
ou para desvalorizações por quebras ou perdas de valor de existências.

2a - Na concretização de tais correcções considerou a Administração
Fiscal (AF) que as participações nas sociedades participadas com ca-
rácter de permanência, sociedades associadas, se deveriam valorar
não ao preço de custo ou do valor da aplicação original do capital,
mas sim pelo método da equivalência patrimonial, que, grosso modo,
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implica que se registe como valor da participação a quota-parte da
situação líquida da sociedade detida que corresponde à participação.

3a - Considerou ainda a AF que os investimentos financeiros em
títulos cotados na bolsa deviam ser valorados de acordo com as res-
pectivas cotações da data do encerramento do exercício, e não pelo
custo de aquisição.

4a - Considerou também que as provisões constituídas para fazer
face a eventuais e previsíveis não cobranças de créditos e depreciação
de existências eram excessivas quando comparadas com os factos reais
alegadamente verificados nos anos posteriores.

5a - Na decisão recorrida ficou amplamente reconhecido que o
balanço aprovado pelos sócios e objecto de auditoria pelo competente
revisor oficial de contas, sem que fosse expressa qualquer reserva
por desacordo ou impossibilidade de formação de opinião, estava
elaborado com obediência aos sãos princípios de contabilidade apro-
vados e consagrados no Plano Oficial de Contabilidade então vigente.

6a - Nem sequer ficou estabelecido que o balanço aprovado tenha
«desrespeitado qualquer norma fiscal de natureza ou implicância con-
tabilística então vigente».

7a - Nestas condições, desde logo, não se verificava a possibilidade
de a Administração Fiscal corrigir o balanço, por o mesmo não precisar
de ser corrigido, aplicando-se de imediato e sem mais a regra 3a

do § 3o do arto 20o do CSISS.
8a - Mesmo que assim não fosse, nunca poderiam as correcções

ser feitas como o foram porque corresponderiam à aplicação de regras
e conceitos que, por contrários aos princípios contabilísticos geral-
mente aceites e consagrados na lei, «tornariam o balanço incapaz
de dar uma imagem fiel e verdadeira da situação da empresa e da
actividade desenvolvida, e em consequência de por ele se poder aferir
do valor da empresa».

9a - Desde logo as imobilizações financeiras representativas de apli-
cações permanentes em associadas não poderiam ser valoradas pelo
método da equivalência patrimonial, porque nem as regras do Plano
Oficial de Contabilidade nem as regras da Administração Fiscal o
permitiam, tendo obrigatoriamente de ser registadas pelo seu custo
de aquisição ou pelo valor da atribuição inicial do seu capital se
constituídas originariamente também pela sociedade.

10a - «E tanto mais 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, quando se considerou necessário
a priori corrigir o balanço desta, podendo muito bem acontecer que
o valor retido pela Administração Fiscal estivesse artificialmente
empolado».

11a - «Do mesmo modo a valoração dos títulos cotados em bolsa
detidos como aplicação financeira corrente» não podia ser feita com
recurso à regra 5a do § 3o do arto 20o do CSISS, por manifestamente
«contrário aos princípios contabilísticos geralmente aceites do custo
histórico e essencialmente o da prudência, já que tal método pressupõe
como realizados ou auferidos o que não é mais do que potencial
ou contingente, lucros de papel que do mesmo modo e por con-
tingências do aleatório mercado de capitais não se pode dizer que
sejam definitivos».

12a Finalmente quanto às correcções relativas ao alegado excesso
de provisões constituídas, dever-se-á concluir que não foram colocados
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em dúvida ou de qualquer modo criticados como irreais ou não fun-
damentados os pressupostos e juízos de valor que têm de ser for-
mulados quando da constituição de tais provisões e que deveria ser
em relação a estes, única base disponível para quem realiza e para
quem audita o balanço, que a correcção deste deveria ser apreciada.

13a - «Provisões, aliás, que estavam em plena conformidade com
os critérios contabilístico-fiscais que estavam em vigor na altura».

14a - «A fundamentação de todas as posições quanto às matérias
contabilísticas foram ampla e detalhadamente referenciadas para os
preceitos legais pertinentes na impugnação e nunca contestados na
sua valia».

15a - Não deve um balanço aprovado, auditado e correctamente
elaborado face aos princípios contabilísticos geralmente aceites cons-
tantes do Plano Oficial de Contabilidade e das regras contabilísti-
co-fiscais em vigor na data da sua elaboração ser considerado como
precisando de correcção.

16a - «Não deve um balanço ser considerado como precisando de
ser corrigido quando na sua realização foram consideradas regras
contabilísticas estabelecidas e aceites pela profissão e consagradas
nas leis contabilísticas, não sendo de aplicar outras regras constantes
do Código do Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações para
a avaliação individual de outros bens que não quotas de sociedades».

17 - «A constituição de provisões para fazer face a eventual não
cobrança de créditos considerados duvidosos ou para depreciação de
existências implica a formação de certos juízos ou pressupostos de-
vendo um balanço ser apreciado na sua correcção pela boa funda-
mentação ou formulação dos mesmos à data em que têm de ser es-
tabelecidos e não face aos acontecimentos reais que passados anos
se verificaram ter ocorrido ou não».

18a - Ao corrigir um balanço que não precisava de ser corrigido
violou-se o disposto nas regras 3a e 4a do § 3o do arto 20o do CSISS.

19a - Ao pretender corrigir um balanço aplicando outras regras
de valoração de bens doados ou deixados em herança que não partes
em sociedades viola-se a mesma regra 3a do mesmo parágrafo e artigo.

20a - Avaliar os juízos probabilísticos formulados para a elaboração
do balanço no que respeita à constituição de provisões, não com
base nas informações e condições existentes e conhecidas à data da
sua formulação mas sim anos depois e com base nos acontecimentos
reais, é ofensivo dos princípios de segurança e da boa fé que deve
presidir ao comportamento da Administração Fiscal nas suas relações
com os contribuintes.

A Fazenda Pública contra-alegou sustentando não merecer a sen-
tença qualquer censura, face à improcedência das conclusões da
recorrente.

O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que deve
negar-se provimento ao recurso.

2. Suscita-se, porém, a questão prévia, 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 jurisdicional, 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
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Tributário de 2a Instância [cfr. artos 41o, no 1, al. a), do ETAF e
167o citado].

3. E entendemos que procede tal questão prévia.
Na verdade, na acima transcrita conclusão 10a da sua minuta de

recurso alega a recorrente que nenhum dos balanços das (sociedades)
participadas foi pela Administração apreciado crítica e comparati-
vamente com a realidade, tendo para efeitos de valoração da par-
ticipação da dita sociedade Porto Editora, Limitada, «sido aceites os
balanços como aprovados».

Este facto vem alegado para salientar que a Administração usou
um critério para apurar das ditas sociedades participadas e outro
para apurar o valor do balanço da aludida sociedade Porto Editora,
Limitada.

Ora tal facto não foi dado como provado na sentença sob recurso.
4. Conclui-se que a recorrente estriba, em parte, as suas alegações

de recurso em fundamentação de facto que a sentença recorrida não
deu como assente, pelo que o recurso não versa exclusivamente ma-
téria 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 15.000$00 de taxa de justiça e 5.000$00
de procuradoria (§ único do arto 5o, por remissão do § 3o do arto 6o,
ambos da Tabela).

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — 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 PCP; três graus de jurisdição pode cons-
tituir 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 arto 721o, 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 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. 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 verificação
deste requisito depende da distinção ente 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 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 Rosenberg
in Tratado de Derecho Procesal 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 inequívocamente 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 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, cujo conhecimento escapa ao con-
trolo do STA, a questão de saber se o contribuinte facultou
ao Fisco todos os elementos para a determinação da matéria
colectável e a questão de saber se o Fisco conhecia o valor
de aquisição de um imóvel.

Recurso n.o 20 994. Recorrente: Sociedade Cinematográfica Tivoli,
L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Almeida Lopes.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Com base na inexistência de matéria colectável e numa menos-valia
de 37.219.200$00, a contribuinte SOCIEDADE CINEMATOGRÁ-
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FICA TIVOLI, Lda., com sede na Av. da Liberdade, no 188, 1200 Lis-
boa, impugnou judicialmente a matéria colectável que lhe foi fixada
pelo Chefe da Repartição de Finanças do 4o Bairro Fiscal de Lisboa,
relativamente ao ano de 1986, bem como o correspondente imposto,
na importância de 7.248.000$00.

Por sentença de fls. 120 e 121o, o Mo Juiz do 2o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação impro-
cedente por duas razões: por falta de impugnação administrativa a
matéria colectável tornou-se caso resolvido e a liquidação não padece
do vício de violação de lei.

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. Ao apresentar a declaração Modelo 2 a impugnante facultou
às Finanças todos os elementos para que pudessem determinar as
Mais-Valias e Menos-Valias realizadas.

2. A Repartição de Finanças, em consequência, não estava im-
possibilitada de determinar essas Mais-Valias e Menos-Valias com
base nos elementos fornecidos pelo contribuinte.

3. Não ocorre, portanto, o condicionalismo que permitisse desen-
cadear o processo de fixação pelo Chefe de Repartição de Finanças
previsto no Parágrafo 3o do Artigo 19o do Código de Mais-Valias.

4. Essa fixação de Mais-Valias tendo em conta a utilização desse
Parágrafo 3o é ilegal, por contrariar os próprios princípios consignados
no referido diploma e preceito.

5. A considerar-se a possibilidade de utilização do critério de fixação
pelo Chefe de Repartição de Finanças, desde logo ter-se-ia que deixar
de aceitar que o mesmo Chefe de Repartição de Finanças fixasse
aquele valor quando, como é certo, “o seu critério” se cifrava ora
em determinar as Mais-Valias em 1.202.178.912$00, ora em
60.400.000$00!

6. A arbitrariedade não é sinónimo de legalidade.
7. O Chefe de Repartição de Finanças, julgando arbitrariamente,

infringe os princípios da boa-fé, confiança e veracidade em que as-
sentam as relações Contribuinte/Finanças, daí resultando de per si
a ilegalidade da utilização da faculdade prevista no Parágrafo 3o do
Artigo 19o.

8. Mas admitindo que o Chefe de Repartição de Finanças fixou
correctamente o valor da realização em 60.400.000$, obviamente que
então se terá de ter em conta o valor de aquisição do imóvel, também
conhecido da Repartição de Finanças e, consequentemente, ter-se-ia
de concluir que a Mais-Valia não era a fixada mas sim a de
2.180.800$00.

9. Sendo sobre este valor que poderia liquidar-se o imposto.
Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando a sentença recorrida.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,

nos termos do qual deve o Tribunal declarar a incompetência hie-
rárquica pelo facto de o recurso não versar matéria exclusivamente
de direito.

Ouvida, a recorrente veio dizer que o recurso versa apenas matéria
de direito.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia posta pelo MoPo,
sendo certo que a 1a instância fixou a seguinte matéria de facto:

a) Em 30 de Abril de 1987, a ora impugnante apresentou na Re-
partição de Finanças do 4.o Bairro Fiscal de Lisboa uma declaração
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modelo 2 de imposto de mais-valias, referente ao exercício de 1986,
na qual participava que havia vendido, em 1986, bens do seu activo
imobilizado, a saber, um prédio urbano e «quotas de Dias e Garcia,
Ld.a , pelo preço, respect ivamente, de 21.000.000$00 e
7.200.000$00 — documento de fls. 35 a 38 verso;

b) Em 23 de Fevereiro, após diligências dos serviços de fiscalização,
o Chefe da Repartição de Finanças do 4.o Bairro Fiscal de Lisboa,
fixou a matéria colectável em 1.202.178.912$00 — documento de
fls. 38 verso;

c) Em 2 de Abril de 1990, após reclamação da ora impugnante,
o Chefe da Repartição de Finanças fixou a matéria colectável em
60.400.000$00 — documento de fls. 38 verso;

d) Dessa fixação da matéria colectável em 60.400.000$00 foi a ora
impugnante notificada em 6 de Abril de 1990, mais sendo notificada
de que «no caso de não aceitar esta decisão, deverá [. . . ] comunicá-lo
por escrito ao Chefe desta Repartição de Finanças no prazo de 5
(cinco dias) a contar da assinatura do aviso de recepção para efeitos
do disposto no § 5.o do artigo 70.o» do Código da Contribuição In-
dustrial (CCI) — documento de fls. 52;

e) Não comunicou a impugnante qualquer discordância com a de-
cisão referida em d), por não pretender o «prosseguimento da re-
clamação até à Comissão Distrital de Revisão» — documento de fls. 80
e admissão no requerimento de fls. 104.

A questão que se discute é a de saber se o recurso versa matéria
de facto ou apenas matéria de direito.

O recurso versa matéria de facto quando o recorrente pede a al-
teração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
como provados.

Na conclusão 1a, a recorrente sustenta que ao apresentar a De-
claração mod. 2, facultou às finanças todos os elementos para que
pudessem determinar as Mais-Valias e Menos-Valias realizadas. Na
2a conclusão, diz a recorrente que, por isso, a Repartição de Finanças
não estava impossibilitada de as determinar com base nesses ele-
mentos. Na 8a conclusão, diz a recorrente que a Repartição de Fi-
nanças conhecia o valor de aquisição do imóvel.

Ora, na douta sentença recorrida não são dados como provados
os factos que a recorrente afirma naquelas conclusões, como se vê
supra.

Por isso, entende este STA que o recurso não versa matéria ex-
clusivamente de direito, pelo que competente para dele conhecer é
o Tribunal Tributário de 2a Instância e não este STA, nos termos
das disposições conjugadas dos artos 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 MoPo e declaram este STA incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, pois competente
para dele conhecer é o Tribunal Tributário de 2a Instância. Por esta
razão, não se conhece do objecto do recurso.

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

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Francisco Rodrigues Pardal (relator
por vencimento) — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.
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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 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 pode cons-
tituir 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 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 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
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 ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41, 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 de 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 Procesal 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 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiros. Recurso de decisão jurisdicional. Âm-
bito do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Destinando-se os recursos de decisão jurisdicional a modificar
ou reformar decisões, o que implica que as mesmas sejam
atacadas, bem como os seus fundamentos, é evidente que
não pode lograr êxito o recurso em que os recorrente não
confrontaram a decisão recorrida, alegando antes matéria
estranha do aresto recorrido.

Recurso no 21.058, em que foi Recorrente Manuel da Silva Alves
e mulher, Maria Ester da Conceição Gonçalves Alves, e Recorrida
a Caixa Geral de Depósitos, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel da Silva Alves e mulher, Maria Ester da Conceição Gon-
çalves Alves, identificados nos autos, não se conformando com o Acór-
dão do Tribunal Tributário de 2a instância que negou provimento
ao recurso que haviam interposto da decisão do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedentes os embargos
de terceiro que deduziram perante este último Tribunal, vieram in-
terpor recurso para este STA em cujas alegações formularam as se-
guintes conclusões:

“1. Existem duas decisões contraditórias sobre a mesma pretensão,
cumpriu-se a que passou em julgado em primeiro lugar, arto 675o

do CPC.
2. Verifica-se o uso anormal do Processo conforme o disposto no

arto 665o do CPC.
3. A recorrida ao pretender graduar a quantia exequenda, com

juros a uma taxa global de 42% ao ano violou os arto 282o, 283o

e 1.146o do Cód. Civil.
Nestes termos e os mais de direito deve o Acórdão recorrido ser

revogado e declarar-se sem efeito a pretensão da recorrida absol-
vendo-se os recorrentes da instância, porque só revogando-se o Acór-
dão recorrido, farão (. . .) a costumada justiça”.

Juntaram sob o Doc.1 certidões (fls. 112 e segs) integradora de
fotocópia de duas sentenças do Tribunal do Trabalho de Lamego
respeitantes a reclamação de créditos exercidas pelo Ministério Pú-
blico naquele Tribunal e outra certidão sob a designação de Doc.2
que constitui fls. 119 a 124, que integra fotocópia de ”auto de ar-
rematação de imóvel no mesmo Tribunal de Trabalho de Lamego
e Documento da Conservatória do Registo Predial de Lamego.

Admitido o recurso, subiram os autos a este STA sem contra-a-
legações, onde o Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto pa-
recer no sentido de que o recurso deverá improceder.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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O Acórdão recorrido deu como provados os seguintes factos:
“1. Em 9/11/93, no âmbito da execução no 1340/85, a correr termos

no 2o juízo do T.T. de 1a instância de Lisboa, foi penhorado o prédio
registado sob o no 49241, fls. 166 do Livro B-133 na Conservatória
do Registo Predial de Lamego, com a seguinte identificação - rústico
- Zona de Urbanização de Fafe, lugar do Columela e Coura, freguesia
da Sé, concelho de Lamego” 2. A execução referida em 1 foi instaurada
contra os embargantes, que para ela foram citados.

3. Em 18/2/86 deduziram os ora embargantes oposição a essa
execução.

4. A petição inicial da oposição referida em 3 foi liminarmente
indeferida tendo o despacho transitado em Março de 1986.

5. Em 11.2.80 foi registada a hipoteca a favor da Caixa Geral de
Depósitos do prédio referido em 1 - vd. doc. junto a fls. 7 que aqui
se dá como reproduzido.

Perante esta factualidade, o Acórdão recorrido após ter considerado
em que consistem os embargos de terceiro - ”acção possessória des-
tinada a permitir que um terceiro, cuja posse tenha sido perturbada
por uma diligência judicial possa reagir contra ela por forma a ver-se
restituída da posse que lhe foi perturbada e a poder gozar livre e
plenamente o seu direito v.d arto 319o do CPT, 1037o do CPC e
1285o do Código Civil” e de ter aludido a que o recurso aquela acção
possessória pressupõe a verificação cumulativa de três requisitos ”1.
Ter havido uma diligência judicial; 2 - Ser essa diligência ofensiva
da posse do embargante, e, 3. gozar o embargante, relativamente
à execução, da qualidade de terceiro - concluiu que, sendo os em-
bargantes” parte no processo onde foi efectuada a diligência judicial
uma vez que são executados no processo de execução, nenhuma dúvida
existe de que os mesmos não gozam da qualidade de terceiro”. Pelo
que “não gozando de tal qualidade os embargantes não poderiam
opor-se à penhora através deste meio processual”.

Consignou-se no mesmo aresto recorrido que “no entanto, e ex-
cepcionalmente, a lei permite que o próprio executado possa deduzir
embargos de terceiro relativamente aos bens que, pelo título da sua
aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não devam ser abran-
gidos pela diligência ordenada (no 2 do arto 1037 segunda parte)”,
não sendo porém esta a situação, que os autos nos apresentam já
que o no 2 segunda parte do arto 1037o é para os casos em que
o executado assume a figura de terceiro o que acontece por ex. no
caso de herdeiros do executado que na execução por dívidas deste
vir penhorados bens próprios, os quais não respondem pelas dívidas
do de cujus (vd.arto 827o do C.P.C.)”.

Posto isto, termina o acórdão sob censura que “sendo assim em
nenhuma circunstância os embargantes poderiam servir-se deste ins-
trumento possessório para obter o levantamento de penhora”.

Daí a improcedência dos embargos, tal como o havia feito a sentença
da 1a instância, sob a consideração decisiva de que sendo os em-
bargantes executados não gozam da qualidade de terceiros.

Esta quase transcrição da maior parte do Acórdão recorrido, radica
no propósito intencional de uma melhor percepção da medida em
que contra o mesmo é desferido ataque pelas alegações e conclusões
do recurso.
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É que, como é sabido, é jurisprudencial pacífico o entendimento
de que os recursos visam modificar ou reformar as decisões judiciais,
como resulta da sua própria essência (arto 676o do CPC) o que pres-
supõe ou implica um ataque a tais decisões, e cuja delimitação objectiva
encontra apoio legal no no 3 do arto 684o do mesmo diploma, reportada
às conclusões.

Analisando as conclusões do presente recurso poderia, eventual-
mente, ser-se confrontado com uma discrepância entre as mesmas
e o teor das alegações, o que, a verificar-se, seria caso de convite
aos recorrentes para apresentarem melhores conclusões, na hipótese
do seu completamento, ou esclarecê-las, reputadas que fossem de
deficientes ou obscuras.

No caso vertente, tal não se verifica uma vez que as conclusões
dos recorrentes traduzem a síntese dos fundamentos levados às ale-
gações, não estando pois perante uma situação que possa classificar-se
de conclusões deficientes, nem se patenteia nelas qualquer obscu-
ridade, tendo presente a matéria vertida nas alegações.

Isto significa que, no caso dos autos, os recorrentes não esboçaram
o mínimo ataque ao aresto recorrido e fundamentos da decisão a
que se chegou no mesmo.

Concretamente, os recorrentes nada alegaram contra o fundamento
ou consideração decisiva em que se alicerçou a decisão recorrida,
qual seja o de que não detinham a qualidade de terceiros para poderem
embargar.

Limitaram-se a referir a existência de duas decisões contraditórias
sobre a mesma pretensão (concl. 1), que se verifica o uso anormal
do processo (concl. 2) e que a recorrida ao pretender graduar a quantia
exequenda, com juros a uma taxa global de 42% ao ano, violou os
artos 282o 283o e 1146 do Cód. Civil (concl. 3), questões estas que
em nada afrontam a decisão recorrida.

É que a única questão levada às alegações e conlusões com alguma
atinência ao teor do aresto recorrido, reporta-se ao uso do meio pro-
cessual utilizado pelos embargantes, ora recorrentes. No entanto estes
falam, nas suas alegações em “uso anormal deste processo pela re-
corrida” sem que esta asserção possa de algum modo contrariar, neste
ponto, e com êxito, o que nesse âmbito se escreveu no acórdão
recorrido.

Em suma, os recorrentes não deduziram, através do presente re-
curso, qualquer ataque ao acórdão recorrido, e muito menos no ponto
específico - qualidade de terceiro - que está na base da decisão
recorrida.

Não pode este Tribunal , como Tribunal de recurso, conhecer de
matéria nova que não foi submetida à apreciação do Tribunal ”a
quo” nem vem invocada qualquer omissão de pronúncia, nem a mesma
é de conhecimento oficioso.

Pelo exposto, há que concluir que o Acórdão recorrido não merece
censura, devendo, por isso, manter-se na ordem jurídica.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. - Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) João Plácido da Fonseca Limão - João José Coelho Dias. - Fui
presente: Duarte Carvalho.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Artigo 356o do Código de Processo Tributário. Recursos para
o STA. Lei própria.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 356o, no 1, do Código de Processo Tributário,
segundo o qual, em matéria de execuções fiscais, os re-
cursos serão interpostos por meio de requerimento com
a apresentação de alegações, é aplicável exclusivamente
aos recursos interpostos do tribunal tributário de 1a ins-
tância para o Tribunal Tributário de 2a Instância.

II — O regime dos recursos per saltum interpostos do tribunal
tributário de 1a instância para o STA encontra-se nos
artos 102o a 115o da LPTA;

III — Em matéria de recursos também vale a regra segundo
a qual a lei geral não revoga a especial.

Recurso no 21.094. Recorrente: Maria Judite Tavares Dias. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2a sSecção do Supremo Tribunal Administrativo:

Com fundamento em imcompetência territorial e material da Re-
partição de Finanças e em abuso do direito, a contribuinte MARIA
JUDITE TAVARES DE OLIVEIRA, residente em S. Lourenço do
Bairro, Anadia, deduziu oposição à execução fiscal promovida contra
si e seu ex-marido, para cobrança coerciva da quantia de 973.355$00
proveniente de dívida à Caixa Geral de Depósitos, que corria termos
pela Repartição de Finanças de Mealhada.

Por sentença de fls. 63 a 65, foi a oposição rejeitada pelo facto
de ter dado entrada depois do prazo legal.

Por requerimento de fl. 69, a contribuinte recorreu para este STA,
declarando que pretendia apresentar alegações no tribunal de recurso.

Admitido o recurso na 1a Instância do Tribunal Tributário de Aveiro
(fl. 70), aqui (no STA) foi concedido apoio judiciário à recorrente
(fl. 89), Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu doutro
parecer a suscitar a questão prévia da deserção do recurso pelo facto
de a recorrente, em violação do disposto no arto 356o do Código
de Processo Tributário, não ter apresentado as alegações juntamente
com o requerimento de interposição do recurso.

As partes não responderam à questão prévia posta pelo MoPo.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Cumpre começar com a afirmação seguida em muitos acórdãos

deste STA: o regime de recursos para este STA é o estabelecido
nas leis do contencioso tributário deste STA. Com efeito, a lei especial
afasta a aplicação da lei geral (arto 7o, no 3, do Código Civil). Se
há normas sobre recursos para este STA, são estas as aplicáveis a
esses recursos. Ora, as disposições sobre recursos de decisões juri-
dicioanis para este STA constam dos artos 102o a 115o do LPTA.
Nos termos do arto 106o da LPTA, é de vinte dias o prazo para
apresentação das alegações, a contar, para o recorrente, da notificação
do despacho de admissão do recurso. Estando-se, in casu, em face
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de um recurso per saltum, este arto 106o é aplicável em matéria de
contencioso fiscal ex vi do arto 131o, no 1, da LPTA.

Entende o MoPo que aplicável é o arto 356o do Código de Processo
Tributário, pelo que o recorrente teria de apresentar as alegações
juntamente com o requerimento a interpor o recurso. Mas não tem
razão. O aludido arto 356o do CPT tem o seu campo de aplicação
limitado aos recursos interpostos da 1a parte a 2a Instância, não se
aplicando aos recursos per saltum da 1a instância para o STA.

O MoPo apoia-se o arto 171o, no 5, do CPT. Diz o preceito que
o disposto neste arto 171o não prejudica o preceituado na respectiva
lei quanto ao recurso para o STA. Acontece que este artigo é a ema-
nação de um princípio geral segundo o qual aos recursos para o
STA é aplicável a respectiva lei de recursos e não as regras sobre
recursos para a 2a Instância constantes do contencioso tributário geral.

Esta interpretação, de que para os recursos para o STA se aplica
a lei própria deste Tribunal, resulta do elemento literal de inter-
pretação (arto 171o, no 5, do CPT), do elemento racional ou teleo-
lógico — a lei especial afasta a aplicação da lei geral — e do elemento
sistemático (artos 167o e 175o do CPT). De resto, é esta a tradição
da jurisprudência tributária fundada no elemento histórico — já era
assim no domínio do Código de Processo das Contribuições e Impostos
(arto 254o).

Em especial atenção tenha-se a regra lex generalis não derogat
lex especialis. Havia uma lei especial sobre recursos para o STA,
que era a LPTA. Depois veio uma lei geral sobre contencioso tri-
butário, a estabelecer as regras para os recursos para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância. Ora, esta lei geral não revogou o disposto
naquela lei especial, pois o legislador em parte alguma manifestou
inequivocamente que tivesse sido esta a sua intenção. Pelo contrário,
o legislador do CPT, sem precisar de o fazer, ressalvou a aplicação
da lei especial no arto 171o no 5.

Por estas razões, o MoPo, com o devido respeito, não tem razão.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em desatender a ques-

tão prévia da deserção do recurso, devendo a recorrente ser notificada
para, no prazo legal, apresentar alegações.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

IVA. Impugnação. Prazo. Arto 7o do Dec.-Lei n.o 154/91. Re-
gime do Código de Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 7o do Dec.-Lei n. 154/91 reporta-se apenas aos
casos em que a cobrança é originariamente virtual.
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II — Não tem assim aplicação aos casos em que a cobrança
era inicialmente eventual, só se convertendo em virtual
por falta de pagamento do imposto.

III — Assim, reportando-se a hipótese em apreço a uma co-
brança eventual, convertida posteriormente em virtual,
por falta de pagamento, é aplicável o regime previsto no
CPT no tocante aos prazos para impugnar judicialmente.

IV — Tal prazo é de 90 dias e conta-se a partir do termo do
prazo para pagamento voluntário.

Recurso n.o 21.192. Recorrente: António Germano de Sá Rebelo;
Recorrido: Fazenda Pública. Relator, Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. ANTÓNIO GERMANO DE SÁ REBELO, em representação
da sociedade RECUMET PORTUGUESA — Sociedade Recupera-
dora de Metais, L.da, que teve sede na Rua de Camões, 437, 1o,
Porto, impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a

Instância do Porto, a liquidação adicional de IVA, relativa ao exercício
de 1989, bem como de juros compensatórios.

O Mmo do 1o Juízo daquele Tribunal proferiu sentença, julgando
extemporânea a impugnação, pelo que não conheceu das questões
suscitadas pelo impugnante, absolvendo a Fazenda Pública do pedido.

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

“A - No caso de receitas convertidas de eventuais em virtuais, e
para efeitos de contagem do prazo de 90 dias para propositura de
impugnanção judicial, o prazo conta-se do dia imediato ao da abertura
do cofre para a receita convertida em virtual, ou seja, do dia imediato
ao do débito ao tesoureiro.

“B - Estando assente na sentença recorrida que a notificação para
pagamento eventual foi efectuada em 9 de Fevereiro de 1994, e con-
tendo os autos a informação de que o prazo para pagamento sem
juros de mora ocorreu entre 9 de Fevereiro de 1994 e 11 de Março
do mesmo ano,

“C - Resulta inequívoco que o prazo de 90 dias fixado na al. a)
do artigo 89o do Código de Processo das Contribuições e Impostos
foi cumprido, sendo, por isso, tempestiva a impugnação judicial apre-
sentada em 7 de Junho de 1994.

“D - A sentença recorrida violou, pois, o disposto no artigo 89o,
al. a), do citado Código, devendo ser revogada.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo
que a sentença deve ser confirmada.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer, de-
fendendo que à hipótese dos autos é aplicável o CPT e, nessa medida,
o recurso não merece provimento. Porém, se se entender que a uma
tal hipótese é aplicável o CPCI, então deve mandar ampliar-se a
matéria de facto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
O impugnante foi sócio gerente da sociedade Recumet Portu-

guesa - Sociedade Recuperadora de Metais, L.da
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Aquela sociedade cessou a sua actividade em Janeiro de 1989, tendo
sido dissolvida por escritura pública de 7 de Abril de 1989.

Da sua contabilidade, quando da sua cessação, constavam exis-
tências no montante de esc. 6.849.731$00, sobre as quais não foi li-
quidado IVA, e que não foram encontradas no acto de liquidação.

Pelos Serviços de Fiscalização foi considerado ter havido uma afec-
tação a fins alheios à empresa das matérias-primas em existência em
31/12/88, pelo que estaria sujeita a IVA nos termos do arto 3o, al.
f) do respectivo Código.

Elaborada a nota de apuramento mod. 382, foi liquidado o IVA
de esc. 1.164.454$00.

Daquela liquidação foi o impugnante notificado na qualidade de
gerente e liquidatário da sociedade, em 9/2/94, para efectuar o res-
pectivo pagamento.

O impugnante em 7/6/94 apresentou a presente impugnação.
3. A questão a resolver é a de saber se a impugnação foi ou não

deduzida tempestivamente.
O Mmo Juiz entendeu que não por considerar que o prazo para

deduzir impugnação judicial se contava segundo as normas do CPCI,
nomeadamente do seu arto 89o, de acordo com o disposto no arto 7o

do Dec.-Lei no 154/91, de 23/4, sendo que, de acordo com tal dis-
positivo legal, a petição foi deduzida extemporaneamente.

Será assim?
Vejamos.
Dispõe o arto 7o Do citado Dec.-Lei n. 154/91:
“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”.

Ora, para que esta disposição tenha sentido e alcance prático, a
mesma deve ser interpretada no sentido de que o seu campo de pre-
visão abarca apenas os casos em que a cobrança é originariamente
virtual (vide Acórdão do STA, de 9/4/97 - recurso n. 21414).

Ora, no caso em apreço, estamos perante uma cobrança eventual
que, posteriormente, por falta de pagamento, se converteu em virtual.
Assim, esta situação não cabe manifestamente na previsão legal do
referido arto 7o do Dec.-Lei n. 154/91.

Sendo assim, é aplicável o CPT e não o CPCI.
Não é esta uma jurisprudência unânime neste Supremo Tribunal,

podendo citar-se, a título de exemplo, e em sentido contrário ao aqui
defendido, o Acórdão deste Tribunal de 19/3/97 (rec. n. 21.342). Mas
a nossa posição é aquela que deixamos referida e que não vemos
razão para alterar.

Avancemos então.
Dispõe o arto 123o do CPT:
“1. A impugnação será apresentada. . . no prazo de 90 dias contados

a partir . . .
“a) Termo do prazo para pagamento voluntário dos impostos. . .”.
Dispõe, por seu turno, o arto 107o do CPT:
“Constitui pagamento voluntário de dívidas de impostos. . . o efec-

tuado dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias”
Dispõe, por sua vez, o arto 109o, n. 1, do mesmo Código:
“Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se

juros de mora nos termos das leis tributárias”.
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Daqui decorre que, no âmbito do Código de Processo Tributário,
“pagamento voluntário” é aquele que é efectuado dentro do prazo
de pagamento sem juros de mora (regime diferente do que vigorava
no âmbito do CPCI).

Ora, de acordo com o Código do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (que é a “lei tributária” aplicável) o pagamento sem juros
de mora podia ser efectuado no prazo de quinze dias a contar da
data da notificação para pagamento, nos termos do arto 27o, n. 1,
do CIVA, na redacção anterior à que lhe foi dada pelo Dec.-Lei
no 100/95, de 10 de Maio.

Assim sendo, e tendo em conta que o impugnante foi notificado
para pagar voluntariamente o imposto que lhe foi liquidado em 9
de Fevereiro de 1994, o prazo de 90 dias para deduzir impugnação
judicial começou a correr em 25 de Fevereiro de 1994.

Ora, tendo a impugnante apresentado a sua impugnação em 7 de
Junho de 1994, é óbvio que a impugnação é intempestiva.

A pretensão do recorrente não merece assim acolhimento, embora
por razões diversas das que fundamentaram a sentença recorrida.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca
Limão — Coelho Dias (vencido, por entender que, por aplicação do
arto. 7o. do DL. 154/91, tratando-se de imposto de cobrança virtual,
mesmo que originariamente eventual, haverá que aplicar-se o regime
do CPCJ, pelo que nos autos devia ser ampliada a matéria de facto
para se fixar a data da abertura do cofre). — Fui presente, Carvalho
Júnior.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento de
o recurso respeitar ”exclusivamente” a matéria de direito,
ou não.

2 — E daí que, para efeito, importe tão-somente a matéria
controvertida levada às conclusões da alegação do re-
curso, pois é precisamente na divergência em relação ao
decidido que o recurso encontra o seu fundamento.

3 — Assim, incluída questão de facto no objecto do recurso,
o fundamento deste não radica só no campo do direito,
pelo que o STA será incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer de um tal recurso, cabendo essa
competência ao TT de 2a Instância.
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(artigos 21.o, n.o 4, 32.o, n.o 1, b), e 41.o, n.o 1, a), do
ETAF, e artigo 167.o do CPT).

Recurso n.o 21215. Recorrente: PROQUICHEME — Produtos Quí-
micos Industriais, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Cons.o Dr. Santos Serra.

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

”Proquicheme — Produtos Químicos Industriais, L.da”, recorre da
sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Lisboa (2.o Juízo — 2.a Secção), de 12 de Junho de 1996, que
julgou improcedente a impugnação judicial que a ora Recorrente de-
duzira contra a liquidação de IRC, do exercício de 1992, no montante
de 979 515$00.

Na sua alegação, formula estas conclusões:
”1) A recorrente, na autoliquidação do imposto sobre o rendimento

das pessoas colectivas, relativo ao ano de 1993, não considerou como
custo fiscalmente dedutível o valor devido pela derrama;

2) A não dedução desse custo foi efectuada em obediência ao des-
pacho de 13 de Fevereiro de 1990, proferido no processo n.o 85/90;

3) Na redacção inicial da alínea a) do n.o 1 do artigo 41.o do
CIRC, em vigor durante todo o ano de 1993, a que se refere a au-
toliquidação sob impugnação, a derrama era, nos termos do artigo 23.o
do mesmo Código, um custo dedutível;

4) O imposto municipal da derrama não se encontrava previsto
naquela disposição do artigo 41.o do CIRC;

5) O referido despacho de 13 de Fevereiro de 1990 fez uma aplicação
analógica da norma contida naquela alínea do artigo 41.o do CIRC.

6) Tal norma, porque de carácter excepcional, é insusceptível de
aplicação analógica, nos termos do artigo 11.o do Código Civil;

7) A interpretação dada à norma em referência, pelo despacho
de 13 de Fevereiro de 1990, é inconstitucional, por violar o princípio
da legalidade, consagrado no artigo 106.o, n.o 2, da Constituição da
República Portuguesa;

8) A nova redacção dada à alínea a) do n.o 1 do artigo 41.o do
CIRC, pelo artigo 28.o, n.o 1, da Lei n.o 10/96, de 23 de Março,
tem carácter inovatório;

9) A declaração contida no n.o 7 do artigo 28.o da Lei n.o 10/96,
de 23 de Março, quanto à natureza interpretativa dessa norma, cor-
responde a uma cláusula de retroactividade;

10) Tal conteúdo retroactivo, pretendido atribuir à nova redacção
da alínea a) do n.o 1 do artigo 41.o do CIRC, é inconstitucional,
por violar o princípio da legalidade em matéria fiscal, consagrado
no artigo 106.o, n.o 2, da Constituição da República Portuguesa;

11) Esse conteúdo retroactivo viola ainda os princípios do Estado
de Direito Democrático, consagrado nos artigos 2.o e 3.o, o direito
de propriedade privada, consagrado no artigo 60.o, o qual goza, por
força do artigo 17.o, do regime dos Direitos, Liberdades e Garantias,
consignado no artigo 18.o, todos da Constituição;

12) Nos termos do artigo 207.o da Constituição, os Tribunais não
podem aplicar normas que infrinjam os princípios e normas dela
constantes;

13) Com a não aplicação retroactiva da nova redacção da alínea a)
do n.o 1 do artigo 41.o do Código do Imposto sobre o Rendimento
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das Pessoas Colectivas, que constituiu o fundamento jurídico único
da sentença sob recurso para ditar a improcedência da impugnação
judicial deduzida pela aqui recorrente, a mesma deverá proceder . . .”.

A Fazenda Pública contra-alegou, defendendo o acerto do julgado
e, consequentemente, pugnando pela improcedência do recurso.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público foi de parecer
que ”o recurso não versa exclusivamente matéria de direito — cir-
cunstância que obsta a que este Supremo Tribunal dele possa co-
nhecer, sendo, para tanto, competente o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância . . .”.

Notificadas as partes, apenas a Recorrente veio aos autos para
dizer, em conclusão:

”A inclusão da matéria de facto, como aquela constante da con-
clusão segunda das alegações de recurso, tem uma mera função dis-
cursiva, sendo, tal como ajuizado em primeiro instância, um facto
impertinente para a boa decisão da causa, pelo que se mantêm todas
as condições processuais para que este alto Tribunal conheça de
mérito.

No limite, a recorrente dá por não escrita tal conclusão segunda
das suas alegações, com todas as consequências legais.”

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
Comecemos pela deduzida excepção da incompetência deste Tri-

bunal, questão que, de resto, é de conhecimento oficioso e logra
prioridade de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei n.o 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

— ”A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal
Administrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos
inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância . . .”
(artigo 21.o, n.o 4);

— ”Compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) co-
nhecer . . . dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tribu-
tários de 1.a instância, com exclusivo fundamento em matéria de di-
reito” [artigo 32.o, n.o 1, alínea b)];

— ”Compete ao Tribunal (Tributário de 2.a Instância) conhecer
. . . dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância,
salvo o disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 32.o” [artigo 41.o,
n.o 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no artigo 167.o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como
segue:

”Das decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe recurso,
no prazo de oito dias, a interpor . . . para o Tribunal Tributário de
2.a Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso
em que cabe recurso do mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função de o recurso respeitar
”exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso — onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito — pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.
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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 de Novembro de 1990, Rec. n.o 12707), terá em vista
apurar, apenas, se o recurso foi interposto ”com exclusivo fundamento
em matéria de direito”, ou não, ficando vedada, neste sede averi-
guativa, a pronúncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos
seus fundamentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para
tanto competente.

Nestas condições — e como já tem sido salientado em casos aná-
logos — ”o que há a fazer para decidir a questão da competência
hierárquica é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados:
se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito, e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal
Tributário de 2.a Instância, independentemente da eventualidade de,
por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir
que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados
alegados são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição
de direito que entende adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica — prioritária em
relação a tudo o mais — deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal ”ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que a Recorrente põe em crise tal sentença também
no campo da factualidade que considera pertinente à adequada so-
lução jurídica.

Concretizando.
A Recorrente afirma, além do mais, que ”a não dedução desse

custo foi efectuada em obediência ao despacho de 13 de Fevereiro
de 1990, proferido no processo n.o 85/90” (conclusão 2.a da minuta
do recurso).

E, com base nisto, construiu a sua tese, no sentido de que ”o referido
despacho de 13 de Fevereiro de 1990 fez uma aplicação analógica
da norma contida naquela alínea do artigo 41.o do CIRC”(conclu-
são 5.a), de que ”tal norma, porque de carácter excepcional, é in-
susceptível de aplicação analógica, nos termos do artigo 11.o do Código
Civil” (conclusão 6.a) e de que ”a interpretação dada à norma em
referência, pelo despacho de 13 de Fevereiro de 1990, é inconsti-
tucional . . .” (conclusão 7.a).

A referida conclusão 2.a contém, indiscutivelmente, matéria de fac-
to — como, aliás, a própria Recorrente admitiu, quando ouvida a pro-
pósito da suscitada questão prévia —, matéria que o Tribunal ”a quo”
não fixou, nem teve em conta, na sentença que proferiu.

Certo é que, aproveitando aquela oportunidade, a Recorrente veio
agora sustentar que se trata de ”um facto impertinente para a boa
decisão da causa” e consignar que, ”no limite, a recorrente dá por
não escrita tal conclusão . . .”.

Simplesmente, sabendo-se que, conforme já foi salientado, o objecto
do recurso é fixado e o seu âmbito delimitado pelas conclusões da
respectiva alegação e que, em sede averiguativa da competência do
tribunal, está vedada ”a pronúncia acerca do mérito do recurso ou
da justeza dos seus fundamentos, juízo que, obviamente, só caberá
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ao tribunal para tanto competente”, forçoso será reconhecer que a
pretensão agora manifestada pela recorrente não pode ter aco-
lhimento.

Por conseguinte, e em resumo, não tendo a sentença recorrida
dado como assente a dita situação fáctica, instalada está a controvérsia
no ponto em evidência, o que significa que o recurso tem por fun-
damento também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso — que não
versa ”exclusivamente” matéria de direito — cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente concurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pela Recorrente, com 15 000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Abílio Madeira Bordalo (relator) — António José Pimpão. — Fui
presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Embargos de terceiro por adquirente de bens
hipotecados. Falta da qualidade de terceiro.

Doutrina que dimana da decisão:

O terceiro adquirente de bens dados de hipoteca tem legi-
timidade passiva para ser demandado directa e originaria-
mente em processo de execução fiscal para cobrança de
dívidas à Caixa Geral de Depósitos garantidas com hipoteca
voluntária e por isso não tem a qualidade de terceiro mas
de parte que pode intervir no processo através da oposição
de executado (embargos de executado).

Recurso n.o 21 230. Recorrente: Letícia Rocha Gonçalves Pinto da
Silva; Recorrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Letícia Rocha Gonçalves Pinto da Silva, com os demais sinais

dos autos, dizendo-se inconformada com a sentença de 96.02.05 do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (1.o Juízo - 1.a Secção)
que julgou improcedentes os embargos de terceiro que deduzira contra
a penhora do imovel efectuada pela credora hipotecária Caixa Geral
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de Depósitos no processo de execução fiscal n.o 5782/89 movido contra
a sociedade Focoba-Fomento de Construções dos Bancários, CRL.,
dela recorre directamente para esta formação judicial pedindo a sua
revogação e a procedência da acção.

2. A decisão recorrida estribou-se essencialmente no entendi-
mento de que, embora se admitisse, conquanto sendo discutível,
o direito do promitente comprador com direito de retenção de de-
duzir embargos de terceiro por, principalmente após as alterações
introduzidas pelo DL. no 236/80, dever ser considerado como titular
de um direito de posse causal em nome próprio, evidenciada pela
tradição e pelo direito de retenção, essa posse não podia ser oposta
ao titular do direito de hipoteca registada em momento anterior
ao início da mesma posse, como era o caso da exequente, em face
do direito de sequela.

3. Contra esta decisão, a recorrente pretexta, em síntese, nas suas
alegações de recurso, que a recorrente, enquanto promitente com-
pradora com direito de retenção sobre o imóvel, deve ser considerada,
à luz do no 3 do artigo 442o do C. Civil, na redacção dada pelo
DL n.o 236/80, de 18/7, como titular de um direito de posse legítima
que poderá defender a sua posse por meio de embargos e que, dada
a ratio do art.o 1037o do C. P. Civil, essa defesa não pode ficar pre-
judicada pelo registo da garantia hipotecária.

4. Contra-alegou a exequente Caixa Geral de Depósitos, argumen-
tando não existir posse causal por ser nulo o respectivo contrato-
-promessa, ser a embargante mera detentora sem direito a embargar
de terceiro e não poder esse direito ser posto ao credor hipotecário
com registo anterior da hipoteca.

5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, alinhando na tese daqueles
que defendem que o promitente comprador com direito de retenção
não é titular de qualquer direito de posse que possa ser defendido
através de embargos de terceiro, pronunciou-se pelo não provimento
do recurso.

B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se o promitente comprador com direito de tradição

e retenção do imóvel pode embargar de terceiro contra o credor
hipotecário com registo de hipoteca anterior ao contrato promessa
com tradição da coisa.

2. A matéria de facto.
Os factos materiais da causa que foram dados como assentes pelo

tribunal recorrido são os seguintes:
a) - Corre termos pela 6.o Secretaria Administrativa das Exe-

cuções Fiscais de Lisboa, por transferência do extinto 6.o Juízo do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, o processo executivo
n.o 1/91 em que é exequente a Caixa Geral de Depósitos para co-
brança coerciva da dívida contraída pela Focoba-Fomento de Cons-
trução dos Bancários, CRL, proveniente de dois contratos de fi-
nanciamento sob a forma de abertura de crédito, no valor global
de 11 254 083$00.

b) - Na primeira abertura de crédito e para garantia do empréstimo
de 13 550 contos, juros e despesas, a Focoba constituiu como garantia
a favor da exequente hipoteca sobre um prédio constituído por um
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(1) Cfr., em sentido afirmativo, entre outros, os Acs. do STJ de 18.11.82, 04.12.84, 25.02.86,
16.05.89, 22.06.89, 21.02.91, 07.03.91, in, respectivamente, BMJ 321.o-387, 342o-437, 354o-549,
388o-437, 404o-465 e 405o-456 e ainda de 19.11.96, in Col. Jur. STJ. ano IV, tomo III,
págs. 110; Em sentido negativo, entre outros, os Acs. do STJ de 28.12.75, 29.01.80, 31.03.93,
23.01.96, in, respectivamente, RLJ 109o-344, RLJ 114o-17, CJSTJ, 1993, tomo II, págs. 44,
e ibidem, 1996, tomo I, págs. 70; na doutrina, vejam-se, entre outros, Antunes Varela, RLJ
124o-347, Henrique de Mesquita, ibidem 125o-282, Mota Pinto, Direitos Reais, Lições coligidas
por Álvaro Moreira e Carlos Fraga, 1971, 189-191, Vaz Serra, RLJ 109o-347 e 114o-20
e segs., Calvão da Silva, Sinal e Contrato Promessa, 112 e Menezes Cordeiro, Direitos
Reais, I Vol., 561 e 562.

lote de terreno com edifício em construção, sito na Quinta da Galiza,
designado por lote 20, actualmente n.o 20, de polícia da Rua Sacadura
Cabral, em S. João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cas-
cais, descrito na 2.a Conservatória do Registo Predial de Cascais sob
o n.o 10 819 a fls. 80 v.o do livro B-41, actualmente ficha n.o 1631
de 27.7.89 e inscrito na matriz sob parte do art.o 1044, Secção 58-68,
actualmente art.o 4472.

c) - A hipoteca referida na alínea anterior foi levada a registo
pela inscrição n.o 6779 a fls. 162 v.o do livro C-17, ora extractada
na apresentação n.o 23 de 18.8.89, ficha 1631 de 27.7.89 na referida
Conservatória, abrangendo as fracções A; C; G; I; N; O; e R.

d) - Em 10.7.90 foi penhorada, no processo principal, a fracção
autónoma designada pela letra ”I”, correspondente ao 3.o andar direito
do prédio denominado lote 20, sito na Rua Sacadura Cabral, n.o
201, S. João do Estoril.

e) - A penhora referida na alínea anterior foi levada a registo
pela apresentação n.o 21 de 1.8.90 da ficha n.o 1631 de 27.7.89 da
C. R. Predial de Cascais.

f) - a fracção autónoma ”I” referida nas alíneas c), d) e e) foi
objecto de contrato promessa de compra e venda celebrado em
4.6.1982 entre a ora embargante como promitente compradora e a
Cooperativa Focoba como promitente vendedora, pelo preço de 3.250
contos, sendo pago a título de sinal, e dada quitação, o valor de
2.600 contos, assinado pelos outorgantes, com as assinaturas dos re-
presentantes da Focoba reconhecidas presencialmente por notário
do 12o Cartório Notarial de Lisboa em 4.6.1982, contrato cujo teor
se dá aqui por inteiramente reproduzido (fls. 6/7).

g) - Desde finais de 1982 a embargante passou a habitar, com
carácter de permanência, estabilidade e fixidez no andar ora objecto
de execução, nele constituindo a sua morada de família.

h) - É no referido andar que a embargante tem a sua vida familiar
e economia doméstica organizadas há mais de 9 anos.

3. O mérito do recurso.
Como se colhe do relatado, a recorrente viu naufragar, na pri-

meira instância, a sua pretensão de restituição na posse ofendida
penhora não porque aí não se tivesse tomado posição a seu favor
na querela jurisprudencial e doutrinal sobre se o promitente com-
prador com tradição e direito de retenção seria titular de um direito
de posse que o autorizasse a embargar de terceiro - pois aderiu
à posição afirmativa - (1) mas porque, no seu entender, tal posse
não poderia ser oposta ao credor hipotecário cuja hipoteca fora
registada antes da celebração do contrato promessa e da aquisição
causal da tradição e do direito de retenção por aquele gozar do
direito de sequela.
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Tal quer dizer que a posição tomada sobre a questão de saber
se o promitente comprador com tradição da coisa e direito de retenção
sobre ela se revelou indiferente para a solução dada à causa.

E diga-se que se acompanham os termos em que a causa foi
enquadrada e juridicamente resolvida, sem embargo de não se ter
caracterizado devidamente o verdadeiro fundamento da impro-
cedência.

Para se decidir a questão material em litígio não há que tomar
posição na citada querela sobre se o promitente comprador é titular
de qualquer direito de posse que possa fazer valer por embargos
de terceiro contra a penhora promovida pelo exequente.

É que, mesmo partindo-se da afirmativa sobre essa questão, falta
um dos outros requisitos do direito de embargar de terceiro.

Referimo-nos à qualidade de terceiro a que aludem os n.os 1 e
2 do art.o 1037o do C. Civil.

Sobre ela diz-se na lei (n.o 2 referido): «Considera-se terceiro aquele
que não tenha intervindo no processo ou acto jurídico de que emana
a diligência judicial, nem represente quem foi condenado no processo
ou quem no acto se obrigou.

O próprio condenado ou obrigado pode deduzir embargos de ter-
ceiro quanto aos bens que, pelo título da sua aquisição ou pela qua-
lidade em que os possuir, não devam ser atingidos pela diligência
ordenada».

Ora, salta aos olhos que a embargante poderia ser, à face do título
executivo - empréstimo garantido por hipoteca anterior sobre os bens
que adquiriu -, parte executada no próprio processo de execução fiscal,
ou seja, ela encontra-se na situação de quem tem legitimidade passiva
para a execução.

A legitimidade processual tem como pressuposto a relação jurídica
material, tal como esta é definida pelo autor, como vem sendo repetido
na jurisprudência.

O facto de a lei facultar, ao tempo, à Caixa Geral de Depósitos
a utilização do processo de execução fiscal para a cobrança das suas
dívidas de direito privado (após o D.L. n.o 287/93, de 20.08, que
converteu a C.G.D. em sociedade anónima, as coisas passaram a ser
diferentes - art.os 61o, n.os 1 e 2 do D.L. n.o 48 953, de 05.04.969
e art.o 159o, n.os 1 e 2 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n.o 694/70, de 31.12), não muda em nada a regra de que a legitimidade
processual se afere em função dos termos 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 pro-
cessual do processo de execução fiscal, tendencialmente mais cé-
lere e simplificado, porque oficioso por princípio, que foi mode-
lado pelo legislador essencialmente para efectivação ou realização
da cobrança coerciva das dívidas de direito público ao Estado,
máxime dos impostos (cfr. art.o 233o do CPT e, anteriormente,
o art.o 144o do CPCI) e o recurso aos tribunais competentes para
essa cobrança.

Ora, o direito subjectivo concreto (a relação jurídica material) que
a exequente alegou e que veio exercitar coercivamente em processo
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de execução fiscal, é o de uma obrigação de pagamento de certa
quantia em dinheiro que teve por fonte um contrato de empréstimo
com a executada, a Focoba-Fomento de Construções de Bancários,
CRL, e cujo cumprimento foi garantido por uma hipoteca, ainda vi-
gente, constituída igualmente por esta sobre um prédio que agora
está na posse da embargante.

Diz o n.o 1 do art.o 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 art.o 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 sejam objecto de acto
praticado em prejuízo do credor, que este haja procedentemente
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 releva o 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 (art.o 698o do C.C.) concede
ao dono da coisa que seja pessoa diferente do devedor 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 e que este pode, pois, intervir no processo
na qualidade de executado.

O que se diz no n.o 2 do arto 56o do C.P.Civil constitui assim
uma simples reafirmação normativa do que já havia de intuir-se à
face da lei substantiva.

Sendo assim, como é evidente, estamos perante urna situação ju-
rídica em que os bens não estão a ser executados dissimuladamente
como se fossem do executado e que justificaria o uso do meio de
defesa por embargos de terceiro, mas antes perante uma situação
jurídica em que o sujeito pode também considerar-se executado, na
medida em que a execução poderia também ser dirigida contra ele
e em que os bens estão a ser excutidos ostensivamente como bens
próprios do embargante e por estarem adstringidos especialmente
por força da garantia especial da hipoteca anterior à celebração do
contrato promessa de que se pretende fazer emergir a posse causal
ao cumprimento da obrigação do executado.
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(2) Cfr., A Acção Executiva Singular, Comum e Especial, ano 1970, pág. 353.

Os meios de defesa do terceiro adquirente dos bens nesta hipótese
só poderão ser os próprios do executado: os embargos de executado
ou a oposição de executado.

Repetindo Anselmo de Castro, lição que pela sua bondade científica
plenamente se aceita, «... quão inapropriados são os embargos de
terceiro para situações, como as indicadas (são os exemplos dados
na página anterior dos devedores solidários, fiadores, e outros em
cuja categoria se tem de incluir o terceiro adquirente de bens hi-
potecados, embora não expressamente mencionada) em que se pres-
supõe estar a executar-se bens de obrigados ao título dados osten-
sivamente como bens próprios deles ... »

«Não tem sentido algum, como é óbvio, que, para se defenderem,
tenham esses interessados de recorrer a embargos ou a acção comum,
em que irão provar o que já se afirma ser seu.

Nessa emergência, de todo, aliás, insólita por pressupor a crassa
irregularidade de se admitir execução e o seu prosseguimento contra
não demandados, a defesa naturalmente indicada e apropriada é a
que cabe ao executado não citado: a anulação da execução.

Executado é, com efeito, todo aquele contra quem a execução está
a ser dirigida. Não está ele em situação diversa de quem expressis
verbis é demandado para a execução ....

Terceiro é naturalmente aquele e só aquele cujos bens estejam
a ser excutidos como se fossem do executado, isto é, bens dissimu-
ladamente dados como bens deste. Só a tal caso convém embargos
ou acção comum.

Consideramos por conseguinte parte na acção executiva e não
terceiro todo aquele, seja ou não obrigado ao título ou à dívida,
cujos bens estejam a ser excutidos ostensivamente como próprios
dele» (2).

Podendo os bens da embargante ser atingidos pela penhora, como
acontece no caso sub judicio, em face do título executivo (empréstimo
garantido por hipoteca), o embargante que os tenha adquirido en-
contra-se precisamente na situação desenhada pelo saudoso professor
de parte com legitimidade para intervir na causa como executado
através de oposição de executado (embargos de executado) e não
tem a qualidade de terceiro.

Face ao exposto, conclui-se que a recorrente não pode embargar.
Bem decidiu, pois, a sentença recorrida.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença
recorrida.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Ernâni Figueiredo — Joaquim Almeida Lopes (vencido por
entender que o promitente comprador, por ter o direito de retenção,
tem posse e é terceiro que pode embargar de terceiro). — Fui presente,
António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Maio 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 com-
petência ao Tribunal Tributário de 2a. Instância.

Recurso no. 21.262, em que foi Recorrente Amílcar Ribeiro da Costa
e Recorrida Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Amílcar Ribeiro da Costa impugnou no Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto a liquidação de IVA no montante de 599.450$00
e juros compensatórios de 514.606$00, referente ao ano de 1989, que
lhe foi efectuada após uma visita dos Serviços de Fiscalização
Tributária.

O Mo Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente
e absolveu a Fazenda Pública do pedido por considerar que a im-
pugnação havia sido deduzida muito para além do prazo e que por
isso seria extemporânea.

Inconformado com a decisão recorreu o impugnante para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formulando
as seguintes conclusões:

1 — De acordo com o art. 7o do Decreto-Lei no 154/91, de 23
de Abril, “Enquanto os respectivos Códigos ou leis tributárias não
forem adaptados às disposições de cobrança do novo Código, os im-
postos de cobrança virtual continuarão a ser cobrados pelo actual
regime, o qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos
de reclamação ou impugnação judicial”.

2 — Não tendo ainda ocorrido a necessária e mencionada adap-
tação, há que considerar o teor do arto 27o, no 2o do Código do
I.V.A., na sua redacção inicial em vigor ao tempo dos factos, que
determina que, “a falta de pagamento no prazo estabelecido con-
verterá a cobrança em virtual nos termos e para os efeitos do disposto
no Código de Processo das Contribuições e Impostos”.

3 — Assim sendo, tem inteira aplicação o arto 89o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos que refere, nas alíneas a) e
b) do seu no 1 que “A impugnação judicial deduzida com algum
dos fundamentos previstos 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”.

4 — Porque está demonstrado nos autos que a cobrança à boca
do cofre se efectuou em 2.3.1994, foi a impugnação apresentada em
tempo, nos termos do normativo citado.
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A Fazenda Pública contra-alegou referindo ser diferente a data
da abertura do cofre.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia do S. T. A.
para conhecer do recurso por o mesmo não ter por fundamento ex-
clusivo matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 — O impugnante encontra-se colectado em IRC na actividade

Comércio por Grosso de Cereais e Leguminosas — CAE 610111, des-
de 2/1/88, encontrando-se sujeito a IVA no regime normal mensal.

2 — Em 2/1/92 foi elaborada informação dos Serviços de Fisca-
lização Tributária, relativa à fiscalização efectuada ao impugnante,
a qual consta de folhas 28 e seguintes do processo administrativo
apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos
os efeitos legais.

3 — Em consequência daquele relatório foi fixado ao contribuinte
o valor tributável de esc. 7.697.183$00 e liquidado o IVA de esc.
1.308.521$00.

4 — O contribuinte foi notificado por carta registada com aviso
de recepção, assinado em 21/7/92, da matéria colectável fixada e da
liquidação do imposto e juros compensatórios.

5 — Em 18/8/92 o impugnante apresentou reclamação nos termos
do arto 84o do CIVA.

6 — Em 2/3/93 foi elaborado novo relatório pelos Serviços de Fis-
calização Tributária o qual consta de folhas 14 e seguintes do processo
administrativo apenso, e que aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais.

7 — A Comissão Distrital de Revisão decidiu por unanimidade de-
ferir parcialmente a reclamação do contribuinte, fixando a matéria
colectável em esc. 3.526.177$00, sendo o IVA em falta igual a esc.
599.450$00.

8 — O contribuinte foi notificado daquela decisão e para proceder
ao pagamento do imposto em falta e juros compensatórios por ofício
de 10/12/93.

9 — A impugnação foi apresentada em 18/3/84 (rectificação de fls.
49).

Antes de procedermos à apreciação das questões suscitadas pela
recorrente há que conhecer da questão da incompetência suscitada
pelo Ministério Público.

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. Como este S. T. A. tem vindo
constantemente a decidir, não importa para a determinação da com-
petência do tribunal saber se a matéria de facto invocada releva ou
não para a decisão por a questão da competência ter de ser pre-
viamente resolvida. Será o tribunal que for competente para a apre-
ciação do recurso que terá de apreciar se tal matéria de facto é ou
não relevante. Como referia o Prof. Manuel de Andrade, a com-
petência afere-se pelo “quid disputatum” e não pelo ”quid decisum”.

No caso vertente, como refere o Ministério Público, o recorrente
refere nas alegações e conclusões que o débito ao tesoureiro e o
início da cobrança à boca do cofre ocorreram em 2-3-94, data essa
que não vem dada como provada na sentença recorrida. Terá pois
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de concluir-se que o recurso não versa exclusivamente 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 competente para
o efeito o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando em 20.000$00 a taxa de justiça e
em 40% a procuradoria.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição. Arto. 176 al. g), do C P C I. Documento posterior.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos da al. g) do arto. 176 do C P C I constitui
fundamento de oposição qualquer facto a provar do-
cumentalmente que não envolva apreciação da lega-
lidade da dívida ou interferência em matéria da exclusiva
competência da entidade que extraiu o título executivo.

II — Instaurada a execução em 1979 e só obtido em 1983
documento comprovativo da inexigibilidade da dívida
desde momento muito anterior à execução consubstan-
ciador da existência de facto tributário, podem tais factos
consubstanciar o fundamento previsto naquela alínea g).

Recurso n.o 21.274. Recorrente: Ministério Público; Recorridos: Ban-
co Pinto e Sotto Mayor e Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

“Banco Pinto e Sotto Mayor, Empresa Pública”, deduziu oposição
à execução que lhe foi instaurada para pagamento da quantia de
27.514$00 no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro.

Pelo Mo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada procedente
e declarada extinta a execução.

Dessa decisão recorreu o Ministério Público para este Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, tendo formulado
as seguintes conclusões:

1. O oponente, Banco Pinto & Sotto Mayor, na oposição deduzida,
só alega factos que levam directamente à apreciação da legalidade
da dívida exequenda.

2. É vedado conhecer na oposição à execução fiscal se a dívida
exequenda foi devidamente liquidada — § único do arto 145o do Có-
digo de Processo das Contribuições e Impostos.

3. Nos termos da alínea g) do arto 176o do C.P.C.I., a oposição
pode ter como fundamento outro fundamento, a provar apenas por
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documento e que não envolva apreciação da legalidade da dívida
exequenda nem represente interferência em matéria da exclusiva com-
petência da entidade que houver extraído o título.

4. O Mo Juiz ao decidir em contrário violou tais disposições legais.
Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) - A presente oposição diz respeito à execução fiscal, instaurada

em 22-1-79, e a correr termos contra a ora oponente, para cobrança
da quantia exequenda de 27.514$00, referente a imposto de tran-
sacções do trimestre de Dezembro de 1997 a Março de 1978 — cf.
fls. 10.

b) - No processo de execução fiscal dito em a) não houve citação
da ora oponente, tendo a presente petição de oposição sido apre-
sentada no dia 13-1-84 — cf. fls. 2 e 10.

c) A quantia exequenda dita em a) é relativa a imposto liquidado
e não entregue nos cofres do Estado pela firma “J. C. Rodrigues
& Ca, Lda.” — cf. fls. 5.

d) A ora oponente tinha caucionado junto da Administração Fiscal
a entrega trimestral do imposto de transacções devido pela firma
dita em c), até ao montante de 90.000$00 — cf. fls. 7.

e) Por documento datado de 14-4-83, a Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos informa que, em 3-6-70, tinha ficado livre e
desembaraçada a caução referida em d) prestada pela ora oponen-
te — cf. fls. 7.

A questão que vem suscitada no presente recurso consiste em saber
se os factos provados podem ou não integrar o fundamento previsto
na alínea g) do artigo 176o do CPCI, ou se o não podem, por cons-
tituírem apreciação da legalidade da dívida exequenda.

Determinava a referida alínea g) do artigo 176o que a oposição
podia ter por fundamento, além dos taxativamente indicados nas an-
teriores alíneas, qualquer outro a provar apenas por documento e
que não envolvesse apreciação da legalidade da liquidação da dívida
exequenda nem representasse interferência em matéria da exclusiva
competência da entidade que houvesse extraído o título.

Da prova produzida constata-se que a dívida que é exigida à opo-
nente resulta de uma caução por si prestada, da qual ficou exonerada
em 1970, tendo a execução sido instaurada em 1979.

Como é sabido, o legislador separou os fundamentos da impugnação
e da oposição. Enquanto na primeira permite que se aprecie a le-
galidade do tributo, a segunda respeita aos “fundamentos superve-
nientes que possam tornar ilegítima ou injusta a execução, por falta
de correspondência com a situação material subjacente no momento
em que se adoptam as providências de sub-rogação em que a execução
se traduz”. “Num como noutro processo, o objectivo visado é fazer
prevalecer a relação subjacente, a verdade material, sobre a abstracção
própria do acto tributário. Mas no caso da impugnação, a abstracção
destrói-se pela invocação da ilegalidade do acto; no caso da oposição,
pela invocação da ilegitimidade superveniente desse mesmo acto na
sua função de título executivo”. Cf. Alberto Xavier — Conceito e Na-
tureza do Acto Tributário, fls 589 e 590, de onde constam as passagens
transcritas.

Dos factos dados como provados não resulta que o oponente pu-
desse ter impugnado a liquidação. Apenas se constata que a execução
foi instaurada em 1979 e que o documento obtido em 1983 confirmava
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que a caução tinha ficado livre e desembaraçada em 1970. Se havia
elementos nos autos que o julgador não considerou provados e o
recorrente considerava que o deviam ter sido, deveria ter recorrido
para o Tribunal Tributário de 2a Instância onde poderia discutir a
matéria de facto. Não contendo as conclusões, que determinam o
âmbito do recurso, divergência quanto à matéria de facto provada
e impondo-se ela a este tribunal, só estará em causa matéria de direito.
Assim sendo, afigura-se-nos correcto o entendimento da sentença re-
corrida quanto à validade do documento obtido já depois de ter sido
instaurada a execução para servir de fundamento à presente oposição,
nos termos da alínea g) do artigo 176o do CPCI. Como se referia
na transcrição supra-efectuada, o documento superveniente veio pôr
em causa a execução por falta de correspondência com a situação
material subjacente. Tal entendimento não envolve apreciação da le-
galidade da liquidação nem interferência em matéria da exclusiva
competência da entidade que extraiu o título, mas consubstancia a
inexistência de facto tributário que só se comprovou por documento
superveniente.

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 o recorrente delas estar isento.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Amnistia. Possibilidade de impugnar a liquidação do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo o contribuinte pago o imposto para beneficiar da
amnistia prevista na Lei 3/91 de 4/7, não está por esse
facto impedido de impugnar judicialmente a liquidação
do imposto.

II — Não contendo a lei qualquer restrição à impugnabilidade
do imposto para beneficiar da amnistia, não pode o in-
térprete entender aquele pagamento como renúncia tácita
à impugnação, porquanto as leis não podem ser inter-
pretadas extensivamente para restringir os direitos dos
contribuintes.

Recurso n.o 21 292. Recorrente: Maria Angelina Garcia de Oliveira.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor
Meira.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Maria Angelina Garcia Alves de Oliveira impugnou no Tribunal
Tributário de Viana do Castelo a liquidação do IVA dos anos de
1986 a 1989, no montante de 2 560 775$00.

O Mo Juiz daquele tribunal julgou improcedente a impugnação
por entender que o pagamento feito para beneficiar da amnistia im-
plica a aceitação tácita das liquidações e a consequente renúncia a
discutir a legalidade das mesmas.

Inconformado com o decidido recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sentença
e formulando as seguintes conclusões:

– Que a Lei no 23/91, arto 1o, alínea x), condiciona apenas a sua
aplicação ao pagamento devido no prazo de 180 dias.

– Pelo que da verificação dessa condição não se pode retirar que
abrange a inimpugnabilidade judicial do imposto.

— O que até seria, porventura, inconstitucional - v. arto 268o, no 4
da C.R.

– Aliás, colocar deste modo o pagamento como condição impeditiva
de impugnabilidade da liquidação, no caso sub judice, é considerar
que o pagamento significa a renúncia tácita dessa faculdade legal.

– Ou seja, é contrariar o que já foi decidido no processo no acórdão
deste Tribunal proferido em 10.02.95 nos autos, pelo que há, afirma-se
com devido respeito, ofensa de caso julgado.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso por entender que a dedução
de impugnação judicial e a sua apreciação não podem ser obstáculo
à aceitação do benefício da amnistia.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provado o seguinte:
1 - Em resultado de uma fiscalização à escrita da impugnante foi

elaborado o relatório de fls. 11 a 29;
2 - Na sequência dessa intervenção dos serviços de fiscalização

da administração fiscal (AF) foram efectuadas as liquidações sindi-
cadas, bem assim como as dos juros compensatórios correspondentes
- vd. fls. 32 a 35 -, as quais foram notificadas à impugnante pela
forma constantes de fls. 36 a 39;

3 - Inconformada com esses actos tributários, deles reclamou a
impugnante, tendo as reclamações sido totalmente indeferidas - vd.
fls. 40 a 51 e 57 a 59;

4 - Em 16.12.91, a impugnante foi notificada do indeferimento
daquelas reclamações e para pagar o imposto e os juros compen-
satórios resultantes das liquidações impugnadas, tendo ainda sido no-
tificada de que “se o pagamento do imposto e demais imposições
fosse efectuado no prazo de 180 dias, a contar da presente notificação,
os juros compensatórios ficarão amnistiados, nos termos da Lei 23/91,
de 4.7, caso reúna o condicionalismo a que alude a al. x) do no 2
do art. 1 da citada lei” - vd.fls. 63 a 71;

5 - Em 30.12.91, a impugnante procedeu ao pagamento daqueles
impostos, tendo sido dispensada do pagamento dos ditos juros - vd.
fls. 71 a 74;

6 - Esta impugnação deu entrada em 9.3.92.
A questão que aqui se pretende discutir tem sido objecto de inú-

meros arestos deste Supremo Tribunal, tendo vindo ultimamente a
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inflectir no sentido de que o imposto para beneficiar da amnistia
não pode ser impeditivo da impugnação judicial do referido imposto.

Estabelece o artigo 1o alínea x), da Lei no 23/91, de 4 de Julho:
“1o. Desde que praticados até 25 de Abril de 1991, inclusive, são

amnistiados:
x) As infracções:
2o. Às leis fiscais puníveis apenas com multa, desde que no conjunto

da cédula ou categoria fiscal não seja superior a 5000 contos e a
obrigação cujo incumprimento determinou a sua aplicação seja sa-
tisfeita e o imposto ou direitos e demais imposições e juros de mora
porventura devidos sejam pagos nos 180 dias seguindos contados a
partir da entrada em vigor da presente lei, da notificação da liquidação
ou, em caso de litígio, do trânsito em julgado de sentença decisória.”

Quer isto dizer que, para poder beneficiar da amnistia o contribuinte
tem que pagar o imposto cujo incumprimento determina a aplicação
de multa. E foi precisamente isso que aconteceu. Como resulta do
probatório, a impugnante, após notificação para pagar o imposto e
demais imposições como forma de beneficiar da amnistia dos juros
compensatórios, veio proceder ao pagamento e foi dispensada do
pagamento dos ditos juros.

A lei de amnistia - Lei no 23/91 - contém várias condições que
os contribuintes terão de satisfazer para dela beneficiar. Não consta
porém desses condicionalismos a obrigação de renúncia à discussão
da liquidação do imposto nos órgãos competentes. Nem sequer o
contribuinte tem o dever de declarar expressamente que renuncia
ao direito de impugnar o imposto. Não sendo legalmente exigível
tal renúncia nem tendo o contribuinte produzido declaração nesse
sentido, não pode aceitar-se que ela ocorreu tacitamente por não
ser esse o entendimento que teria um normal declaratário. Qualquer
amnistia - e esta não é excepção - traduz-se em vantagens económicas
importantes pelo não pagamento de multas, juros e outras quantias
que de outro modo seriam devidas. Traduzindo-se numa medida de
clemência deve permitir a todos os contribuintes que satisfaçam os
condicionalismos que nela se contém a obtenção dos respectivos be-
nefícios. Não pode porém extrapolar-se para além dos condiciona-
lismos legalmente previstos. Como referia o Prof. Teixeira Ribeiro
(RLJ 3790) está em jogo na relação jurídica do imposto o interesse
público ao qual se não pode sobrepor o interesse particular do Estado
em obter receitas. Do pagamento do imposto para beneficiar da am-
nistia não podem retirar-se consequências que a lei não contempla.
Nada impedia o legislador de ter enunciado na lei como condição
para beneficiar da amnistia a renúncia à impugnação, tal como fez
quanto a outras condições. Não o tendo feito, não cabe ao intérprete
fazê-lo porquanto as leis que restringem direitos devem ser inter-
pretadas em sentido restritivo e não mediante intepretação extensiva.
Por isso, o contribuinte que pagou para poder beneficiar da amnistia
deve poder impugnar a liquidação se para tanto estiver em tempo.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença recorrida, devendo a 1a instância, após a baixa
dos autos, proferir decisão sobre o mérito da causa.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Vítor Meira (relator). — Ernâni Fi-
gueiredo — Mendes Pimentel — Fui presente, Carvalho Júnior.
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Acórdão de 14 de Maio 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.

Recurso no 21.294, em que é Recorrente Artur Rodrigues Amorim,
Recorrida Fazenda Pública e Relator Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. ARTUR RODRIGUES AMORIM, identificado nos autos, foi
acusado, em processo de transgressão, pela prática de uma infracção
prevista e punida pelas disposições conjugadas dos artigos 6o. e 59o.
do Código do Imposto Profissional.

O Mmo Juiz do 2o. Juízo (1a. Secção) do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto julgou extinto, por prescrição, o procedimento
criminal, mas condenou o arguido no imposto de 20.100$00.

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

«1. A douta sentença recorrida ignora a impugnação judicial apre-
sentada pelo recorrente na 3a. Repartição de Finanças de Vila Nova
de Gaia em 17 de Junho de 1996.

«2. O Mmo. Juiz a quo com este procedimento viola o direito de
defesa consagrado na Constituição da República e nos artos 19o. e
23o. do Código de Processo Tributário.

«3. Somente em 96.04.17 foi o recorrente citado para o pagamento
do imposto.

«4. Por força dos artos. 35o. e 56o. do antigo e revogado Código
do Imposto Profissional ocorreu a caducidade do imposto, nos autos
da sentença recorrida.

«5. Ainda e nos termos do no. 1 do arto. 34o. do Código de Processo
Tributário ocorreu já há mais de 7 (sete) anos a prescrição de qualquer
obrigação tributária como a dos autos, de cuja sentença ora se recorre».

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer
do recurso.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, apenas o recorrente
se pronunciou, discordando do parecer do Ministério Público.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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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 CPT, 5o do
ETAF e 2o. e 3o. da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispõe o 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, o re-

corrente sustenta que apresentou uma impugnação judicial na 3a. Re-
partição de Finanças de Vila Nova de Gaia em 17/6/96 - conclusão 1a e
que só em 17-4-96 foi «citado para o pagamento do imposto con-
clusão 3a.».

«Na douta sentença recorrida não são dados como provados os
factos que o recorrente afirma nestes pontos».

Tem razão o distinto Magistrado. Na verdade, foram levados às
conclusões das alegações factos que o Mmo. Juiz não deu como pro-
vados na sentença sob recurso.

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 em 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 recorrente Artur Rodrigues Amorim.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
Esc. 10.000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho Dias.
Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

IRC. Derrama. Custo fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

A derrama, como imposto acessório que é do IRC, não é
de considerar custo fiscal, nos termos e para os efeitos do
arto 41 no 1 al. a) do CIRC — exercício de 1993.

Recurso no 21.346, em que foi Recorrente Proquicheme — Produtos
Químicos Industriais, Lda e Recorrida a Fazenda Pública, e do
qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Proquiche-
me — Produtos Químicos Industriais, Lda, da sentença do TT de
1a Instância de Lisboa, proferida em 4 de Julho 1996, que julgou
improcedente a impugnação judicial pela mesma deduzida relativa-
mente à autoliquidação de IRC, do exercício de 1993.

Fundamentou-se a decisão em que, mau grado o AC. deste Tribunal,
de 1-2-95 (in CTF 179-304), a Lei 10-B/96, de 23-5, veio dar nova
redacção à al. a) do no 1 do arto 41 do CIRC, com carácter in-
terpretativo, nos termos do no 7 do seu art 39-A, aditado pela mesma
lei, pelo que a derrama em causa não constitui custo do dito exercício.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1) ... na autoliquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas

colectivas relativa ao ano de 1993 não considerou como custo fis-
calmente dedutível o valor devido pela derrama.

2) A não consideração da derrama como custo fiscal foi efectuada
em obediência ao despacho de 13-02-90, proferido no processo
no 85/90.

3) Na redacção inicial da alínea a) do no 1 do arto 41 do CIRC,
em vigor durante todo o ano de 1993, a que se refere a autoliquidação
sob impugnação, a derrama era, nos termos do arto2 do mesmo código,
um custo dedutível.

4) O imposto municipal da derrama não se encontrava previsto
naquela disposição do arto 41 do CIRC.

5) O referido despacho de 13.02.90 fez uma aplicação analógica
da norma contida naquela alínea do arto 41 do CIRC.

6) Tal norma, porque de carácter excepcional, é insusceptível de
aplicação analógica, nos termos do arto 11 do Código Civil.

7) A interpretação dada à norma em referência, pelo despacho
de 13.02.90, é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade,
consagrado no arto 106 no 2 da Constituição da República Portuguesa.

8) A nova redacção dada à alínea a) do no 1 do arro 41 do CIRC,
pelo arto 28 no 1 da Lei no 10/96, de 23 de Março, tem carácter
inovatório.

9) A declaração contida no no 7 do arto 28o da Lei 10/96, de 23
de Março, quanto à natureza intepretativa dessa norma, corresponde
a uma cláusula de retroactividade.

10) Tal conteúdo retroactivo pretendido atribuir à nova redacção
da alínea a) do no 1 do arto 41 do CIRC é inconstitucional, por
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violar o princípio da legalidade em matéria fiscal consagrado no
arto 106 no 2 da Constituição da República Portuguesa.

11) Esse conteúdo viola ainda os princípios do Estado de Direito
Democrático, consagrado nos artos 2 e 3, o direito de propriedade
privada consagrada no art. 60, o qual goza, por força no arto 17,
do regime dos Direitos, Liberdades e Garantias consignado no arto 18,
todos da Constituição.

12) Nos termos do arto 207 da Constituição, os tribunais não podem
aplicar normas que infrinjam os princípios e normas dela constantes.

13) Com a não aplicação retroactiva da nova redacção da alínea a)
do no 1 do arto 41o do Código do Imposto sobre as Pessoas Colectivas,
a qual constitui o fundamento jurídico único da sentença sob recurso,
para ditar a improcedência da impugnação judicial deduzida pela aqui
recorrente, tal impugnação deverá proceder.

Nestes termos ... o presente recurso deverá colher provimento e,
em consequência, ser revogada a sentença recorrida, determinando-se
a procedência da impugnação deduzida».

E, contra-alegando, a Fazenda Pública pugnou pelo acerto da sen-
tença visto que:

«... relativamente à alegada inconstitucionalidade do conteúdo re-
troactivo da nova redacção da alínea a) do no 1 do artigo 41 do
CIRC, não se pode acolher, uma vez que a qualificação de uma norma
como sendo de natureza interpretativa é uma perrogativa prevista
na lei, podendo como tal ser utilizada pelo legislador;

- O princípio da legalidade consagrado na CRP não pode ser con-
siderado em termos absolutos, uma vez que a qualificação de in-
terpretativa de uma determinada norma é permitida por lei, con-
substanciando uma excepção a este princípio».

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, já que, mau grado a existência de uma nor-
ma — arto 27 al. f) do CIRC — que estabelece como regra os encargos
fiscais são de considerar como custos, para efeitos de determinação
da matéria colectável e a única excepção prevista ser a respeitante
ao IRC — arto 41o no 1 al.a), na redacção original —, todavia esta
foi alterada pela Lei 10-B/96, de 23-3, com carácter interpretativo,
abrangendo não apenas o IRC mas «quaisquer outros impostos que
directa ou indirectamente incidam sobre os lucros», pelo que se integra
na lei interpretada e, tratando-se de uma questão que anteriormente
não tinha uma solução inequívoca e sobre a qual o fisco tinha uma
posição diferente da defendida no referido aresto de 1-2-95, operou-se
uma «verdadeira interpretação autentica do arto 41 no 1 al. a) do
CIRC», pelo que se não colocam quaisquer questões de constitu-
cionalidade, «designadamente a nível da protecção da confiança, que
é potencialmente sempre afectada pela atribuição do efeito retroactivo
a normas que vêm introduzir um regime mais gravoso para os par-
ticulares, nas suas relações com o Estado».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) Em 17 de Maio de 1994, a ora impugnante entregou, na Re-

partição de Finanças do 8o Bairro Fiscal de Lisboa, a declaração
modelo 22 do IRC, relativa ao exercício do ano de 1993 — documento
de fls 7 a 14;

b) Nessa declaração apurou a impugnante um imposto a recuperar,
no montante de 4.112.023$00 — documentos de fls. 7 a 14.

c) No apuramento da matéria colectável, a impugnante acresceu
ao resultado líquido, na linha 12 do quadro 17 da declaração mo-
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delo 22, a importância de 2.514.619$00, referente à estimativa para
impostos sobre o rendimento do exercício que fora contabilizado como
custo, e, na linha 25 do mesmo quadro, acresceu a importância de
3.218.694$00, paga no exercício e contabilizada na nota
«69.8-Insuficiência de estimativa para impostos» — documento de
fls. 7 a 14;

d) Nas referidas importâncias está incluída a importância de
507.017$00, relativa a derrama — documento de fls. 16;

e) Em 12 de Mario de 1995, a ora impugnante havia deduzido
reclamação contra a «autoliquidação» em causa — carimbo de fls 2
do processo de reclamação apenso;

f) Por despacho de 25 de Setembro de 1995, essa reclamação foi
indeferida — decisão de fls. 14 do processo de reclamação apenso;

g) Tal despacho foi notificado à impugnante em 10 de Outubro
de 1995 — documento de fls. 16 do processo de reclamação apenso;

h) A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 28 de
Agosto de 1995 — carimbo de fls 3».

Vejamos, pois:
A questão dos autos é, desde logo, a de saber se a derrama deve

ou não considerar-se como custo, para efeitos do IRS — no caso,
relativo a 1993.

Na redacção anterior à Lei no 10-B/96 (Lei do Orçamento do Estado
para 1996), o arto 41 número 1 do CIRC dispunha não serem «de-
dutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável» encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício»,
nomeadamente — al.a) — «o imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC) ...».

Daí que, já então, a derrama não devesse considerar-se custo, por
ser um tributo acessório do IRC, nos termos do arto 5o da Lei 1/87,
de 6-1, com a redacção do Dec. Lei 470-B/88, de 19 Dez, já que
só existia quando houvesse colecta daquele, sendo calculada sobre
o seu montante.

Como se escreveu no Ac. deste Tribunal, de 23 Set/92, rec.14.380,
in Apêndice ao Diário da República:

«Por razões de economia e de simplificação administrativa, o le-
gislador faz recair sobre a mesma colecta de um imposto cobrado
para o Estado — imposto principal —, um outro imposto a favor de
um ou mais municípios — imposto acessório —, usando o mesmo facto
tributário já determinado e exactamente liquidado, para aplicá-lo, va-
riável ou imutável, como facto tributário de outro imposto — imposto
filho» — cfr. a bibliografia aí citada.

«Sendo assim, a derrama, como imposto acessório ou adicional,
segue o imposto principal ou base — acessorium sequitur principa-
le — e, por isso, não pode ser considerado custo para efeitos fiscais.
Tem o mesmo regime que o imposto principal — IRC —, pelo que
está abrangido pelo artigo 41 no 1, alínea a) do Código do IRC» — cfr.
igualmente os autores aí referidos.

Efectivamente, a tal conduz, desde logo, a ratio do preceito, a de
que os impostos sobre o lucro tributável não podem constituir uma
componente negativa deste.

Cfr. Vítor Faveiro, Noções Fundamentais de Direito Fiscal, vol II,
pág. 613.

Assim, a derrama estaria incluída na ressalva da dita al. a), como
imposto acessório e, em consequência, com a natureza desse.
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Ou seja: em tal alínea estava compreendido tanto o tributo aí ex-
pressamente mencionado — O IRC — como, pelo seu espírito, os
acessórios dele.

Nem como é sabido — cfr. Cardoso da Costa, Curso de Direito
Fiscal, pág. 206 —, e ao contrário do que acontece com a analogia — é
vedada ao intérprete, no respeitante aos chamados elementos essen-
ciais dos impostos (incidência, isenções e taxa), a interpretação ex-
tensiva, ou seja, a aplicação da norma a situações abrangidas ainda
pelo espírito da lei (ao contrário do que acontece com a analogia
em que tal previsão se não verifica, na letra ou espírito respecti-
vos) — cfr, aliás, o arto 11 do Código Civil.

E, no mesmo sentido, ainda os ali citados Prof. Teixeira Ribeiro,
Alexandre do Amaral, Brás Teixeira e também Nuno Sá Gomes, Teo-
ria Geral dos Benefícios Fiscais pág. 273 e Fisco no 45 págs 34 e
segts.

Aliás, em matéria de benefícios fiscais — cuja definição integra,
nos aludidos termos, matéria de incidência —, é, agora, legalidade
expressa a respectiva admissibilidade — cfr. o arto 1o e 9o do seu
Estatuto, aprovado pelo Dec-Lei no 215/89, de 1 Jul, ao contrário
do que aí se prevê para a «integração analógica».

De modo que nem seria essencial chamar à colação a Lei 10-B/96,
de 23-5, que veio dar nova redacção à predita al. a), acrescentando-lhe
«e quaisquer outros impostos que directa ou indirectamente incidem
sobre os lucros».

Ou o no 7 do seu arto 28 que passou a dispor ter ela natureza
interpretativa.

Pois, face ao exposto, não se está propriamente face a uma inovação
legal mas tão-só à consagração explícita ou expressa do que já antes
resultava da lei, se bem interpretada esta.

Propósito, de qualquer modo, de louvor pois se a inclusão, ali,
da derrama (ou de quaisquer outros impostos incidentes, directa ou
indirectamente sobre os lucros) não resultava da letra mas tão-só
do espírito da lei, deixou assim, de ser necessária qualquer inter-
pretação extensiva, para a asserção passar a resultar inequivocamente
da própria letra da lei.

E, a seguir-se outra caminho, também do já exposto resulta a na-
tureza interpretativa do segmento normativo expressamente acres-
centado à predita al.a) pela Lei 10-B/96.

Na verdade, escreveu Baptista Machado, Introdução ao Direito
e ao Discurso Legitimador pág. 247.

«Para que uma lei nova possa ser realmente interpretativa, são
necessários, portanto, dois requisitos: que a solução do direito anterior
seja controvertida ou, pelo menos, incerta; e que a solução definida
pela nova lei se situe dentro dos quadros da controvérsia e seja tal
que o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar
os limites normalmente impostos à interpretação ou aplicação da lei».

E em sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, pág. 287:
«A lei interpretativa, para o ser, há-de consagrar uma solução a

que a jurisprudência, pelos seus próprios meios, poderia ter chegado
no domínio da legislação anterior. Significa este pressuposto, antes
de mais, que, se a lei nova vem, na verdade, resolver um problema
cuja solução constituiu até ali, matéria em debate, mas o resolve
fora dos quadros da controvérsia anteriormente estabelecida, des-
locando-o para um terreno novo ou dando-lhe uma solução que o
julgador ou o intérprete não estavam autorizados a dar-lhe, ela será
indiscutivelmente uma lei inovadora».
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«... para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza,
é preciso que haja matéria para interpretação. Se a regra de direito
era certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial que
lhe havia de há muito atribuído um determinado sentido, que se man-
tinha constante e pacífico, a lei nova que venha resolver o respectivo
problema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada uma
lei inovadora».

Também Pires de Lima e Antunes Varela escrevem, in Cód. Civil
Anotado pág. 62, 4a edicção;

«Deve considerar-se lei interpretativa aquela que intervém para
decidir uma questão de direito cuja solução é controvertida ou incerta,
consagrando um entendimento a que a jurisprudência, pelos seus pró-
prios meios, poderia ter chegado».

Ora, nesta prespectiva, não parecer haver dúvidas de que está em
causa uma lei interpretativa.

Pois que se tratava de uma questão controvertida tal que o intérprete
àquela poderia chegar — como chegou — sem ultrapassar os referidos
limites.

Como tudo resulta do referido aresto de 23 Set 92 — cfr., ainda,
Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, CIRC Anotado 3a edição,
pág. 350, e Rogério Fernandes Ferreira in CTF 378-12.

E como norma intepretativa em sentido próprio (interpretação au-
têntica) — cf. Ferrara Interpretação e Aplicação das Leis (Tradução
de Manuel Andrade, págs 131 e segs — aquela nova redacção aplica-se
aos Processos Pendentes já que se integra na lei interpreta-
da — arto 124 no 1 do Cód. Civil —, pelo que retroage os seus efeitos
à data da entrada em vigor da lei antiga, tudo se passando como
se a lei interpretativa tivesse sido publicado na data em que o foi
a lei interpretada — cfr. C. Civil Anotado, cit, vol 1o pág. 19.

E daí que se não ponham quaisquer problemas de constitucio-
nalidade, designadamente a nível da protecção da confiança.

Na verdade, como se refere o Exmo Magistrado do MPo:
«neste contexto, tratando-se de uma questão de solução jurídica

duvidosa, os contribuintes não tinham fundamentos para confiarem
numa determinada interpretação da norma do arto 41 no 1 al.a) do
CIRC e, assim, a sua interpretação autêntica não é susceptível de
violar uma confiança fundada daqueles na adopção da interpretação
que pretendem». «Por isso, não será inconstitucional a referida
norma».

Não existe, pois, qualquer cláusula de retroactividade ilegítima,
ofensiva dos princípios da legalidade e do Estado de direito demo-
crático expressos nos artos 106 e 2o da Constituição e, em conse-
quência, do direito à propriedade privada consagrado no seu arto 60,
em suma, ao regime dos direitos, liberdades e garantias a que se
referem os artos 17 e 18 do mesmo diploma fundamental.

Pelo que improcedem todas as conclusões do recurso.
Cfr., aliás, nos sentido exposto, os recentes Acs deste tribunal, de

4-12-96 rec. 20.773, de 5-3-97 rec. 20.772 e de 16-4-97 rec. 21.488.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 60 %

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Duarte Carvalho.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Competência dos TT1a Instância. Actos de liquidação de emo-
lumentos registrais e notariais.

Doutrina que dimana da decisão:

Configurando os emolumentos registrais e notariais receitas
tributárias, são para o conhecimento das respectivas im-
pugnações judiciais competentes os tribunais tributários de
1a instância.

Recurso n.o 21 403. Recorrente: Pargeste, S.G.P.S., S. A. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância do Porto que
julgou incompetente em razão da matéria o tribunal e absolveu da
instância o Director-Geral das Contribuições e Impostos na impug-
nação que por Pargeste — Sociedade Gestora de Participações So-
ciais, S. A., foi deduzida contra a liquidação de emolumentos de registo
comercial, no montante de 3 612 000$00, veio a Ite da mesma recorrer,
concluindo a sustentar, na parte que ao recurso interessa, que:

- sendo tributo a prestação patrimonial estabelecida pela lei a favor
de uma entidade que tem a seu cargo o exercício de funções públicas,
com o fim imediato de obter meios destinados ao seu financiamento,
não é questionável a natureza tributária das receitas designadas por
emolumentos, cuja qualificação como taxas é consensual na jurispru-
dência e doutrina, mesmo que os emolumentos revertam directamente
para agentes relacionados com o serviço, constituindo então, quando
muito, um tertium genus, distintos dos impostos e das taxas;

- ponto, de resto, irrelevante porque os emolumentos registrais
são receita dos serviços, estando afectos a todas as despesas a cargo
do Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça;

- preços ou receitas patrimoniais é que eles não são, dado que
a sua cobrança se dá a propósito de serviços que são da titularidade
do Estado, não se fazendo objecto da oferta e procura num mercado
e não resultando a consequente obrigação de um acordo de vontades,
antes revestindo a natureza de uma obrigação legal de direito público;

- nenhum preceito dos DL 519-F2/79 e Dec. Reg. 55/80 atribui
competência para conhecer das impugnações de conta aos tribunais
administrativos ou escolhe para tal matéria o princípio da exaustão
dos meios graciosos, sendo que o ETAF (arts. 32o/c) e d), 41o/b)
e 62o/1/a) deu lugar a um conceito de administração fiscal que abrange
todos os actos materialmente fiscais, independentemente da sede em
que foram praticados e do estatuto do seu autor e para o CPT a
matéria tributável não se restringe aos impostos, mas abrange outras
receitas consideradas tributos;

- os referidos emolumentos são, assim, receitas tributárias, os actos
de liquidação actos tributários e daí a competência do TT1a instância
para conhecer dos respectivos recursos, sendo tais actos definitivos
enquanto praticados pela autoridade competente e passíveis de ime-
diata impugnação contenciosa, constituindo as reclamações previstas
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nos DL 519-F2/79 e DR 55/80 e CRComercial meios alternativos
da imediata impugnação contenciosa;

- se fosse de entender tais meios como precedente obrigatório do
recurso contencioso, então os referidos preceitos estariam afastados
pelo art. 18o do CPT ou seriam inconstitucionais por violação do
art. 268o/4 e 214o/3 da CR.

Teriam sido infringidos o art. 62o/1/a) do ETAF, 18o, 118o/1/a)
e 123o/1/e) do CPT, 69o do DL 519/F2/79, 138o e 139o do DR 55/80,
104o e 110o do CRC e 214o e 268o/4 da CR.

Ainda invocou matéria alusiva à invalidade do acto impugnado,
baseada na pretensa desproporção entre o tributo e o serviço prestado,
da qual derivaria classificar-se a imposição como imposto estabelecido
pelo Governo sem autorização legislativa e com violação da al. i)
do no 1 do art. 168o da CR, além da violação da Directiva 69/335/CEE,
pela qual requereu a suspensão da instância e o uso do reenvio
prejudicial.

Contra-alegou o Representante da FaPa a sustentar a incompetência
do tribunal recorrido, fundado nas normas dos arts. 139o e 140o do
DR 55/80, que determinam a exaustão dos meios graciosos e recurso
do acto do Ministro da Justiça para a Secção do Contencioso Ad-
ministrativo do STA, e onde não se vê qualquer inconstitucionalidade,
na incompetência do tribunal tributário para cobrar coercivamente
as dívidas resultantes, nas normas dos nos 1 e 2 do art. 39o do CPT,
que prescrevem serem os TT1a instância somente competentes para
conhecer das impugnações de actos tributários praticados pelas re-
partições de finanças e outras serviços da administração fiscal e em
outros preceitos do CPT.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento nos termos da jurisprudência deste tribunal, pese embora
a valia dos argumentos que se lhe opõem.

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

Em 13 de Abril de 1995, a impugnante requereu a inscrição no
Registo Comercial de diversas alterações aos seus estatutos, tendo-lhe
sido debitada a quantia de 3 612 000$00, correspondente a acréscimo
de emolumentos sobre inscrições de valor determinado, a cuja li-
quidação procedeu nos termos do art. 1o e 3o da Tabela de Emo-
lumentos do Registo Comercial, tudo conforme documento de fls. 17,
o qual se dá por reproduzido para todos os efeitos legais.

Perante a posição do tribunal recorrido, que entende não revestirem
os emolumentos do registo e notariado a natureza de receitas tri-
butárias que àquele tribunal defira a competência em razão da matéria,
nos termos do art. 62o/1/a) do ETAF, veio a suscitar-se a controvérsia
em redor daquela referida natureza.

Pela afirmativa assentaram autores como Sousa Franco, Finanças
Públicas e Direito Financeiro, 2a ed., p. 493, que, embora fale em
figura especial dos emolumentos, correspondentes a uma forma par-
ticular de consignar receitas do serviço ao pagamento dos seus fun-
cionários, não deixa de os entender como tributos, e Sá Gomes, Ma-
nual de Direito Fiscal, I, p. 73, que os integra na figura tributária
das taxas, e numerosa jurisprudência deste tribunal, de que se citam
os Acs. de 3.7.96, rec. 20 618, de 16.10.96, rec. 20957, e de 30.4.97,
rec. 21 404.

De resto, as características típicas dos emolumentos revêem-se na
noção de tributo talhada pela doutrina, em que alguns autores a dis-
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tinguem do conceito de imposto, considerando-a o género de que
o imposto é a espécie (cf. Sá Gomes, ob. cit., p. 59, e Alberto Xavier,
Manual de Direito Fiscal, I, p. 35), enquanto outros se ocupam ex-
clusivamente do conceito de imposto, onde se inscreve a mais sig-
nificativa parte das receitas efectivas, e da distinção entre este e a
taxa (cf. Teixeira Ribeiro, em Lições de Finanças Públicas, 4a ed.,
p. 214).

Com efeito, os ditos emolumentos são prestações patrimoniais es-
tabelecidas por lei a favor de uma entidade que exerce funções públicas
para satisfação de fins públicos, de carácter coactivo, e que não cons-
tituem sanção por actos ilícitos, tal como vem definido, na generalidade
dos autores, o tributo, pelo que as respectivas receitas são receitas
tributárias.

Competindo, então, os tribunais tributários de 1a instância conhecer
dos recursos (impugnações) dos correlativos actos de liquidação, nos
termos da referida alínea a) do no 1 do art. 62o do ETAF, que revogou,
de harmonia com o art. 121o do ETAF, o regime que vigorava à
data da entrada em vigor deste diploma para a impugnação das contas
dos conservadores e notários, o regime geral de impugnação dos actos
administrativos, nomeadamente o recurso contencioso para o STA
(sobre a actividade imediatamente antecedente deste regime se pro-
nunciaram o Ac. da 1a Secção do STA, de 6.3.80, em AD 227/1231
e o Ac. do Tribunal de Conflitos do STA, de 12.3.92, e o Dec.
Reg. 55/80, de 8.10, que veio contrariar o regime, deferindo a dita
competência ao tribunal de comarca, foi, na parte, julgado incons-
titucional, com força obrigatória geral, pelo Ac. no 36/87, de 3.2.87,
em Acórdãos do Tribunal Constitucional 9o Vol, p. 243).

A normação represtinada pelo referido acórdão do TC, que incluía
o art. 15o/1 da Losta, atribuía já competência para conhecimento
dos recursos em causa à jurisdição administrativa, sendo que então
o ETAF mais não fez do que cumprir uma das suas predisposições,
a de repartir as competências entre a jurisdição administrativa e a
fiscal, de modo a subtrair primeiro o conhecimento dos direitos e
actos que respeitem à matéria fiscal, independentemente da sede em
que os actos foram praticados e da hierarquia do seu autor, para
o confiar à jurisdição dos tribunais fiscais.

Por isso, não é sustentável que a apreciação dos actos em causa
“pertença por lei à competência de outros tribunais” e esteja, por
conseguinte, excluída da jurisdição fiscal nos termos da al. g) do no 1
do art. 4o do ETAF, uma vez que o segmento do DR 55/80 que
atribuía a dita competência à jurisdição comum foi invalidado por
violação da Constituição e nenhuma outra norma com tal alcance
tomou o seu lugar (o que poderia ocorrer sem inconstitucionalidade
na tese de Canotilho e Vital Moreira, em Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3a ed, p. 814, de que não repugna ao art. 214o/3
da CR, revisto em 1989, que nem tudo que for materialmente fiscal
seja da competência da respectiva jurisdição).

Refira-se ainda que a conta de emolumentos organizadas pelos
conservadores e notários são verdadeiros actos tributários, de apli-
cação de normas legais que prevêem e regulam as obrigações impostas,
praticadas por órgão da Administração (art. 130o do referido
DR 55/80), vinculativas e executáveis nos termos do art. 133o do mesmo
diploma.

Assim, tudo se conjuga para que se reúnam na espécie os pres-
supostos da regra de competência do art. 62o/1/a) do ETAF, não
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urgindo recorrer a tópicos interpretativos decorrentes de outras nor-
mas do sistema, como o contra-alegante pretende quando cita pre-
ceitos como os do art. 133o/3 do DR 55/80 (competência do tribunal
de comarca para executar as respectivas dívidas) e arts. 39o, 42o, 124o

e 154o do CPT.
Neste sentido tem decidido a jurisprudência deste tribunal já citada.
É de concluir, portanto, pela competência do TT1a Instância para

apreciar a presente impugnação judicial.
O conhecimento da questão de fundo acerca da pretensa ilegalidade

do acto impugnado, posta pela Rte nas alegações e conclusões do
recurso, e da questão “prejudicada”, referida na parte final da sentença
recorrida, não cabe a este tribunal, que não substitui o tribunal re-
corrido, nos termos do art. 762o/2 do CPCivil, devidamente adaptado.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, declarando-se competente, em razão da matéria,
o TT1a Instância do Porto para conhecimento da presente impugnação
judicial.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Competência dos TT1a Instância. Actos de liquidação de emo-
lumentos registrais e notariais.

Doutrina que dimana da decisão:

Configurando os emolumentos registrais e notariais receitas
tributárias, são, para o conhecimento das respectivas im-
pugnações judiciais, competentes os tribunais tributários de
1a instância.

Recurso no 21.405. Recorrente: Pargeste — S.G.P.S., S.A. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância do Porto que
julgou incompetente em razão da matéria o tribunal e absolveu da
instância o Director-Geral das Contribuições e Impostos na impug-
nação que por Pargeste — Sociedade Gestora de Participações Sociais,
S. A, foi deduzida contra a liquidação de emolumentos notariais,
no montante de 2 256 000$00, veio a Ite da mesma recorrer, concluindo
a sustentar, na parte que ao recurso interessa, que:

- sendo tributo a prestação patrimonial estabelecida pela lei a favor
de uma entidade que tem a seu cargo o exercício de funções públicas,
com o fim imediato de obter meios destinados ao seu financiamento,
não é questionável a natureza tributária das receitas designadas por
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emolumentos, cuja qualificação como taxas é consensual na jurispru-
dência e doutrina, mesmo que os emolumentos revertam directamente
apara agentes relacionados com o serviço, constituindo então, quando
muito, um tertium genus, distintos dos impostos e das taxas;

- ponto, de resto, irrelevante porque os emolumentos notariais são
receita dos serviços, estando afectos a todas as despesas a cargo do
Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça;

- preços ou receitas patrimoniais é que eles não são, dado que
a sua cobrança se dá a propósito de serviços que são da titularidade
do Estado, não se fazendo objecto de oferta e procura num mercado
e não resultando a consequente obrigação de um acordo de vontades,
antes revestindo a natureza de uma obrigação legal de direito público;

- nenhum preceito dos DL 519-F2/79 e Dec. Reg. 55/89 atribui
competência para conhecer das impugnações de conta aos tribunais
administrativos ou recolhe para tal matéria o princípio da exaustão
dos meios graciosos, sendo que o ETAF (arts. 32o/c) e d), 41o/b)
e 62o/1/a) deu lugar a um conceito de administração fiscal que abrange
todos os actos materialmente fiscais, independentemente da sede em
que foram praticados e do estatuto do seu autor e para o CPT a
matéria tributável não se restringe aos impostos, mas abrange outras
receitas consideradas tributos;

- os referidos emolumentos são, assim, receitas tributárias, os actos
de liquidação actos tributários e daí a competência do TT1a instância
para conhecer dos respectivos recursos, sendo tais actos definitivos
enquanto praticados pela autoridade competente e passíveis de ime-
diata impugnação contenciosa, constituindo as reclamações previstas
nos DL 519-F2/79 e DR 55/80 e CRComercial meios alternativos
da imediata impugnação contenciosa;

- se fosse de entender tais meios como precedente obrigatório do
recurso contencioso, então os referidos preceitos estariam afastados
pelo art. 18o do CPT ou seriam inconstitucionais por violação do
art. 268o/4 e 214o/3 da CR.

Teria sido infringidos o art. 62o/1/a) do ETAF, 18o, 118o/1/a) e
123o/1/e) do CPT, 69o do DL 519/F2/79, 138o e 139o do DR 55/80,
104o e 110o do CRC e 214o e 268o/4 da CR.

Ainda invocou matéria alusiva à invalidade do acto impugnado,
baseada na pretensa desproporção entre o tributo e o serviço prestado,
da qual derivaria classificar-se a imposição como imposto estabelecido
pelo Governo sem autorização legislativa e com violação da al. i)
do no 1 do art. 168o da CR, além da violação da Directiva 69/335/CEE,
pela qual requereu a suspensão da instância e o uso do reenvio
prejudicial.

Contra-alegou o Representante da FaPa a sustentar a incompetência
do tribunal recorrido, fundado nas normas dos arts. 139o e 140o do
DR 55/80, que determinam a exaustão dos meios graciosos e recurso
do acto do Ministro da Justiça para a Secção do Contencioso Ad-
ministrativo do STA, e onde não se vê qualquer inconstitucionalidade,
na incompetência do tribunal tributário para cobrar coercivamente
as dívidas resultantes, nas normas dos nos 1 e 2 do art. 39o do CPTA,
que prescrevem ser os TT1a instância somente competentes para co-
nhecer das impugnações de actos tributários praticados pelas repar-
tições de finanças e outros serviços da administração fiscal e em outros
preceitos do CPT.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento nos termos da jurisprudência deste tribunal, pese embora
a valia dos argumentos que se lhe opõem.
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Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
providos:

Em 12.4.95 a impugnante celebrou no 1o Cartório Notarial do Porto
escritura pública de Aumento de Capital e Alteração Parcial de Es-
tatutos, tudo conforme doc. de fls. 11, o qual se dá por reproduzido
para todos os efeitos legais.

Na mesma data e relativamente à mesma escritura a Ite efectuou
o pagamento da conta no 82, no valor de 2 264 080$00, sendo
2 256 000$00 liquidados nos termos do art. 5o/a e 26o da Tabela de
Emolumentos no Notariado, conforme doc. de fls. 17, o qual se dá
por reproduzido para todos os efeitos legais.

Perante a posição do tribunal recorrido, que entende não revestirem
os emolumentos do registo e notariado a natureza de receitas tri-
butárias que àquele tribunal defira a competência em razão da matéria,
nos termos do art. 62o/1/a) do ETAF, veio a suscitar-se a controvérsia
em redor daquela referida natureza.

Pela afirmativa assentaram autores como Sousa Franco, Finanças
Públicas e Direito Financeiro, 2a ed., p. 493, que, embora fale em
figura especial dos emolumentos, correspondentes a uma forma par-
ticular de consignar receitas do serviço ao pagamento dos seus fun-
cionários, não deixa de os entender como tributos, e Sá Gomes, Ma-
nual de Direito Fiscal, I, p. 73, que os integra na figura tributária
das taxas, e numerosa jurisprudência deste tribunal, de que se citam
os Acs. de 3.7.96, rec. 20.618, de 16.10.96, rec. 20957, e de 30.4.97,
rec. 21 404.

De resto, as características típicas dos emolumentos revêem-se na
noção de tributo talhada pela doutrina, em que alguns autores a dis-
tinguem do conceito de imposto, considerando-a o género de que
o imposto é a espécie (cf. Sá Gomes, ob. cit., p. 59) e Alberto Xavier,
Manual de Direito Fiscal, I, p. 35), enquanto outros se ocupam ex-
clusivamente do conceito de imposto, onde se inscreve a mais sig-
nificativa parte das receitas efectivas, e da distinção entre este e a
taxa (cf. Teixeira Ribeiro, em Lições de Finanças Públicas, 4a ed.,
p. 214).

Com efeito, os ditos emolumentos são prestações patrimoniais es-
tabelecidas por lei a favor de uma entidade que exerce funções públicas
para satisfação de fins públicos, de carácter coacivo, e que não cons-
tituem sanção por actos ilícitos, tal como vem definido, na generalidade
dos autores, o tributo, pelo que as respectivas receitas são receitas
tributárias.

Competindo, então, aos tribunais tributários de 1a instância co-
nhecer dos recursos (impugnações) dos correlativos actos de liqui-
dação, nos termos da referida alínea a) do no 1 do art. 62o do ETAF,
que revogou, de harmonia com o art. 121o do ETAF, o regime que
vigorava à data da entrada em vigor deste diploma para a impugnação
das contas dos conservadores e notários, o regime geral da impugnação
dos actos administrativos, nomeadamente o recurso contencioso para
o STA (sobre a actividade imediatamente antecedente deste regime
se pronunciaram o Ac. da 1a Secção do STA, de 6.3.80, em AD
227/1231 e o Ac. do Tribunal de Conflitos do STA, de 12.3.92, e
o Dec. Reg. 55/80, de 8.10, que veio contraiar o regime, deferindo
a dita competência ao tribunal de comarca, foi, na parte, julgado
inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo Ac. no 36/87, de
3.2.87, em Acórdãos do Tribunal Constitucional 9o Vol, p. 243).
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A normação represtinada pelo referido acórdão do TC, que incluía
o art. 15o/1 da Losta, atribuía já competência para conhecimento
dos recursos em causa à jurisdição administrativa, sendo que então
o ETAF mais não fez do que cumprir uma das predisposições, a
de repartir as competências entre a jurisdição administrativa e a fiscal,
de modo a subtrair à primeira o conhecimento dos direitos e actos
que respeitem à matéria fiscal, independentemente da sede em que
os actos foram praticados e da hirarquia do seu autor, para o confiar
à jurisdição dos tribunais fiscais.

Por isso, não é sustentável que a apreciação dos actos em causa
«pertença por lei à competência de outros tribunais» e esteja, por
conseguinte, excluída da jurisdição fiscal nos termos da al. g) do no 1
do art. 4o do ETAF, uma vez que o segmento do DR 55/80 que
atribuía a dita competência à jurisdição comum foi invalidado por
violação da Constituição e nenhuma outra norma com tal alcance
tomou o seu lugar (o que poderia ocorrer sem inconstitucionalidade
na tese de Canotilho e Vital Moreira, em Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3a ed., p. 814, de que não repugna o art. 214o/3
da CR, revisto em 1989, que nem tudo que for materialmente fiscal
seja da competência da respectiva jurisdição).

Refira-se ainda que a conta de emolumentos organizadas pelos
conservadores e notários são verdadeiros actos tributários, de apli-
cação de normas legais que prevêem e regulam as obrigações impostas,
praticadas por órgão da Administração (art. 130o do referido
DR 55/80), vinculativos e executáveis nos termos do art. 133o do
mesmo diploma.

Assim, tudo se conjuga para que se reúnam na espécie os pres-
supostos da regra de competência do art. 62o/1/a) do ETAF, não
urgindo recorrer a tópicos interpretativos decorrentes de outras nor-
mas do sistema, como o contra-alegante pretende quando cita pre-
ceitos como os do art. 133o/3 do DR 55/80 (competência do tribunal
de comarca para executar as respectivas dívidas) e arts. 39o, 42o, 124o

e 154o do CPT.
Neste sentido tem decidido a jurisprudência deste tribunal já citada.
É de concluir, portanto, pela competência do TT1a instância para

apreciar a presente impugnação judicial.
O conhecimento da questão de fundo acerca da pretensa ilegalidade

do acto impugnado, posta pela Rte nas alegações e conclusões do
recurso, e da questão «prejudicada», referida na parte final da sentença
recorrida, não cabe a este tribunal, que não substitui o tribunal re-
corrido, nos termos do art. 762o/2 do CPCivil, devidamente adaptado.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, declarando-se competente, em razão da matéria,
o TT1a Instância do Porto para conhecimento da presente impugnação
judicial.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Recurso. Não apresentação das ale-
gações juntamente com o requerimento de interposição de
recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O âmbito de aplicação do art. 356o do CPT circunscre-
ve-se às decisões jurisdicionais proferidas em recurso ju-
dicial das decisões proferidas pelo chefe da repartição
de finanças e outras autoridades da administração fiscal.

II — Assim, em recurso interposto em processo de oposição
à execução, o recorrente, se o declarar expressamente,
pode alegar no tribunal “ad quem”.

Recurso n.o 21.406; Recorrente: Maria do Rosário Pinho Costa; Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. MARIA DO ROSÁRIO PINHO COSTA, identificada nos autos,
opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada.

O Mmo Juiz do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto rejeitou liminarmente a oposição.

Inconformada com esta decisão, a oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal.

Declarou pretender alegar neste Tribunal.
O recurso foi admitido.
Subidos os autos a este Supremo Tribunal, foram os mesmos com

vista ao Exmo Magistrado do Ministério Público.
O referido Magistrado emitiu douto parecer, sustentando a deserção

do recurso, com o fundamento das alegações não terem sido apre-
sentadas “com o requerimento de interposição do recurso nem do
prazo legal para ele se interpor”.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, manifestaram sobre
a mesma posições divergentes. Na verdade, enquanto o representante
da Fazenda Pública manifestou concordância com aquele parecer,
posição contrária defende a recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a presente questão prévia.
2. O que está em causa é saber se, em recurso interposto, em

processo de oposição, para o STA, o recorrente pode apresentar as
alegações no tribunal de recurso, ou, pelo contrário, tem que as apre-
sentar imediatamente com o requerimento de interposição do recurso,
ou, ao menos, no prazo de interposição deste.

Vejamos.
O Capítulo VII do CPT, sob a epígrafe “Dos recursos de actos

jurisdicionais”, contém várias disposições atinentes aos recursos. Tal
capítulo insere-se no Título III, que trata do Processo Judicial
Tributário.
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Dispõe o art. 171o do referido Código:
“1 - A interposição do recurso faz-se por meio de requerimento

em que se declare a intenção de recorrer e, no caso de o requerente
o pretender, a intenção de alegar no tribunal de recurso.

2 - O despacho que admitir o recurso será notificado ao recorrente,
ao recorrido, não sendo revel, e ao Ministério Público.

3 - O prazo para alegações é de oito dias contados, para o recorrente,
a partir da notificação referida no número anterior e, para o recorrido,
a partir do termo do prazo para as alegações do recorrente”.

Dispõe, por seu turno, o art. 174o do CPT:
“...2 - No caso de o recorrente ter declarado a intenção de alegar

no Tribunal de recurso, as alegações serão produzidas no prazo de
oito dias após a notificação para o efeito ordenada pelo juiz do
processo”.

Quer isto dizer que, na hipótese de serem aplicadas ao processo
de oposição estas normas, o recurso não pode ser julgado deserto,
pois que o recorrente terá o prazo de oito dias para produzir alegações,
após notificação para o efeito a ser ordenada pelo relator.

Mas se à hipótese dos autos for aplicável o disposto no art. 356o

do CPT impõe-se realmente julgar o recurso deserto.
Este artigo insere-se na subsecção II (sob a epígrafe “Dos recursos

de actos jurisdicionais”) da Secção X do Capítulo II (sob a epígrafe
“Do processo”) do Título V (sob a epígrafe “Do processo de execução
fiscal”).

Dispõe, com efeito, o citado normativo legal:
“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 8 dias a contar da notificação”.

Comentando este artigo, Alfredo de Sousa e José Paixão, no seu
Código de Processo Tributário, 3a edição, pág. 777, defendem que
este artigo contempla nomeadamente as decisões jurisdicionais do
juiz, proferidas no processo de oposição à execução (bem como nos
embargos de terceiro, na verificação e graduação de créditos e na
anulação de venda).

Não concordamos.
Como se escreveu no tocante ao processo de oposição à execução

no Acórdão deste Tribunal de 4/10/95 (rec. n. 19092), “os recursos
de tais decisões envolvem questões que, presuntivamente, se não afas-
tam, em importância económica e complexidade jurídica, das discu-
tidas em processos judiciais cujo regime de interposição de recurso
se submete às regras do art. 171o do CPT, pelo que não se descortinam
razões, num quadro de expectativas pré-compreendidas no problema,
para que o novo diploma abandonasse a tradição do processo tributário
de preservar a aplicação da lei dos recursos para este tribunal também
na espécie considerada”.

Concordamos.
Consideramos realmente que no âmbito do art. 356o do CPT tem

o seu campo de aplicação referido no art. 355o, ou seja, recursos
de decisões de natureza jurisdicional proferidas em recurso de decisões
da administração fiscal.

Assentamos assim que aos recursos das decisões proferidas no pro-
cesso de oposição à execução se aplica o disposto nos artos 171o

e 174o do CPT.
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Tem aqui aplicação o no 2 daquele artigo, pelo que o recurso foi
bem recebido.

E nem se diga que o art. 293o do CPT constitui obstáculo a este
entendimento.

Na verdade, este artigo remete para o processo de impugnação
a tramitação do processo de oposição.

E a referência, na epígrafe desse artigo, à produção de prova, ale-
gações e sentença não significa necessariamente que se esgote aqui
a referência ao processo de impugnação.

Significa apenas que a tramitação processual é a do processo de
impugnação.

Assim, nada impede que a tramitação do recurso seja comum aos
dois processos.

É certo que daí não se pode tirar uma conclusão de sentido
contrário.

Mas pode pelo menos intuir-se que o legislador deu ao processo
de oposição a dignidade que confere ao processo de impugnação.

Mas há ainda um argumento importante a retirar do contexto do
art. 286o do CPT.

Referimo-nos à al. g) do no 1 do citado artigo que é uma verdadeira
impugnação, a decidir em processo de oposição à execução, por a
lei não assegurar ao executado meio judicial de impugnação ou recurso
(cfr. artos. 286o e 120o, ambos do CPT).

Ora, não se perceberia qual a razão de não haver sintonia na tra-
mitação dos recursos em ambas as situações.

Concluímos assim que, em processo de oposição à execução, os
recursos da decisão final seguem a tramitação do disposto nos
artos. 171o e 174o do referido Código.

E o facto de se estar perante um despacho de indeferimento liminar
não altera, na nossa óptica, os dados do problema.

Não se vê razão para uma diferença de tratamento, em função
apenas do elemento literal, ou seja, que o processo de oposição apenas
passe a seguir os trâmites para o processo de impugnação após a
contestação (art. 293o, 1, do CPT).

É que se mantêm todos os outros argumentos atrás aduzidos.
De resto, a oposição é um processo próprio, distinto do processo

executivo.
Assim, é aplicável, à situação em apreço, o disposto nos artos 171o

e 174o do CPT.
Mas há mais.
O § único do art. 87o do Regulamento do Supremo Tribunal Ad-

ministrativo prevê expressamente a possibilidade de o recorrente ale-
gar no STA, se tiver declarado pretender aí alegar, no requerimento
de interposição do recurso.

Sem qualquer limitação.
3. Face ao exposto, acorda-se em desatender a questão prévia sus-

citada pelo Exmo Magistrado do M.P., devendo os autos prosseguir
seus termos.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca
Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Carvalho Júnior.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

IVA — Impugnação — Prazo — Arto 7o do Dec.-Lei
no 154/91 — Regime do Código de Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 7o do Dec-Lei no 154/91 reporta-se apenas aos
casos em que a cobrança é originariamente virtual.

II — Não tem assim aplicação aos casos em que a cobrança
era inicialmente eventual, só se convertendo em virtual
por falta de pagamento do imposto.

III — Assim, reportando-se a hipótese em apreço a uma co-
brança eventual, convertida posteriormente em virtual,
por falta de pagamento, é aplicável o regime previsto no
CPT no tocante aos prazos para impugnar judicialmente.

IV — Tal prazo é de 90 dias e conta-se a partir do termo do
prazo para pagamento voluntário.

Recurso n.o 21418. Recorrente: Carlos Prata — Gabinete de Arqui-
tectura e Serviços, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz
Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. CARLOS PRATA - Gabinete de Arquitectura e Serviços, Lda.,
com sede na Rua Artur Paiva, 8, Porto, impugnou judicialmente,
junto do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, o acto de
liquidação adicional de IVA, relativo ao ano de 1992.

O Mmo. Juiz do 1o Juízo daquele Tribunal indeferiu liminarmente
a impugnação com o fundamento de que a mesma fora deduzida
extemporaneamente.

Inconformado com esta decisão, o impugnante interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

”A - Sendo o Estado uma pessoa de bem, a Fazenda Nacional
- que a ele pertence - não pode induzir os contribuintes em erro,
para vir depois prevalecer-se das confusões que ela própria gerou.

”B - Tendo a Fazenda Nacional - em nota de liquidação remetida
à recorrente - advertido expressamente esta última de que poderia
apresentar reclamação graciosa ou impugnação judicial no prazo de
90 dias, nos termos do artigo 123o do C.P.T., não pode vir mais tarde
alegar extemporaneidade dessa impugnação por esta não ter respei-
tado o prazo contado de harmonia com a alínea a) do art. 89o do
C.P.C.I.

”C - Esta atitude - para além de assentar em errada interpretação
da lei - constitui manifesto abuso de direito, na modalidade do venire
contra factum proprium (em violação do disposto no art. 334o do Có-
digo Civil),

”D - que ofende gravemente o direito à informação da recorrente
(previsto na alínea a) do n. 1 do art. 20o do CPT),

”E - sendo aliás incompatível com o especial dever de colaboração
da Administração Pública com os cidadãos - estabelecido pelo arto 7o
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do CPA - que torna aquela responsável pelas informações prestadas
por escrito aos particulares, ainda que não obrigatórias.

”F - Esta questão, que foi expressamente suscitada pela recorrente,
apesar de ser do conhecimento oficioso, foi ignorada pelo Tribunal
a quo, que dessa forma violou o disposto nos artos 334o do C. Civil,
20o do CPT e 7o do CPA, incorrendo na nulidade da alínea d) do
n.o 1 do art. 668o do C.P.C.

”G - Nada na lei permite sustentar que o I.V.A. é um imposto
de cobrança virtual.

”H - Pelo contrário, tudo demonstra que os procedimentos de co-
brança deste imposto divergem radicalmente do figurino estabelecido
pelo art. 19o do C.P.C.I. - concebido mais de duas décadas antes
da introdução daquele imposto.

”I - Sendo assim, à presente impugnação não podia aplicar-se o
regime do art. 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo que o prazo
para a respectiva dedução era o previsto no art. 123o deste Código.

”J - Mas ainda que fosse o art. 89o do CPCI, não podia ignorar-se
que, no caso dos autos, tratou-se de uma liquidação adicional, que
deu origem a cobrança eventual, durante 15 dias, só depois tendo
ocorrido a conversão da cobrança em virtual.

”L - Ora, é só nesse segundo momento (da conversão em virtual)
que se dá a abertura do cofre, de que falava o art. 89o do CPCI,
pelo que só nessa data - 15 dias após a notificação junta aos autos -
é que podia iniciar-se o decurso do prazo de 90 dias, para dedução
da impugnação judicial. Por aplicação da alínea a) dessa mesma
disposição.

”M - Isto demonstra que, mesmo incluindo erradamente o IVA
nos impostos de cobrança virtual, sempre haveria que considerar tem-
pestiva a impugnação deduzida pela recorrente, atenta a data em
que o fez”.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, sustentando
que a decisão recorrida não merece censura.

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, defen-
dendo que a impugnação foi tempestivamente deduzida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Com interesse para a decisão da causa considera-se assente a

seguinte matéria de facto:
2.1. Os Serviços de Administração do IVA liquidaram adicionalente

IVA ao impugnante, no valor de Esc. 1.055.015$00, tendo-o notificado
de tal liquidação por carta registada com aviso de recepção, a qual
foi recebida pelo impugnante em 06/07/94.

2.2. Dessa notificação constava que o impugnante podia proceder
ao ”pagamento eventual da importância referenciada” no prazo de
15 dias, podendo ”apresentar reclamação graciosa ou impugnação
judicial no prazo de 90 dias, nos termos do art. 123o do Código do
Processo Tributário”.

2.3. A impugnação deu entrada, na pertinente repartição de fi-
nanças, em 17/10/94.

3. A questão a resolver é a de saber se a impugnação foi ou não
deduzida tempestivamente.

O Mmo. Juiz entendeu que não por considerar que o prazo para
deduzir impugnação judicial se contava segundo as normas do CPCI,
nomeadamente do seu art. 89o, de acordo com o disposto no art. 7o

do Dec.-Lei n.o 154/91, de 23/4.
Será assim?
Vejamos.
Dispõe o art. 7o do citado Dec.-Lei n.o 154/91:
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”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”.

Ora, para que esta disposição tenha sentido e alcance prático, a
mesma deve ser interpretada no sentido de que o seu campo de pre-
visão abarca apenas os casos em que a cobrança é originariamente
virtual (vide Acórdão do STA, de 9/4/97 - recurso n. 21414).

Ora, no caso em apreço, estamos perante uma cobrança eventual
que, posteriormente, por falta de pagamento, se converteu em virtual.
Assim, esta situação não cabe manifestamente na previsão legal do
referido art. 7o do Dec.Lei n. 154/91.

Sendo assim, é aplicável o CPT e não o CPCI.
Dispõe o art. 123o do CPT:
”1. A impugnação será apresentada . . . no prazo de 90 dias contados

a partir . . .
”a) Termo do prazo para pagamento voluntário dos impostos . . .”.
Dispõe, por seu turno, o art. 107o do CPT:
”Constitui pagamento voluntário de dívidas de impostos . . . o efec-

tuado dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias”
Dispõe, por sua vez, o art. 109o, no 1, do mesmo Código:
”Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se

juros de mora nos termos das leis tributárias”.
Daqui decorre que, no âmbito do Código de Processo Tributário,

”pagamento voluntário” é aquele que é efectuado dentro do prazo
de pagamento sem juros de mora (regime diferente do que vigorava
no âmbito do CPCI).

Ora, de acordo com o Código do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (que é a ”lei tributária” aplicável) o pagamento sem juros
de mora podia ser efectuado no prazo de quinze dias a contar da
notificação para pagamento, nos termos do art. 27o, no 1, do CIVA,
na redacção anterior à que lhe foi dada pelo Dec.-Lei no 100/95,
de 10 de Maio.

Assim sendo, e tendo em conta que o impugnante foi notificado
para pagar voluntariamente o imposto que lhe foi liquidado em 6
de Julho de 1994, o prazo de 90 dias para deduzir impugnação judicial
começou a correr em 21 de Julho de 1994.

Ora, tendo a impugnante apresentado a sua impugnação em
17/10/94, é obvio que a impugnação foi deduzida tempestivamente.

A pretensão do recorrente merece assim acolhimento.
E porque assim é torna-se despicienda a questão suscitada pelo

recorrente, vazada nas conclusões A a F das suas alegações, que não
será assim abordada.

4. Face ao exposto acorda-se em conceder provimento ao recurso
interposto pelo recorrente Carlos Prata — Gabinete de Arquitectura
e Serviços, Lda., revogando-se, em consequência, o despacho recorrido,
que deverá ser substituído por outro que não seja de indeferimento
liminar por extemporaneidade da impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho Dias
(com a declaração de que votei a decisão e não os fundamen-
tos). — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

IVA - Art. 27 do CIVA - Impugnação judicial - Prazo - Dies
a quo - Pagamento voluntário - Juros de mora - Abertura
do cofre - Cobrança virtual - Cobrança eventual.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na liquidação adicional de IVA, nos termos do art. 27
do CIVA, no pagamento efectivo de 15 dias aí assinalado
- cobrança eventual - não há lugar a juros de mora (mas
porventura a juros compensatórios), constituindo o pa-
gamento voluntário referido no art. 109 do CPT, pelo
que é a partir do respectivo termo que se começa a contar
o prazo de 90 dias para deduzir impugnação judicial
- seu art.123 no 1 al.a) -, prazo que igualmente vigora
para o caso de a cobrança se converter em virtual.

2 — A entender-se dever ser aplicado o CPCI, o dito prazo
conta-se a partir do pagamento ou da abertura do cofre,
conforme, respectivamente, a cobrança se tenha efectuado
eventual ou virtualmente - seu art.89.

Recurso no 21.420 de que é recorrente Carlos Prata - Gabinete de
Arquitectura e Serviços Lda. e recorrida a 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 Carlos Prata
- Gabinete de Arquitectura e Serviços, Lda, do despacho do TT de
1a Instância do Porto, proferido em 17-06-97, que, por extempora-
neidade, indeferiu liminarmente a impugnação judicial pela mesma
deduzida contra a liquidação de IVA, de 1990, no montante de
31.001$00.

Fundamentou-se a decisão, em que “no caso das liquidações ofi-
ciosas de IVA, a conversão da cobrança eventual em virtual é apenas
para efeitos de relaxe, pois, nesta última modalidade, já não é possível
o pagamento sem juros de mora” pelo que “a abertura do cofre ve-
rifica-se quando se inicia o pagamento eventual que, neste caso, não
é facultativo -”. “Sendo assim, tendo o contribuinte sido notificado
para efectuar o pagamento eventual em 8/7/94, é a partir desse dia
que se conta o prazo para deduzir impugnação - noventa dias -, o
qual, quando esta foi apresentada em 17/10/94, há muito que se en-
contrava esgotado, pelo que é a impugnação extemporânea”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”A - Sendo o Estado uma pessoa de bem, a Fazenda Nacional

que a ele pertence - não pode induzir os contribuintes em erro, para
vir depois prevalecer-se das confusões que ela própria gerou.

B - Tendo a Fazenda Nacional - em nota de liquidação remetida
à recorrente - advertido expressamente esta última de que poderia
apresentar reclamação graciosa ou impugnação judicial, no prazo de
90 dias nos termos do artigo 123 do CPT, não pode vir mais tarde
alegar extemporaneidade dessa impugnação por esta não ter respei-



1432

tado o prazo contado de harmonia com a alínea a) do art. 89 do
CPCI.

C - Esta atitude - para além de assentar em errada interpretação
da lei - constitui manifesto abuso de direito, na modalidade do venire
contra factum proprium (em violação do disposto no art.334 do Código
Civil),

D - que ofende gravemente o direito à informação da Recorrente
(previsto na alínea a) do no1 do art. 20 do CPT),

E - sendo, aliás, incompatível com o especial dever de colaboração
da Administração Pública com os cidadãos - estabelecido pelo art.
7o do CPA - que torna aquela responsável pelas informações prestadas
por escrito aos particulares, ainda que não obrigatórias.

F - Esta questão, que foi expressamente suscitada pela Recorrente,
apesar de ser de conhecimento oficioso, foi ignorada pelo tribunal
a quo, que dessa forma violou o disposto nos arts. 334 do C.Civil,
20 do CPT e 7o do CPA, incorrendo na nulidade da alínea d) do
no1 do art.668 do C.P.C.

S - Nada na lei permite sustentar que o IVA é um imposto de
cobrança virtual.

H - Pelo contrário, tudo demonstra que os procedimentos de co-
brança deste imposto divergem radicalmente do figurino estabelecido
pelo art. 19 do CPCI - concebido mais de duas décadas antes da
introdução daquele imposto.

I - Sendo assim, à presente impugnação não podia aplicar-se o
regime do art. 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo que o prazo
para a respectiva dedução era o previsto no art. 123 deste Código.

J - Mas, ainda que fosse aplicável o art. 89 do CPCI, não podia
ignorar-se que, no caso dos autos, trata-se de uma liquidação adicional,
que deu origem a cobrança eventual, durante 15 dias, só depois tendo
ocorrido a conversão da cobrança em virtual.

L - Ora, é só nesse segundo momento (da conversão em virtual)
que se dá a abertura do cofre, de que falava o art. 89 do CPCI,
pelo que, só nessa data, - 15 dias após a notificação junta aos autos
- é que podia iniciar-se o decurso do prazo de 90 dias, para dedução
da impugnação judicial, por aplicação da alínea a) dessa mesma
disposição.

M - Isto demonstra que, mesmo incluindo erradamente o IVA
nos impostos de cobrança virtual, sempre haveria que considerar tem-
pestiva a impugnação deduzida pela recorrente, atenta a data em
que o fez.

A douta decisão recorrida fez assim errada interpretação e aplicação
do disposto nos artigos 7o do Dec.Lei no 154/91, de 23 de Abril (De-
creto Preambular do CPT), 20 no 1 a) e 123 do CPT, 19 e 89 do
CPCI, 26 e 27 do CIVA, 334 do C.Civil e 7o do CPA”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto do des-
pacho recorrido, já que:

”- contrariamente ao alegado pelo recorrente, o IVA, em causa nos
autos, vencia-se com a notificação ao contribuinte para efectuar o pa-
gamento eventual, por o pagamento em cobrança virtual ser já com
juros de mora;

- Assim, o vencimento da dívida ocorreu no dia da notificação cor-
respondendo este ao dia da abertura do cofre;

- Temos, pois, que bem andou a sentença recorrida, ao decidir como
decidiu, considerando que, por o contribuinte ter sido notificado para
efectuar o pagamento eventual, é a partir do dia da notificação que
se conta o prazo para deduzir impugnação -noventa dias-, o qual, quando
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esta foi apresentada, há muito que se encontrava esgotado pelo que
deve a impugnação ser julgada improcedente por ser extemporânea”.

O Exmo. Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso, uma vez que ”a tempestividade da apresentação
da petição de impugnação não deverá ser apreciada à face do CPCI
mas sim do CPT”, por estar em causa uma liquidação adicional de
IVA, com cobrança eventual, consequentemente não enquadrável no
art. 7o do Dec.Lei 154/91 que apenas abarca os casos de cobrança
originariamente virtual, sendo de considerar, para o efeito, o conceito
de pagamento voluntário daquele último diploma legal - art.123 -,
isto é, o efectuado sem juros de mora, como é o caso dos autos,
pelo que “tendo a notificação ocorrido em 6-7-94, o prazo para pa-
gamento voluntário terminou em 21-7-94, sendo a partir desta data
que se conta o prazo de 90 dias para impugnação judicial” que, “assim,
terminou em 19-10-94 e, por isso, a petição, apresentada em 17-10-94,
tê-lo-á sido tempestivamente”. Aliás, a aplicar-se o CPCI, ”o débito
ao tesoureiro não pode ter ocorrido antes de 21-7-1994, data em que
terminou o prazo de pagamento voluntário e, por isso, independentemente
do conhecimento exacto da data em que ocorreu o débito, pode con-
cluir-se pela tempestividade da impugnação, por ser deduzida dentro
dos 90 dias subsequentes a esta data”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, o despacho recorrido teve como assente que ”a

impugnante foi notificada para efectuar o pagamento eventual do imposto
no prazo de quinze dias em 6/7/94 - cfr. fls. “1” e que “a impugnação
foi deduzida em 17/10/94”.

Vejamos, pois:
A questão a apreciar é, desde logo, a da tempestividade da im-

pugnação judicial.
Como se disse, a recorrente foi notificada, para pagamento do

imposto, em 6/7/94, ut art. 27 do CIVA.
Terminando consequentemente em 21 seguinte.
Pelo que, tendo a petição sido apresentada em 17/10/94, ela é tem-

pestiva - art. 123 no 1 al. a) do CPT e 90 no1 do CIVA.
Como igualmente o seria no entendimento de que o art. 7o do

dec.lei 154/91, que aprovou o CPT, se refere igualmente aos impostos
de cobrança originariamente eventual mas que, dado o não pagamento,
se converteu em virtual, pois que então o débito ao tesoureiro e
a consequente abertura do cofre - cfr. art. 89 - al. a) do CPCI são
necessariamente posteriores àquele termo do prazo para pagamento
eventual.

Nos termos do referido art. 123 no1 al. a) do CPT, a petição deve
ser apresentada no prazo de 90 dias, contados do ”termo do prazo
para pagamento voluntário”, como tal se considerando o “efectuado
dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias” - art. 107 do mesmo
diploma, reproduzido no art. 19 no1 do dec.lei 275-A/93, de 9 Agosto.

Abandonou-se, assim, o regime daquele art. 89 do CPCI, que man-
dava contar tal prazo do dia imediato do da abertura do cofre ou
da cobrança, conforme se tratasse, respectivamente, de cobrança vir-
tual ou eventual.

No caso, trata-se de uma liquidação adicional de IVA, de cobrança
eventual, nos termos do referido art. 27 do CIVA, a qual foi ju-
dicialmente impugnada, tudo já no domínio do CPT.

Este aboliu a referida dicotomia entre cobrança eventual e virtual,
estabelecendo, antes e apenas, duas modalidades de cobrança: vo-
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luntária e coerciva - art. 102 -, pelo que o prazo para impugnar deixou
naturalmente de referir-se àquelas.

No regime anterior, a abertura do cofre, que se verificava igualmente
para as receitas virtuais que o eram originariamente, como para as
eventuais convertidas em virtuais, pressupunha que houvesse sido efec-
tuado anteriormente um débito ao tesoureiro, mediante entrega dos
respectivos conhecimentos ou títulos de cobrança, pela Repartição
de Finanças.

Não assim na cobrança eventual em que não há lugar à dita entrega
antecipada: nela, aqueles conhecimentos ou títulos são apresentados
pelo próprio contribuinte ao tesoureiro no acto do pagamento.

Em consequência, desde que seja entregue ao tesoureiro, antes
do pagamento, um título de cobrança que o vai constituir na obrigação
(poder-dever) de cobrar, estar-se-á em face de uma cobrança virtual;
no caso contrário, de uma eventual - cfr. art. 19 do CPCI.

E, nos termos da parte final do § 2o deste normativo, se, na cobrança
eventual, não fosse efectuado o pagamento no prazo legalmente pre-
visto, a cobrança convertia-se em virtual.

Pelo que a abertura do cofre é comum tanto às cobranças ori-
ginariamente virtuais como às eventuais que, por falta de pagamento
atempado, se transformaram em virtuais já que, numas e noutras,
se verificava aquela entrega antecipada em relação ao pagamento
- dos títulos de cobrança ao tesoureiro.

Temos, pois, que, nos casos de cobrança eventual com pagamento,
a partir deste se contava o prazo para impugnar e, caso a ele não
tivesse havido lugar ou sendo a cobrança virtual, à abertura do cofre
se teria de atender para o efeito.

Neste sentido, aliás, se pronunciaram tanto a doutrina como a
jurisprudência.

Cfr. Rodrigues Pardal e Rúben dos Anjos, CPCI, 2a edição, págs.
398 e 403, Alfredo de Sousa e S. Paixão, eadem-, 1a edição, pág.
277, e os Acs. do STA de 19 Dez. 79 Rec. 1.483 e 29 Out. 80 Rec.
1.621.

Assim, no regime anterior, o dia da abertura do cofre era justamente
o primeiro dia do prazo do referido pagamento - cfr. Rodrigues Pardal,
cit., pág. 398: ”aquele em que efectivamente se inicia a cobrança, sem
juros de mora, de uma contribuição ou imposto” - isto, obviamente,
para as cobranças originariamente virtuais.

Quanto às Contribuições e Impostos liquidados adicionalmente ou
fora dos prazos normais, em que a cobrança como se disse, era eventual
e ao depois convertida em virtual, se não pagos, os prazos de pa-
gamento com juros de mora eram ”precedidos de um prazo de pa-
gamento à boca do cofre”, subsequente à abertura deste, própria, nos
assinalados termos, da cobrança virtual, com ou sem juros de mora.
Na verdade, a abertura do cofre marcava o início do prazo de cobrança
à boca do cofre.

Cfr. Rodrigues Pardal, cit. págs. 150 e 186.
Assim, nos termos expostos, o débito ao tesoureiro e a consequente

abertura do cofre são eventos privativos da cobrança virtual, originária
ou não.

Aliás, rigorosamente, a lei nem marcava expressamente o início
do prazo de cobrança à boca do cofre, o dia em que a cobrança
virtual se iniciava, mas antes o mês durante o qual ela se devia realizar,
o qual constitui o prazo ou mês do vencimento - cfr. Rodrigues Pardal,
cit., págs. 150/151.
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Não, assim, na cobrança eventual em que, não havendo, como se
disse, lugar àquela apresentação prévia dos conhecimentos ao tesou-
reiro, não existe consequentemente, em rigor, abertura do cofre nem
pagamento à boca do cofre: aí, o vencimento da dívida verifica-se
no próprio dia em que a notificação da liquidação tivesse lugar, de-
vendo o pagamento efectuar-se no prazo assinalado na lei: na hipótese,
quinze dias ut. dito art. 27.

Na cobrança eventual deste normativo, se não convertida em virtual,
não há, pois, lugar àquele débito ao tesoureiro e entrega dos títulos;
tal só acontece se, pelo não pagamento, a cobrança se converteu
em virtual.

Pelo que o respectivo pagamento, se efectuado naquele prazo de
15 dias, não ficava sujeito a juros de mora (não confundir com juros
compensatórios).

Aqueles só eram devidos - art. 28 al. b) do CPCI -, após o débito
ao tesoureiro e no relaxe, a efectuar quinze dias após o mesmo débito.

Assim, na hipótese do art. 27 do CIVA, a presente, e aplicando-se
o regime do CPT, o prazo de 15 dias nele previsto é que é o prazo
de pagamento voluntário, já que efectuado sem juros de mora - art.
109 do CPT.

Repete-se, pois: com referência ao dito art. 27, e por um lado,
na cobrança eventual, ao depois convertida em virtual, a abertura
do cofre não tem lugar com a cobrança eventual, antes lhe é posterior,
tendo apenas lugar com a dita conversão; e, por outro, no prazo
da eventual, não são devidos juros de mora mas eventuais juros com-
pensatórios. Todavia, só os primeiros têm a ver com o pagamento
voluntário - referido art. 109 - cujo termo marca o início do prazo
para deduzir impugnação judicial - art. 123 no 1 al. a) do mesmo
diploma tributário.

Ou seja: no domínio do CPT, o prazo para impugnar judicialmente
a liquidação respectiva só começa a correr esgotados os quinze dias
referidos no art. 27 do CIVA, por se estar, aqui, perante um prazo
de pagamento voluntário já que não há aqui lugar a juros de mora.

Cfr., aliás, o Ac. deste tribunal, de 20-3-96 Rec. 20.162.
É em tais termos que se acorda conceder provimento ao recurso,

revogando-se o despacho recorrido, para ser substituído por outro
que não seja de indeferimento liminar, por extemporaneidade da pe-
tição impugnatória.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Requerimento a arguir nulidade
de citação da executada. Petição inicial da oposição e início
da instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A oposição à execução fiscal é deduzida mediante a
apresentação duma petição inicial, com os requisitos
exigidos pelos arts. 127o e 288o do CPT.

II — Um requerimento apresentado pelo executado, a arguir
a nulidade da sua citação numa execução fiscal, sem
a mínima referência à oposição prevista no art. 285o

do CPT, e reportado à execução contra si pendente,
endereçado ao Juiz do T.Tributário, mas entregue na
Repartição de Finanças, deve ser junto àquela execução
ou enviado ao Juiz, e não autuado como processo de
oposição.

III — Tendo-o sido, indevidamente, e prosseguindo o processo
como oposição, no tribunal, estamos perante um pro-
cesso ”sem causa”, dado que a instância da oposição
não se iniciou, ficando sem efeito os actos praticados
no processo após o registo de entrada do referido re-
querimento na Repartição, remetendo-se a esta o pro-
cesso, para ser junto à execução e aí se decidir o se-
guimento a dar àquele requerimento.

RECURSO No 21.460 de que é recorrente António José Cabral An-
selmo 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. António José Cabral Anselmo, inconformado com a decisão,
de fls.27, do Mmo.Juiz do T.T. 1a Instância de Aveiro, da mesma
veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação do recurso.

”1. Cabia à Repartição de Finanças que instaurou o Processo de
Execução Fiscal e onde deu entrada o requerimento de fs. 2, receber,
autuar, apreciar e decidir, no próprio Processo de Execução, a in-
vocada nulidade da citação (art.43o C.P. Trib.), atento o que vinha
expresso no cabeçalho, conteúdo, pedido final e documento anexo
ao requerimento que lhe foi oportunamente apresentado.

2. O facto de o dito requerimento ir incorrectamente dirigido ao
Exmo. Senhor Doutor Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro constitui mera deficiência ou irregularidade processual,
que devia ter sido rectificada oficiosamente pela Repartição de Fi-
nanças competente (art. 44o C.P.Trib), dentro das suas atribuições
para receber, autuar e decidir o que ali vinha peticionado (als. d)
e g) do art.43o C.P. Trib).

3. Ao autuar e classificar o dito requerimento como ”oposição à
Execução” a Repartição de Finanças avaliou mal a situação concreta,
tanto mais que lhe cabia conhecer oficiosamente da invocada nulidade
da citação (no4 do art.251o C.P.Trib) e era evidente que não vinha
ali apontado nenhum dos fundamentos exigidos pelo art.286o do
C.P.Trib. para a Oposição.

4. Quem deu causa à instauração do Processo de ”Oposição à Exe-
cução”, de cuja sentença ora se recorre, foi a Repartição de Finanças,
que autuou e classificou o ”incidente” como tal.

5. Não podia o Recorrente, por isso, ser condenado no pagamento
das custas do dito Processo de ”Oposição”.
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6. Ao decidir de forma diversa, fez-se, na nossa modesta opinião,
uma aplicação incorrecta dos arts. 43o, als. d) e g), 44o e 251o no4
do C.P. Trib., violando-se ainda o disposto no art.446o do Cód.Proc.Ci-
vil.

Pelo que a Douta sentença recorrida deverá ser revogada na parte
em que condenou o Recorrente no pagamento das custas, dando-se
integral provimento ao presente recurso, como é de Justiça”.

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo. Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

desfavorável ao recorrente.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme se vê dos autos, o ora recorrente apresentou, em

5.7.94, na Repartição de Finanças de Sever do Vouga, um reque-
rimento, reportado à execução fiscal no 53.1/91 e endereçado ao Juiz
do T.T. 1a Inst. de Aveiro, no qual, conforme se vê de fls.2, veio
”deduzir a nulidade da sua citação” para a referida execução, in-
dicando, seguidamente, os fundamentos da arguição de tal nulidade,
e terminando a pedir se considerasse sem efeito a citação, efectuada,
sustando-se os termos do processo, com as legais consequências.

Juntou um documento - nota de citação - procuração e duplicados
legais.

Tal requerimento foi registado e autuado como oposição - fls. 1
e 2 - e, prestadas informações, conforme fls.14, foi o processo, assim
formado, remetido ao T.T. 1a Inst. de Aveiro.

Neste tribunal, a fls.16, foi proferido despacho a receber a oposição
e a ordenar a notificação da Fa Pa, nos termos do art.292, do CPT,
com conhecimento à Repartição.

Seguiu o processo os seus trâmites, como oposição à execução assim
fora autuado, também, naquele Tribunal - e, a fs.27, proferiu o Mmo.
Juiz decisão, encabeçada pela indicação ”Processo no214/94 (opo)”.

Nessa decisão, consignando-se que o ora recorrente viera deduzir
a nulidade da sua citação na execução fiscal no53.1/91, da Rep. de
Sever do Vouga, conforme seu requerimento de fls.2, refere-se que
a Fa Pa foi notificada para contestar , nos termos do art.292o do
CPT e que o Mo Po teve vista, tendo as partes sido notificadas da
posição tomada por esse Magistrado e nada disseram.

Depois, com apelo aos arts.237o, 1, 355o, 237o, 2 e 3, e 252, en-
tendeu-se que o pedido formulado pelo requerente - nulidade da
sua citação - devia ser apreciado na execução fiscal, salvo recurso
da decisão ali proferida para o Tribunal, sendo este incompetente
para o apreciar directamente, ordenando-se a devolução dos autos
à Repartição e condenando-se o requerente nas custas, com o mínimo
de taxa de justiça.

2.1. Ora, como refere o Exmo.Magistrado do MoPo, no seu parecer,
o recorrente pede a revogação da decisão parte em que o condenou
em custas não criticando a declaração de incompetência do Tribunal,
por entender que apenas tendo arguido a nulidade da citação, sendo
a Repartição que, indevidamente, autuou o seu requerimento como
oposição, não deve ser responsabilizado pelo pagamento daquelas.

Mas, como se vê das conclusões e da alegação do recurso, o re-
corrente põe, claramente, em crise, toda a actuação da Repartição,
dando como violados os preceitos ali invocados.

E, face ao que ficou explanado, o que se constata é que o re-
querimento de fls.2, referenciado à execução fiscal pendente contra
o executado, ora recorrente, se limitava à arguição da nulidade da
sua citação, sem a mínima referência a uma oposição àquela, nos
termos do art.285o do CPT.
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Ou seja, não se estava, de modo algum, face a uma petição de
oposição, com os requisitos exigidos pelos arts. 288o e 127o do CPT
(cfr. ”CPT, Coment. e Anot.” 2a Ed., de A.Sousa e S.Paixão, pg.582,
notas 2 a 8).

Perante o requerimento apresentado, a Repartição só tinha três
soluções: juntá-lo à execução, decidindo a arguição de nulidade, se
assumisse a competência para tal, remetê-la ao juiz do T.T. de Aveiro,
a quem vinha endereçado o requerimento, ou, finalmente, remeter
apenas este, para que o Juiz ordenasse o que houvesse por conveniente.

Autuando esse requerimento como oposição, irregularidade não
corrigida, como devia ter sido, no Tribunal, no uso dos poderes con-
feridos pelo art.44o do CPT, deu origem a um processo sem causa,
já que o primeiro articulado desta tem de ser uma petição, como
dimana dos preceitos já citados e do princípio dispositivo - cfr. art.264o

e 267o do CP. Civil, e A.Varela, M.Bezerra e S. e Nora, ”Manual
de Processo Civil”, 2a Ed., págs. 243 e segts.

Assim, se a ineptidão duma petição inicial acarreta a nulidade de
todo o processo, nos termos dos arts.119o, 1 a), 2 e 3, do CPT, e
193o do CP Civil, no caso dos autos não estamos perante uma nulidade
processual, consistente num ”desvio” entre o formalismo prescrito
na lei e o efectivamente seguido nos autos (cfr. ob. supra cit., pg.387),
mas face à inexistência duma acção, já que esta tem de nascer do
impulso ou iniciativa da parte, não surgindo da errada classificação
dum papel apresentado num Tribunal, nem da aquiescência desse
erro por parte dum Juiz.

Na hipótese em apreço não se iniciou uma instância - art.267o

do CP. Civil - pelo que, à semelhança da solução preconizada na
ob cit. supra, pg.265, para os casos em que a pretensão do autor
é estranha à ordem jurídica, embora no caso dos autos nem petição
exista, o Mmo.Juiz deveria ter anulado o processo, enviando-o à Re-
partição para ser junto à execução fiscal e aí se decidir sobre o se-
guimento a dar ao requerimento do executado de fls.2.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, ficando sem efeito todos os demais actos praticados
no processo após o registo de entrada do requerimento na Repartição,
à qual o processo deve ser enviado para ser junto à execução fiscal
e aí ser decidido o seguimento a dar ao requerimento do executado
de fls.2.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição fiscal. Factos notórios. Tribunal de revista. Fun-
damentos do recurso. Responsabilidade subsidiária. Arti-
go 13.o do Decreto-Lei n.o 103/80, de 9 de Maio. Gerência
de direito. Gerência de facto. Ilações judiciais.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O tribunal de revista não conhece dos factos ditos no-
tórios por a sua fixação não caber nas hipóteses do
n.o 2 do artigo 722.o do CPC.

II — Segundo o regime dos artigos 16.o do CPCI e 13.o do
Decreto-Lei n.o 103/80, são pressupostos da obrigação
de responsabilidade subsidiária a gerência de direito e
a gerência de facto.

III — A gerência de direito não constitui presunção juris tan-
tum da existência da gerência de facto estabelecida a
favor do Fisco, tendo apenas o valor de simples pre-
sunção natural ou judicial.

III — Deste modo, a afirmação da existência da gerência de
facto implica sempre a formulação de um juízo positivo
de facto sobre ela que assente nas regras de experiência
ou nos ensinamentos retirados da observação empírica
dos factos entre os quais se conta a gerência de direito.

Recurso no 21 468; Recorrente: Francisco Macieira Ginja; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva Ro-
drigues.

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

A — O relatório.
1 — Francisco Macieira Ginja, contribuinte n.o 110 111 109, com

os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformado com o acórdão
de 25 de Junho de 1996 do Tribunal Tributário de 2.a Instância que
negou provimento ao recurso interposto da sentença de 20 de Janeiro
de 1994 que, por seu lado, julgara improcedente a oposição deduzida
contra a execução fiscal revertida contra o recorrente e originaria-
mente movida contra a Sociedade de Produtos Alimentares Nicolito,
L.da, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua revogação.

2 — A decisão recorrida estribou-se, em síntese, no entendimento
de que, ao tempo a que respeitam as contribuições para a Segurança
Social exequendas, os pressupostos da obrigação de responsabilidade
subsidiária se bastavam, segundo o disposto nos artigos 16.o do CPCI
e 13.o do Decreto-Lei n.o 103/80, pela gerência de direito e de facto
e de que a existência daquela fazia presumir a desta, pelo que, não
tendo o recorrente feito prova de que não tinha exercido a gerência
de facto, havia que concluir pela sua responsabilidade ou legitimidade
substantiva.

3 — Pretexta agora o recorrente, nas suas alegações, que deve ser
julgado parte ilegítima por não ter exercido a gerência de facto e
que, havendo o tribunal recorrido concluído pela idoneidade dos do-
cumentos para provar que o recorrente tinha ficado muitíssimo in-
capacitado fisicamente, não poderá, do mesmo passo e com base no
senso-comum, deixar de dar-se como provado que ele ficou men-
talmente incapacitado e sem qualquer disposição para gerir fosse o
que fosse, até porque isto constitui uma situação notória.

4 — Não houve contra-alegações da recorrida Fazenda Pública.
5 — O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se, no seu pa-

recer, no sentido do não provimento do recurso por este se escudar
no erro de apreciação das provas de livre apreciação quanto ao facto
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(1) Cf., entre muitos, os acórdãos deste tribunal, de 91.11.13, in Rec. 13 488 e do STJ,
de 91.07.03, 93.02.02 e 90.09.26 in, respectivamente, Acs. Dts. 374o-215, Col. Jur. (STJ),
1993, tomo I, págs. 121 e BMJ 399o-440.

de saber se o recorrente exerceu ou não a gerência de facto no período
em causa de que este tribunal de revista não pode conhecer.

B — A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1 — A questão decidenda.
É a de saber se, exigindo a lei como pressupostos da obrigação

de responsabilidade subsidiária a gerência de direito e de facto e
feita a prova de que o oponente foi gerente de direito no período
das contribuições, se tem de presumir a gerência de facto e se desta
presunção pode ser infirmada pelo tribunal de revista em sentido
contrário ao do tribunal de instância com base em documentos ou
elementos de apreciação segundo o senso-comum.

2 — A matéria de facto.
As instâncias deram como provado o seguinte quadro fáctico:
a) A dívida exequenda provém de contribuições para o CRSS re-

ferentes aos meses de Março e Setembro de 1982, no montante global
de 599 448$00, acrescido dos respectivos juros de mora.

b) Para cobrança daquelas dívidas foi instaurada a execução fiscal
contra a Sociedade de Produtos Alimentares Nicolito, L.da

c) Após venda dos bens penhorados à sociedade executada e ve-
rificada a insuficiência de outros bens no património da sociedade
devedora, foi ordenada a reversão contra o ora oponente nos termos
do artigo 16.o do CPCI que foi citado para pagamento da quantia
exequenda.

d) Do processo de seguro respeitante à apólice n.o 2467593 do
Ramo de Acidentes do Trabalho do ex-Grupo Segurador MAS (ac-
tualmente Fidelidade — Grupo Segurador, S.A.), apólice que vigorou
em nome da sociedade executada, consta que, em 25 de Março de
1978, quando exercia a função de gerente, ao proceder à afinação
de uma máquina estampadora de bolacha, o oponente entalou a mão
esquerda e como consequência desse acidente sofreu esmagamento
da mão esquerda com amputação dos quatro últimos dedos a que
correspondeu a desvalorização de 45 % na sua capacidade geral de
ganho.

3 — O mérito do recurso.
3.1 — A questão do erro da apreciação das provas.
Está dito até à saturação que o tribunal de revista, e este tribunal

julga nos mesmos termos (artigo 21.o n.o 4 do ETAF), não conhece
do erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais
da causa, salvo nos casos de situações de prova legal, de casos em
que se alegue ofensa de disposição legal que exija certa espécie de
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova (n.o 2 do artigo 722.o do CPC) (1).

Por razões de praticabilidade, de operacionalidade e prestígio do
sistema judiciário, a lei reservou para os tribunais da instância o jul-
gamento das questões de facto sempre que o seu conhecimento envolva
um juízo de livre apreciação, a formar segundo regras técnicas, cien-
tíficas, de experiência comum, senso-comum, etc . . .

Defende o recorrente estar-se, ao fim e ao cabo, perante uma si-
tuação daquelas, pois, havendo o tribunal de facto julgado existir
um elevadíssimo grau de incapacidade física, se imporá como con-
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(2) Cf. acórdão do STJ de 03.12.92, in BJM 422o-365.
(3) Pois há quem, como o senhor conselheiro Castro Martins, entenda que a culpa constitui

também um pressuposto positivo de tal obrigação, se bem que com a natureza de presumida
juris tantum.

sequência causal notória (facto notório) a incapacidade mental do
recorrente de gerir os negócios da sociedade executada.

Mas o recorrente não tem razão. Em primeiro lugar, porque, mesmo
admitindo que se estivesse perante um facto notório, não poderia
este tribunal de revista proceder à sua fixação, mas às instâncias,
por não ser caso de aplicação do disposto no n.o 2 do artigo 722.o
(situações de prova legal) (2).

Depois, independentemente disso, porque o facto da incapacidade
mental do recorrente não é do conhecimento geral das pessoas. Não
estarmos perante um facto propalado ou percebido directamente pelo
cidadão médio, tido como modelo de referência de toda a norma-
tividade geral. E não o é, pela razão simples de ser um facto pessoal
de um cidadão anónimo, como é o recorrente.

Finalmente, porque, mesmo entendida a notoriedade alegada en-
quanto referida ao grau de conhecimento dos nexos de causalidade
adequada, com recurso aos quais se constrói a inferência judicial e
a determinação do facto desconhecido a partir do conhecido, não
existe sequer qualquer princípio geral que pudesse ser do conheci-
mento geral de que uma grande incapacidade física determina, ne-
cessária e forçosamente, incapacidade mental.

O que se sabe geralmente é que as situações são diversas, de-
pendendo essencialmente das zonas do corpo afectadas fisicamente.

Por último, porque a própria natureza do nexo de causalidade ade-
quada faz co-envolver sempre o conhecimento de matéria de facto,
situada fora do domínio de aplicação do n.o 2 do artigo 722.o do
CPC, pois é no terreno de facto e não no das normas que ele se
revela.

3.2 — A questão da presunção da gerência de facto.
Do que acaba de dizer-se tem de tirar-se a conclusão de que não

pode este tribunal de revista dar como provada a não gerência de
facto onde o tribunal de instância se quedou pela invocação da sua
existência presumida.

Mas nem por isso o recurso pode deixar de merecer provimento.
É que não se pode acompanhar a tese, que constitui o pressuposto
do decidido, de que a gerência de direito constitua, de acordo com
o regime legal da obrigação de responsabilidade subsidiária na vigência
do artigo 16.o do CPCI e 13.o do Decreto-Lei n.o 103/80, sob a qual
ocorreu a situação examinada, presunção juris tantum estabelecida
em favor da Fazenda Pública da existência da gerência de facto, em
termos de, na falta de prova do oponente sobre a não gerência de
facto, se tenha juridicamente de dar por assente o facto induzido.

A lei não reconhece ao pressuposto da obrigação da gerência de
direito o valor de, à falta de prova em contrário da parte sujeita
à presunção, se ter de admitir obrigatória ou necessariamente o facto
desconhecido da gerência de facto (cf. artigo 350.o do C. Civil).

Ambos os pressupostos têm de ser positivamente provados. Não
há responsabilidade subsidiária, no domínio de tal regime legal, sem
que estejam provadas, no mínimo (3), as gerências de direito e de
facto.

A ilação da gerência de facto só pode ser admitida como simples
inferência natural ou judicial fundamentada nas regras práticas da



Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário. Interpretação do art. 17o, no 2, do DL.
no 387-B/87, de 29 de Dezembro. Requerimento do apoio
judiciário, após efectivação duma conta de custas numa
execução fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O apoio judiciário só pode ser concedido em processos
em que a causa esteja pendente e não naqueles que,
embora não findos, tenham já decisão transitada em
julgado — art.17o, 2, do DL. 387-B/87, de 29 Dez.
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(4) Sobre a natureza das presunções judiciais, cf., entre muitos, o Ac. do STJ, de 92.01.29,
in Acs. Dts. 373o-118.

(5) Neste sentido, o acórdão deste tribunal de 96.01.17, in Rec. 19 877.

experiência ou nos ensinamentos da observação empírica dos factos
(artigos 349.o e 351.o do C. Civil) (4).

É neste sentido que têm de entender-se as afirmações, tantas vezes
repetidas na jurisprudência, de que a prova da gerência de direito
faz presumir a gerência de facto, na medida em que esta existe sempre
que seja cumprido o estatuto legal daquela.

Tal equivale por dizer que o tribunal tem sempre de formar um
juízo de facto sobre a existência do facto, do facto da gerência real
e efectiva, a partir das provas carreadas para os autos e dos ensi-
namentos retirados da observação empírica dos factos entre os quais
se pode contar o facto da existência de uma denominada gerência
de direito (nomeação ou eleição como gerente) (5).

Ora, o tribunal a quo demitiu-se da formação deste juízo de facto,
por haver atribuído à gerência de direito a natureza de presunção
juris tantum da gerência de facto estabelecida em favor do Fisco.

Sendo assim, a decisão recorrida não pode manter-se, carecendo
de ser revogada a fim de o tribunal proceder à ampliação da matéria
de facto que seja base suficiente para a decisão de direito (artigos 729.o
n.o 3 e 730.o n.o 1 do CPC).

C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar o acórdão recorrido
a fim de, se possível pelos mesmos juízes, se proceder à ampliação
da matéria de facto que constitua base suficiente da decisão de direito.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.
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II — Mantendo-se pendente uma execução fiscal, embora sus-
pensa devido a acordo para regularização de dívidas
à Segurança Social, nos termos do DL.411/91, de 17
Out., concedido o apoio judiciário, na modalidade de
dispensa de preparos e do pagamento de custas, não
podem excluir-se desse benefício as custas contadas, mas
ainda não pagas, anteriormente ao pedido desse apoio,
tanto mais que a decisão que suspendeu a execução
e condenou a executada nas custas está sob recurso,
a subir a final.

Recurso no 21.533 de que é recorrente EUROFER — Fábrica Eu-
ropeia de Ferro Maleável, SA., 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. “Eurofer — Fábrica Europeia de Ferro Maleável, S.A.”, incon-
formada com o despacho da Mma. Juíza do 2o Juízo, 2a Secção, do
T.T. de 1a Instância do Porto, de fls.125, na parte em que o mesmo
excluiu, do benefício do apoio judiciário concedido, as custas já con-
tadas no processo, a fls.50, com o fundamento de o pedido de apoio
ser posterior à elaboração da conta daquelas, dessa decisão veio re-
correr para este STA, assim concluindo a alegação do recurso:

“- Nenhuma das normas que regulamenta o Apoio Judiciário au-
toriza a interpretação restritiva feita pelo despacho recorrido ao res-
tringir os efeitos do benefício concedido às custas contadas após a
sua concessão;

- A distinção feita pelo despacho recorrido não tem qualquer apoio
legal e contraria a “ratio geral” do diploma que é a de atribuir à
concessão do benefício os mais amplos efeitos.

- Tal “ratio” postula, conforme se decidiu no Acórdão do Tribunal
da Relação de Évora de 11 de Julho de 1995, que os efeitos da
concessão do Benefício do Apoio Judiciário abranjam as custas con-
tadas desde que ainda não tenha terminado o prazo para o pagamento
voluntário.

- Ao decidir como decidiu, o despacho recorrido fez uma errada
interpretação do alcance do estatuído no no1 do artigo 15o do De-
creto-Lei no387-B/87, de 29 de Dezembro e violou o no2 do artigo
17o do mesmo diploma”.

Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se declare que
os efeitos da concessão do apoio judiciário abrangem a dispensa de
todas as custas devidas, ainda que já contadas à data em que tal
apoio foi requerido.

1.1. A Mmo.Juíza manteve o despacho recorrido, pelos fundamentos
dele constantes, após o que, sem contra-alegações, subiram os autos
a este Tribunal.

1.2. Aqui, emitiu o Exmo.Magistrado do MoPo parecer favorável
à recorrente, nos termos constantes de fls.140.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No despacho recorrido, relativamente ao apoio judiciário, na

modalidade da dispensa de preparos e do pagamento de custas, re-
querido, a fls.81, pela executada, ora recorrente, foi decidido conceder
tal benefício e na modalidade que fora pedida, excluindo-se, porém,
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do mesmo, as custas já contadas no processo, a fls.50, com o fun-
damento de o referido requerimento ser posterior àquela conta.

E, conforme se vê das conclusões do recurso, apenas esta parte
do despacho, restritiva do apoio judiciário concedido, é submetida
à apreciação deste tribunal.

2.1. Ora, conforme se tem entendido, o apoio judiciário, uma das
modalidades da protecção jurídica, a qual integra, conjuntamente com
a informação jurídica, o sistema de acesso ao direito e aos tribunais,
que visa dar cumprimento ao preceito constitucional - art.20o da C.R.
- assegurando que ninguém seja dificultado ou impedido, dada a sua
condição social ou cultural, ou insuficiência de meios económicos,
de conhecer, fazer valer ou defender os seus direitos, está, neces-
sariamente, enformado pelas referidas finalidades daquele sistema
- cfr. arts. 1o, 1 e 2, 4o 6o, 7o, 8o, 15o, 16o, 1 e 2, 17o, 1 a 4, 18o,
19o e 20o, do DL. no 387-B/87, de 29 Dez. (com as alterações constantes
da Lei no 46/96, de 3 de Set.) - à luz das quais devem tais normas
ser interpretadas, para conceder ou denegar tal benefício.

E, por essa razão, se tem entendido que, dispondo-se no art.17o,
2, do citado diploma, que o apoio judiciário pode ser requerido em
qualquer estado da causa, o legislador se reportava a causas pendentes
e não a processos com decisões já transitadas em julgado, nos quais,
embora ainda não findos, as pretensões das partes já obtiveram decisão
definitiva, favorável ou desfavorável, estando, assim, já atingidas as
mencionadas finalidades do sistema de acesso ao direito e aos
tribunais.

Assim, quando requerido o apoio judiciário num processo em que
a causa já foi decidida, com trânsito em julgado, após a conta das
custas devidas e do aviso para o seu pagamento, não pode o res-
ponsável por estas obter o benefício da dispensa do seu pagamento,
através daquele apoio judiciário, cujo pedido deve ser indeferido (cfr.,
entre outros, os acs. da R.L., de 22.1.79, Bol. 285/362, da R.P. de
17.3.80 e 30.7.81, Colectânea (V, 2, pag.171, e VI, 4, pag.70, de 13.4.89,
C.l.XIV, 2, pag.220, da R.Évora de 23.11.93, Bol.431/575, e deste
STA, de 9.6.92, rec.14.244, 15.11.95, rec.19.792, 26.6.96, rec.20.573,
15.1.97, rec.19.035, e 16.4.97, rec. 20.120).

Ora, no caso dos autos, não estamos face à hipótese apreciada
em tal jurisprudência e a circunstância, invocada na decisão recorrida,
de o pedido de apoio judiciário ser posterior a uma conta de custas,
não encontra na citada legislação, como bem refere a recorrente,
enquadramento que lhe atribua o efeito restritivo determinado na-
quela decisão, a qual, aliás, não cita qualquer norma legal justificativa
de tal efeito.

As custas contadas a fls.50, na sequência do despacho do Chefe
da Repartição, de fls.44, que suspendeu os processos executivos ins-
taurados contra a executada, ora recorrente, face ao acordo que esta
obteve para regularização das dívidas à Segurança Social, comunicado
a fls.34, eram devidas por força do preceituado no art.4o, 1, do DL.
411/91, de 17 Out., diploma ao abrigo do qual foi concedido esse
benefício, como se vê de fls.34 e 119/121, ao determinar que, suspensa
a instância executiva, eram devidas as respectivas custas; e nesse mes-
mo preceito, no seu no3, se estabelece que, verificando-se a revogação
da autorização — do pagamento em prestações — prosseguirá a
execução.

Do que tem de concluir-se que a presente execução se mantém
pendente, como aliás, reconhece a Mma. Juíza, na segunda parte do
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seu despacho, relativamente ao recurso interposto a fls.57, conclusão
essa necessária por inverificadas as causas legalmente previstas da
extinção da execução fiscal — cfr. arts.260o, 1, a) e b), e 339o a 354o,
do CPT.

Deste modo, a efectuada conta de custas não foi consequência
duma “decisão” final do processo executivo, sendo que, pelo contrário,
conforme se vê do requerido, a fls.53, pela executada, e do recurso
que esta interpôs, a fls.57, não só a sua condenação em tais custas,
mas até a exigibilidade da dívida exequenda, estão pendentes de apre-
ciação em via de recurso.

Assim, o apoio judiciário concedido na decisão recorrida não pode
deixar de abranger as custas contadas a fls.50, pelo que, nessa parte,
tal decisão não é de manter.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida na parte em que excluiu do apoio judiciário as custas
contadas a fls.50, em tudo o mais a mantendo.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim da Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Recurso ”per saltum”. Matéria de facto.
Incompetência do STA em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Inseridos nas conclusões da alegação de recurso de sentença
de Tribunal Tributário de 1a Instância factos que não cons-
tam do probatório, a Secção de Contencioso. Tributário
do STA é incompetente, em razão da hierarquia, para o
conhecimento do mesmo, cabendo a competência ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância - artigos 21o, 4, 32o, 1,
b) e 41o, 1, a), do ETAF, bem assim, 167o do CPT.

Recurso n.o 21 540 de que é recorrente Joaquim Soares de Brito
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:

Joaquim Soares de Brito, inconformado com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Setúbal que julgou improcedentes os
presentes embargos de terceiro por si deduzidos, vem até nós, assim
concluindo a alegação de recurso:

a) No processo de execução fiscal no 12/77 do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal em que é executada a sociedade por quotas
E.S. Brito & Irmão, Lda. foi penhorado ½ do direito e acção relativo
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a quatro prédios sitos na Rua do Rosário, freguesia e concelho da
Moita, descritos sob os nos 4734, a fls.72 vo do Lo. B-16, 5089, a
fls.85 vo, de Lo B-17, 588, a fls.164 vo do Lo B-19 e 6157, a fls.138
vo do Lo B-20;

b) A metade penhorada dos prédios atrás identificados estava ins-
crita, no que diz respeito ao direito da propriedade, a favor da so-
ciedade em nome colectivo E.S. Brito & Irmão;

c) O direito de propriedade da outra metade daqueles prédios estava
inscrito a favor de José Pires de Brito;

d) O direito de propriedade inscrito a favor de José Pires de Brito
fora por este adquirido em razão da venda que lhe foi feita pela
sociedade em nome colectivo E.S. Brito & Irmão por escritura pública
de 5 de Abril de 1967;

e) Antes dessa data, em 22 de Fevereiro de 1967, a sociedade
E.S. Brito & Irmão vendera a outra metade dos imóveis - a metade
que veio a ser penhorada - a Estêvão Soares de Brito;

f) Enquanto o José Pires de Brito registou, embora anos mais tarde,
a aquisição, o Estêvão Soares de Brito não o fez.

g) Enquanto o Estêvão Soares de Brito faleceu em 19 de Maio
de 1976, tendo deixado como herdeiros o ora embargante e aqui
recorrente, seu irmão, os seus irmãos sobrevivos e sobrinhos filhos
de irmãos pré-falecidos;

h) Por escritura pública de 18 de Setembro de 1967, a sociedade
em nome colectivo E.S. Brito & Irmãos foi transformada em sociedade
por quotas, tendo adoptado a firma E.S. Brito & Irmão, Lda.;

i) Nessa ocasião, a dita sociedade já não era a proprietária de
quaisquer imóveis, ou de parte deles, designadamente dos que viriam
a ser penhorados na execução identificada na conclusão a);

j) Por escritura pública de 22 de Julho de 1970, os referidos imóveis
foram dados de arrendamento por Estêvão Soares de Brito e José
Pires de Brito (seus proprietários) à E.S. Brito & Irmão, Lda.”;

k) Aquela sociedade pagou a Estêvão Soares de Brito e José Pires
de Brito as rendas devidas pela utilização dos prédios;

l) Estêvão Soares de Brito tinha, assim, a posse efectiva e real
da metade dos prédios em causa, e teve-a até à sua morte;

m) Por morte de Estêvão Soares de Brito, a posse transmitiu-se
aos seus herdeiros;

n) A penhora veio a ser levada ao Registo Predial pela Ap. no

03 de 3 de Novembro de 1977;
o) Os prédios cuja metade foi penhorada são os mesmos cuja metade

foi vendida a Estêvão Soares de Brito, resultando as discrepâncias
entre as identificações constantes das escrituras de compra e venda
e de arrendamento, a um lado, e do termo de penhora, a outro,
da mudança de tombo registral da Conservatória do Registo Predial
do Montijo para a Conservatória do Registo Predial da Moita;

p) A posse do embargante é preexistente à penhora e era real,
efectiva e em nome próprio;

g) Nem o embargante recorrente, nem o seu falecido irmão Estêvão
Soares de Brito foram parte na execução onde foi decretada a penhora,
nem representam a executada;

r) O recorrente é, assim, terceiro relativamente à execução que
determinou a penhora;

s) Sendo a posse do embargante muito anterior à penhora, tal
diligência ofendeu e ofende a sua posse;

t) O embargante é terceiro para efeito de dedução de embargos;
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u) Terceiros, para efeitos registrais, são apenas os adquirentes de
direitos sobre a coisa, incompatíveis entre si e procedentes do mesmo
autor;

v) Para efeitos registrais, a embargada não pode ser considerada
terceiro;

w) É-lhe, por isso, oponível a aquisição de que deriva a posse
do recorrente;

x) Como lhe é oponível a posse do embargante;
y) Nos embargos de terceiro não é lícita a discussão da questão

da propriedade, de acordo com o preceituado no art. 320o do Código
de Processo Tributário;

z) Para a procedência dos embargantes basta que o embargante
seja terceiro e que a sua posse seja anterior à penhora que a ofendeu;

aa) A sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação do
art. 2o, 1, a), do Código de Registo Predial e violou frontalmente
- ao pretender discutir em sede de embargos de terceiro a questão
do direito de propriedade o art.320o do CPT;

bb) De igual modo, violou os arts. 319o do CPT, 1285o do Código
Civil e os arts.1040o e segs. do CPC, aplicáveis por força do disposto
na alínea f) do art.2o do CPT.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o Exmo. Magistrado do Ministério Público emitido douto pa-
recer em que suscita a questão prévia da incompetência hierárquica,
por isso que o recurso não tem, a seu ver, fundamento exclusivo
em matéria de direito.

Devidamente notificadas as partes, apenas o recorrente se pro-
nunciou a respeito, defendendo que o presente recurso tem por objecto
unicamente matéria de direito, estando todos os factos indicados na
questão prévia reconhecidos na sentença recorrida.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre tal excepção

dilatória da incompetência absoluta desta formação, aliás, de conhe-
cimento oficioso - artigos 3o da LPTA, 45 do CPT e 101o e segs.
do CPC.

A instância considerou provados os seguintes factos:
1. Foi instaurada execução fiscal contra E.S.Brito & Irmão, Lda.,

para cobrança de 21.351.203$00 relativa a dívida ao Instituto dos Pro-
dutos Florestais, à Administração Geral do Porto de Lisboa e à Caixa
de Previdência de Distrito de Setúbal ;

2. No âmbito da mesma, foram penhorados o direito e acção a
½ dos prédios urbanos descritos na Conversatória do Registo Predial
da Moita sob os nos. 4734, 5089, 5888 e 6257o;

3. Estas penhoras foram inscritas na mesma conservatória pela
Apresentação 03, de 3.11.1987;

4. Por escritura pública de 22.II.1967, a sociedade comercial em
nome colectivo, vendeu a Estêvão Soares de Brito metade de cada
um dos prédios então descritos na Conservatória do Registo Predial
do Montijo sob os nos. 4201, 6081, 6668 e 226, entre outros;

5. E por escritura pública de 5.IV.1967 vendeu a José Pires Brito
a outra metade dos prédios supra, entre outros;

6. A Conservatória do Registo Predial da Moita foi instalada em
1.III.1967 e os prédios referidos no ponto 4 do probatório foram
descritos por transcrição com a seguinte correspondência nesta
conservatória:

– O prédio no4201 da C.R.P. do Montijo passou para a descrição
no 4734 da C.R.P. da Moita;
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– O prédio no 6081 da C.R.P. do Montijo passou para a descrição
no 6157 da C.R.P. da Moita;

7. Os prédios supra encontravam-se inscritos na matriz predial sob
os nos. 1709, 102, 1712 e 1710 de então, tendo, actualmente, as se-
guintes inscrições matriciais - 1424 e 1426 (parte) para o primeiro;
83, para o segundo; 1211, 1427 e 1428 para o terceiro, e 1796 e
1425 para o quarto.

8. Por escritura pública de 22.VII.1970, Estêvão Soares de Brito
e José Pires de Brito deram de arrendamento à executada os prédios
urbanos que constituem uma instalação fabril, seus anexos, escritórios
e terrenos descobertos, identificados na mesma escritura de fls.45
e seg.

9. Em cumprimento deste contrato de arrendamento, pagava a ora
executada a renda devida;

10. A propriedade dos prédios aludidos em 2 do probatório en-
contrava-se inscrita a favor de E.S. Brito & Irmão, sociedade comercial
em nome colectivo, e, e 22.IX.1983, foi inscrita a metade de cada
um dos mesmos prédios a favor de José Pires Brito, por aquisição;

11. Por escritura pública de 18.VIII.1967, a referida sociedade E.S.
Brito & Irmão foi transformada em sociedade por quotas de res-
ponsabilidade limitada, tendo adoptada a denominação “E.S.Brito
& Irmão, Lda”;

12. Aquele Estêvão Soares de Brito faleceu em 19.V.1976 e deixou
como seus herdeiros Maria Soares de Brito Barreira, José Pires de
Brito, Joaquim Soares de Brito, José Henrique Carvalho de Brito,
Maria Henriqueta Carvalho de Brito, Mário Carvalho de Brito, Ma-
nuel Joaquim Jesus de Brito e Celeste de Jesus Brito.

Este o quadro factual desenhado pelo tribunal “a quo”.
Na questão prévia levantada, começa o distinto PGA por referir

que dele não consta “que José Pires de Brito registou a aquisição
que fez pela escritura de 5-4-1967 anos depois desta data”.

Discorda, com razão, o Rct., pois, ”estando assente que José Pires
Brito adquiriu em 5 de Abril de 1967 (ponto 5 da sentença recorrida)
metade dos imóveis cuja outra metade viria a ser penhorada e que
esse direito foi inscrito em seu nome em 22 de Setembro de 1983,
é evidente que entre um e outro dos eventos mediaram alguns anos”.

Também pertinente é a observação do Rct. de que na conclusão
n) ocorre lapso de escrita, “desde logo evidente pela remissão que
na mesma alínea se fez aos docs. de fls.207 e ss., onde aparece averbada
a dita penhora com a data de 3 de Novembro de 1987”.

No mais, não colhe a resposta do Rct. à questão prévia em apreço.
É que, como bem refere o MoPo , o probatório não nos revela

que Estêvão Soares de Brito não registou a aquisição que fez da
metade dos imóveis que veio a ser penhorada (parte final da conclusão
f), que quando a sociedade em nome colectivo E.S. Brito Irmãos
foi transformada em sociedade por quotas “já não era a proprietária
de quaisquer imóveis, ou de parte deles” (conclusão h) e i) , que
“nem o embargante recorrente, nem ... Estêvão Soares de Brito foram
parte na execução onde foi decretada a penhora, nem representam
a executada” (conclusão g).

Temos, assim, que o Rct. se socorre de factos que não se mostram
assentes na sentença recorrida, donde que o recurso não tem por
exclusivo fundamento matéria de direito.

E contra isto não se esgrima com a irrelevância ou desnecessidade
de averiguação de tais factos, porquanto, para a determinação da
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competência hierárquica à face do preceituado nos artigos 32o, 1,
b), do ETAF e 167o do CPT não há que tomar posição sobre a
atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais vazadas nas con-
clusões do recurso no julgamento deste. O que importa é, tão-só,
verificar se o recorrente invoca facto (s) que não consta (m) da decisão
recorrida, ou pede alteração da matéria de facto assente pela instância.

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 21o, 4, e 32o,
1, b), do ETAF e 167o do CPT, parte final), ela não lhe assiste no
presente recurso. Situação que reclama a intervenção do Tribunal
Tributário de 2a Instância, de competência generalizada, nos termos
do artigo 41o, 1, a), do ETAF.

Termos em que, julgando procedente a questão prévia em análise,
se acorda declarar-se esta formação incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do presente recurso “per saltam”, competência
que cabe aqueloutro Tribunal Superior.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 15.000$00 e pro-
curadoria 40%.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Francisco Rodrigues
Pardal — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Graduação de créditos. Privilégio creditório.
Privilégio imobiliário. IRS. Aplicação da lei no tempo. In-
terpretação da lei.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 8o, no 1, do DL no 47.344, de 25-11-66 (diploma
preambular do Código Civil), visava extinguir apenas os
privilégios constituídos em normas anteriores.

2 — O privilégio creditório concedido no arto 104o do CIRS
só abrange o IRS relativo (ou respeitante) aos (ou seja,
a um dos) últimos três anos, expressão que, no contexto,
está referenciada à data da penhora (ou outro acto
equivalente).

Recurso no 21.544. Recorrente: Fazenda Pública. Recorridos: Manuel
Cardoso de Matos e esposa, Felismina Pereira Martins, e Caixa
Geral de Depósitos. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. Contra Manuel Cardoso de Matos e esposa, Felismina Pereira
Martins, residentes em Guimarães, foi em 7 de Julho de 1988 ins-
taurada execução fiscal para cobrança de créditos hipotecários da
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Caixa Geral de Depósitos, em que veio a ser penhorada e vendida
uma fracção autónoma de um prédio urbano sito em Guimarães.

Aberto concurso de credores, foi neste processo, para o efeito,
instaurado por apenso àquela execução, lavrada em 17-6-96, no Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo, 2a Secção, pro-
cesso no 17/95), a sentença de graduação de créditos de fls. 32-33,
da qual recorre per saltum, na qualidade de credora reclamante, a
Fazenda Pública, que a rematar a sua alegação oferece as seguintes
conclusões:

a) O arto 8o do DL no 47.344, de 25-11-66, limita os privilégios
creditórios aos constantes do Código Civil, aprovado pelo arto 1o

daquele diploma.
b) Por isso os privilégios creditórios concedidos ao Estado são os

previstos no arto 736o (privilégio mobiliário geral para garantia dos
créditos por impostos indirectos e por impostos directos, com a li-
mitação temporal aí prevista) e no arto 744o (privilégio imobiliário
por contribuição predial, pela sisa e pelo imposto sobre as sucessões
e doações).

c) Contudo, os privilégios enunciados tinham como referência o
sistema fiscal anterior, que foi entretanto profundamente reformado,
particularmente, e no que ao caso interessa, em matéria de tributação
do rendimento das pessoas singulares, mediante a introdução de um
imposto com carácter unitário.

d) A alteração verificada no modelo de tributação do rendimento
das pessoas singulares poderá justificar, só por si, o reforço das ga-
rantias dos créditos provenientes do imposto em causa, concretizado
na atribuição do questionado privilégio imobiliário, nos termos cons-
tantes do arto 104o do CIRS.

e) Assim, em matéria de privilégios creditórios, no que respeita
aos créditos do Estado por dívida de IRS, não tem aplicação o regime
constante do Código Civil, mas sim o regime especial constante do
arto 104o do CIRS.

f) É que a lei especial posterior derroga a lei geral anterior.
g) Assim, a decisão recorrida violou o arto 104o do CIRS, pelo

que deve ser revogada.
Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu a fls. 50 parecer

favorável ao provimento do recurso.
2. Aberto concurso de credores nesta execução fiscal para cobrança

de créditos hipotecários da Caixa Geral de Depósitos, em que foi
penhorado (em 1993) e vendido (em 1994) o bem imóvel hipotecado,
a Fazenda Pública reclamou, além de vários créditos de contribuição
autárquica e juros de mora, e de contribuições para a Segurança
Social e juros de mora, um crédito de IRS respeitante ao ano de
1989, no valor de 18.179$00, acrescido de juros de mora sobre esse
capital desde Fevereiro de 1991.

A sentença sob recurso graduou em primeiro lugar aqueles créidtos
de contribuição autárquica e respectivos juros de mora, em segundo
lugar os referidos créditos de contribuições para a Segurança Social
e respectivos juros de mora, e em terceiro lugar o crédito exequendo
(da Caixa Geral de Depósitos); e não graduou o aludido crédito de
IRS com fundamento em que, apesar dos privilégios atribuídos a
créditos de IRS pelo arto 104o do CIRS, ele não podia ser graduado,
«face ao disposto no arto 8o do DL no 47.344, de 25-11-66».
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3. A recorrente apenas discorda desta parte da sentença que não
graudou esse crédito de IRS por não lhe reconhecer privilégio cre-
ditório (ou outra garantia real).

4. Vejamos de que lado está a razão.
4.1. Não podemos concordar com a interpretação que a instância

fez do arto 8o, no 1, do DL no 47.344, de 25-11-66 (diploma preambular
do actual Código Civil).

Este preceito estabelece: «Não são reconhecidos para o futuro,
salvo em acções pendentes, os privilégios e hipotecas legais que não
sejam concedidos no novo Código Civil, mesmo quando conferidos
em legislação especial».

Como bem arguenta o Mo Po no seu parecer de fls. 50, esta dis-
posição legal visava extinguir apenas, como parece óbvio, os privilégios
constituídos em normas anteriores, pois não faria sentido o legislador
prever ou admitir que no futuro o mesmo legislador viesse a criar
privilégios para não serem aplicados; e, a ser isso admissível - como
hipótese de raciocício -, o certo é que estamos perante norma de
lei ordinária, revogável por lei ordinária posterior (cfr. arto 7o, nos 1
e 2, do Código Civil).

4.2. Mas a sentença é de confirmar, embora por razões diferentes
das que nela se invocam.

O arto 104o do CIRS dispõe: «Para pagamento do IRS relativo
aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza de (...) privilégio imo-
biliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à
data da penhora ou outro acto equivalente».

O questionado crédito é de IRS mas não preenche o outro requisito,
posto na previsão desta norma, de se tratar de imposto relativo (ou
respeitante) aos (ou seja, a um dos) últimos três anos, expressão que,
no contexto, está referenciada à data da penhora: é que a penhora
é de 1993 e o IRS em questão respeita, como vimos, ao ano de
1989.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso e confirma-se, em-
bora por outros fundamentos, a sentença recorrida.

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

Lisboa, 14 de Maio de 1997. - Agostinho Castro Martins - José
Joaquim Almeida Lopes - Manuel Fernando dos Santos Serra (ven-
cido, pois daria provimento ao recurso, pelas razões constantes do
ponto 4.1 do presente acórdão e uma vez que não cabia no âmbito
do recurso a averiguação que determinou a confirmação da sentença
recorrida). - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Derrama. Imposto acessório. A derrama não é custo fiscal.
Al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Enquanto imposto sobre o rendimento, embora acessório,
a derrama não é, por natureza, custo do imposto sobre
esse rendimento.

II — Só por antecipação hipotética é que a derrama poderia
ser considerada custo fiscal, mas a hipótese não contém,
por natureza, um nexo de causalidade como se exige no
arto 23o do CIRC.

III — A al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC não tem natureza
excepcional, embora a tenham algumas das outras suas
alíneas.

Recurso n.o 21.565; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Empresa
Industrial Sampedro, L.da. Relator: Exm. Cons. Dr. Benjamim
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 96.11.06 do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga, que,
julgando procedente a impugnação judicial deduzida por Empresa
Industrial Sampedro, L.da, com os demais sinais dos autos, anulou
a liquidação da derrama relativa ao exercício de 1992, do montante
de 1 384 286$00, dela recorre directamente para esta formação judicial,
pedindo a sua revogação.

2. A decisão recorrida entendeu que o acto tributário sofria de
ilegalidade ao não ter considerado a derrama como encargo dedutível
nos termos do art.o 23o do CIRC e não ser verosímil que o legislador
se tenha esquecido de a mencionar no art.o 41o do mesmo código.

3. Nas suas alegações de recurso, a recorrente pretexta, em síntese,
que a derrama é um imposto municipal acessório do IRC que, ao
contrário do interpretado e aplicado, não está incluído na categoria
dos encargos parafiscais a que se refere o art.o 23o no 1 al. f) e que,
por seu lado, está abrangido na previsão da al. a) do no 1 do art.o
41o, ambos os preceitos do CIRC.

4. Contra-alegou a recorrida, defendendo o acerto do julgado e
sustentando que o preceito do no 7 do art.o 28o da Lei no 10-B/96,
de 23 de Março (Orçamento do Estado para 1997) em que se es-
tabeleceu que a derrama não era custo fiscal tinha natureza, tinha
carácter inovador ao contrário do prescrito nele.

5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso por considerar resolvida a questão de in-
terpretação suscitada nos autos nos termos apontados pelo no 7 do
art.o 27o da Lei no 10-B/96, por este ter natureza interpretativa.

B - A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão decidenda.
É a de saber se a derrama era, durante o exercício do ano de

1992, custo fiscal dedutível nos termos do art.o 23o do CIRC para
efeitos do apuramento do lucro tributável em IRC.

2. A matéria de facto.
Os factos materiais da causa dados como provados pela instância

são os seguintes:
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Relativamente ao exercício de 1992, a impugnante inscreveu na
declaração modelo 22 de IRC o valor de 1 384 286$00 de derrama,
(quadro 19, linha 22), que acresceu ao lucro tributável, juntamente
com o valor de IRC, quadro 17, linha 12.

3. O mérito do recurso.
A questão resolvenda mereceu duas respostas diferentes por parte

deste Supremo Tribunal: uma, no sentido de que a derrama não é
custo fiscal (Acs. de 92.09.23, in Rec. 14 380, e de 96.12.04, in Rec.
20 773) ; outra, no sentido de que ela é custo fiscal (Ac. de 95.02.01,
in Rec. 16 975).

O aresto de 1992 tira essa conclusão a partir da natureza de imposto
acessório, da derrama, em relação ao imposto principal que justificaria
a aplicação do princípio lógico-jurídico acessorium sequitur principale.

O acórdão de 1995 louva-se nas razões assim condensadas no su-
mário doutrinal do aresto citado:

«1. Para determinação do lucro tributável em IRC a regra e a
dedutibilidade de todos os encargos fiscais como custos;

2. É excepcional, insusceptível, pois, de aplicação analógica, a norma
do art.o 41o/1/a) do CIRC que impede a dedução do IRC como custo
para tal efeito;

3. A derrama, como encargo fiscal que é, só não seria dedutível
como custo na determinação do lucro tributável se coubesse no con-
ceito de IRC;

4. IRC e derrama são, em linguagem vulgar e técnica, conceitos
distintos: quanto ao destino da receita, à normalidade ou excepcio-
nalidade da incidência e aos sujeitos tributários activos: num o Estado;
na outra, os municípios;

5. Por isso não pode, nesta perspectiva, tratar-se a derrama como
um mero adicional do IRC, antes como imposto acessório dele;

6. As diferenças entre estas duas figuras tributárias conduzem-nos
a concluir que o conceito do imposto «derrama» não cabe no conceito
de IRC. Se o legislador do CIRC quisesse exceptuar também a derrama
daquela regra da dedutibilidade dos encargos fiscais como custos só
teria de usar na redacção do arto 41o/1/a) do CIRC uma fórmula
semelhante à que usara meses antes ao dar nova redacção à al. c)
do art.o 37o do CCI através do DL no 95/88;

8. Face à redacção dos artos 23o/f) e 41o/1/a) do CIRC, a colecta
da derrama é de considerar como custo na determinação do lucro
tributável em IRC;

9. Não altera esta conclusão a nova redacção dada ao art.o 5o da
Lei no 1/87 pelo DL no 470-B/88».

O acórdão referido de 1996, de que foi relator também o do pre-
sente, questionou o valor dos fundamentos de cada uma das outras
decisões e pronunciou-se no sentido de ser sufragada a conclusão
tirada pelo primeiro.

A decisão censuranda postou-se, como se vê, ao lado da segunda
tese acima sintetizada. Mas mal, como se verá.

Demonstrando esta asserção, repetem-se aqui alguns dos excertos
do citado acórdão de 1996 em cuja valia se continua a acreditar.

«Não se discorda que a derrama seja, à face do art.o 5o da Lei
no 1/87, de 6 de Janeiro, na redacção dada pelo DL no 470-B/88,
de 19 de Dezembro, um tipo fiscal diferente do IRC, o que vale
por dizer que, ontologicamente, ou seja, à face dos seus elementos
essenciais retratados na lei fiscal que a regulamenta, ela é um imposto
distinto do IRC, como se acentua na segunda tese.
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Enquanto este se destina a alimentar o caldeirão das receitas do
Estado que propicie o cumprimento os encargos com a satisfação
das mais diferentes e indistintas necessidades de caracter público,
a derrama só pode ser lançada para «acorrer ao financiamento de
investimentos ou no quadro de contratos de reequilibro financeiro»
dos municípios (art.o 5o da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro), ou seja,
é uma receita consignada; o IRC é um imposto que está previsto
como modo normal de obtenção daquelas receitas anuais e segundo
a taxa nele definida, estando apenas a sua cobrança dependente de
autorização anual do Parlamento, a derrama só existe quando seja
lançada pelo município, verificados que sejam os excepcionais con-
dicionalismos apontados e tem a expressão contributiva, dentro dos
limites legais, que for definida pelo acto que a decida lançar; o sujeito
activo do IRC é o Estado, o da derrama são os municípios.

Também se concorda, e nessa qualificação doutrinal também não
divergem as duas teses, que a derrama, a que se refere o citado art.o
5o da Lei no 1/87, na redacção do DL no 470-B/88, se configura como
um tipo de imposto acessório, cuja definição estatutária se colhe dos
próprios termos do imposto principal, dado que o legislador, para
o aplicar, usa o mesmo facto tributário do outro imposto, segundo
a expressão imutável (mas que podia ser variável) com que nele foi
determinado e liquidado (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal,
1974, págs. 34; António Braz Teixeira, Princípios de Direito Fiscal,
1991, Vol. I, págs. 63; Pedro Soares Martinez, Manual de Direito
Fiscal, 1983, págs. 204 e 453; Nuno Sá Gomes, Lições de Direito
Fiscal, vol. I, Centro de Estudos Fiscais, 1984, págs. 371-376).

Ao contrário do que entenderam os dois arestos referidos, não
poderá, porém, reconhecer-se a qualquer destas duas asserções a den-
sidade ou valor jurídico suficiente para determinar a solução da ques-
tão decidenda.

Não será pelo facto da derrama ser um imposto diferente do IRC
e de, assim, a sua não configuração como custo fiscal não poder
ser colhida por apelo à previsão legal que se refere exclusivamente
a este - o art.o 41o, no 1 al. a) do CIRC -, que tem de concluir-se
que ela não é custo fiscal.

Isso só seria assim se fosse defensável que este preceito tinha não
só natureza excepcional, na medida em que excluiria da dedução fiscal
custos que o seriam face às regras próprias do imposto, como elencava
tudo o que não fosse custo fiscal.

Por seu lado, parece-nos que a solução da questão também não
poderá distrair-se, pura e simplesmente, da sua natureza de imposto
acessório, por mera aplicação do princípio acessorium sequitur prin-
cipale.

É que esta é uma qualificação doutrinal que tem o sentido de
reflectir apenas a relação existente entre os factos tributários de um
e outro imposto e que é afirmada pelas circunstâncias do imposto
acessório utilizar como facto tributário o facto tributário já deter-
minado, quantificado e liquidado do outro imposto - o principal -,
e que só existe quando este também exista.

O efeito jurídico de poder ser ou não ser custo fiscal do imposto
acessório, em sede do imposto principal ou porventura outra, re-
presenta já uma atribuição do direito em campo diferente, como é
o desses impostos, respeitante a terreno situado fora daquele de que
emerge a qualificação.
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Como domínio jurídico situado além dele, bem poderá a sua re-
gulamentação ser distinta consoante a economia do imposto a que
então respeite.

Ele terá a relevância jurídica que o legislador entenda dever
conferir-lhe.

Isto quer dizer que, no caso concreto, será em função da lógica
interna do IRC, que haverá que apurar se tem validade aquele prin-
cípio do acessorium sequitur principale cuja validade apenas se tem
por indiscutível dentro de uma unidade lógica que, aqui, se tem, porém,
por discutida em face do reconhecimento de que estamos perante
dois impostos diferentes, embora um principal e outro acessório.

Ora, o corpo do no 1 do art.o 23o do CIRC apenas considera como
custos ou perdas - o que é o mesmo que dizer que só esses valores
é que se reflectem negativamente no apuramento do lucro tributável
(é que são dedutíveis ao elemento positivo do mesmo) - « ... os que
comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos pro-
veitos ou ganhos sujeitos ao imposto ou para a manutenção da fonte
produtora, ... ».

E de seguida identifica, a título exemplificativo, expressamente afir-
mado, vários custos, contando-se, entre eles, na alínea f), os «encargos
fiscais e parafiscais».

Só que esta menção não poderá ser vista de forma desgarrada
do corpo do preceito.

E, sendo assim, não se vê como é que um imposto que incida
sobre o lucro tributável, sobre o rendimento, como é o caso do IRC,
e cuja existência só pode ser afirmada depois de saber se existe ou
não esse lucro, pode ser considerado como custo do próprio lucro.

A natureza de imposto sobre o rendimento vai logicamente contra
essa admissibilidade: o custo do imposto só surge com a tributação
do rendimento e, por isso, não pode dizer-se que ele foi necessário
para se obter esse rendimento.

Isso só seria possível por antecipação hipotética do seu valor e
as hipóteses não contêm, por natureza, nexos de causalidade, como
se exige no referido preceito».

Não se argumente que este raciocínio é enganoso porque, sendo
a declaração da derrama feita apenas no ano seguinte, ultrapassado
está já o campo hipotético, estando-se no da realidade acontecida.

Puro artifício de quem não compreendeu o valor do argumento.
O facto de se estar a apurar o lucro tributável depois do decurso
do ano em nada muda a natureza das coisas. E não a muda porque,
não intervindo o pretenso custo da derrama na formação e conse-
quente apuramento do rendimento, mas tratando-se apenas de uma
resultante sobre o rendimento tributável apurado, ele só poderia ser
tido como custo da formação do rendimento antes apurado por simples
antecipação hipotética. Se só existe custo, em relação ao ano do ren-
dimento declarando, depois de se verificar se, nesse mesmo ano, existiu
rendimento como seria possível afirmar que ele contribuiu para a
formação do rendimento se a existência deste é condição positiva
da sua própria existência?

E retomando a argumentação do acórdão de 96, pode continuar
a dizer-se, repetindo-o: «O imposto sobre o rendimento representa,
por natureza e em termos constitucionais (art.o 107o da CRP), uma
real amputação do rendimento, da riqueza que se quer deixar dis-
ponível e isso só é plenamente alcançado com a não dedução do
imposto sobre o rendimento a ele próprio.
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Sendo assim, a citada al. f) do no 1 do art.o 23o do CIRC terá
de ser lida com o sentido de dizer que são custos fiscais ”os encargos
fiscais quando o forem e puderem ser”, como diz Rogério Fernandes
Ferreira, no seu estudo ”A derrama é, ou não, custo fiscal?”, in CTF
no 378, págs. 14.

Isto autoriza a extrapolar a conclusão de que a al. a) do no 1
do art.o 41o do CIRC, que considera como não dedutível para efeito
de determinação do lucro tributável o IRC, não poderá ser qualificada
como norma excepcional.

Contendo o preceito várias normas, tantas quantas as previsões
nele mencionadas, só por referência a cada uma delas e possível apurar
se ela tem natureza excepcional ou não.

E seguramente que esta, como outras, como, v. g., a da al. d),
não tem essa natureza.

O art.o 41o do CIRC tem, pois, uma dupla natureza: em alguns
casos, as suas normas são excepcionais, na medida em que não ad-
mitem que se relevem fiscalmente custos que teriam essa natureza
face ao citado art.o 23o, como, v. g., a da al. g); noutros, elas são
meramente explicativas.

Aliás, se se convocar o lugar paralelo do outro imposto sobre o
rendimento (IRS), que engloba lucros de natureza industrial, comer-
cial ou agrícola, rendimentos de trabalho dependente ou indepen-
dente, constatar-se-á que não poderá deixar de defender-se a tese
aqui defendida, sob pena de se ter de admitir que o citado preceito
do CIRC, aplicável subsidiariamente aos rendimentos da categoria
C (rendimentos comerciais, industriais e agrícolas), afrontaria o prin-
cípio da igualdade, pois que colocaria em diferente posição os con-
tribuintes de outros rendimentos, a menos que se defendesse, e não
se vê com que argumento legal, que o IRS seria também dedutível
ao rendimento nos demais casos.

Ora, a derrama é um imposto que, tal como o IRC, incide sobre
o rendimento, o ganho ou lucro a ele sujeito e, portanto, se encontra
na mesma posição e deve ter o mesmo tratamento.

Esta constatação faz cair pela base o argumento tirado de tal pre-
ceito de que, sendo ele excepcional e não estando nele expressamente
mencionada como não dedutível a derrama, ela seria dedutível.

No apuramento do lucro tributável ou da matéria colectável do
imposto jamais poderá ser desconhecida a regra do art.o 23o do CIRC.

Essa relevância está, de resto, acentuada nos preceitos que definem
os elementos a ter em conta nessa determinação.

Assim diz-se, na alínea a) do no 1 do arto 15o, que « ... a matéria
colectável se obtém pela dedução ao lucro tributável, determinado
nos termos dos artigos 17o e seguintes, ... » e no no 1 do art.o 17o,
ambos os preceitos do CIRC, que « ... o lucro tributável das pessoas
colectivas e outras entidades ... é constituído pela soma algébrica
do resultado líquido do exercício e das variações patrimoniais positivas
e negativas, ...determinados com base na contabilidade e eventual-
mente corrigidos nos termos deste código».

Mas as dúvidas sobre se a derrama é ou não um custo fiscal devem
ter-se hoje por completamente dissipadas em face da redacção dada
à al. a) do art.o 41o do CIRC pelo no 1 do art.o 28o da Lei no 10-B/96,
de 23 de Março (Orçamento do Estado para 1996), segundo a qual
não são encargos dedutíveis para efeitos fiscais «o imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas (IRC) e quaisquer outros impostos
que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros», e do prescrito
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(1) Cfr. sobre a matéria, na jurisprudência, os Acórdãos do TC nos 11/83 e 307/90 e
Pareceres da CC no 30/81 e 25/82.

(2) Interpretação e Aplicação das Leis, apud Ensaio sobre a Teoria da Interpretação
das Leis, de Manuel A. Domingues Andrade, págs. 132; Sobre a matéria, cf., também,
entre outros, J. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, págs. 176.

no no 7 do mesmo art.o 28o de que aquela redacção tem natureza
interpretativa.

É claro que poderá questionar-se a bondade desta qualificação
legislativa, interrogando-nos sobre se, não obstante tal declaração for-
mal do legislador, não se estará perante uma prescrição ou comando
inovador, perante normas que introduzem princípios jurídico-vincu-
lativos novos, embora fingindo ser eles o sentido originário do preceito.

Note-se, no entanto, que, ainda que se chegasse a uma conclusão
deste tipo, nem por isso se poderia afastar, de imediato, a aplicação
da nova redacção da lei.

Essa solução só poderia ser o resultado do juízo positivo que se
fizesse sobre a problemática da inconstitucionalidade desse preceito
por ofensa de qualquer princípio constitucional, como o princípio
da protecção da confiança ínsito no princípio do Estado de Direito
art.o 2o da CRP), sob pretexto de que, a coberto dessa qualificação
jurídica, se estaria a efectuar uma intolerável retroactividade de tal
lei fiscal (1)

Tem-se, todavia, por seguro que a nova lei tem natureza in-
terpretativa.

Segundo ensina Francesco Ferrara (2), uma lei é interpretativa
quando, existindo controvérsia entre os aplicadores do direito, maxime
dos tribunais, sobre o sentido de uma norma antecedente, o legislador
se dispôs, por declaração expressa ou pela sua intenção de outro
modo exteriorizado, a fixar o seu sentido originário, para que esta
seja aplicada em conformidade com ele.

A norma interpretativa expressa, pois, o sentido originário da norma
interpretada, indica o sentido juridicamente vinculante que esta norma
continha desde o pretérito, quam interpretationem... verum in prae-
teritis..., diz o velho brocardo latino.

Tal é a razão da injunção de que «a lei interpretativa se integra
na interpretada ... » constante do art.o 13o do C. Civil.

Há, todavia, hipóteses em que não existe interpretação autêntica
não obstante o legislador dilucide ou resolva uma controvérsia pree-
xistente sobre o sentido da lei: é o que acontece quando se pretende
apenas afastar as dúvidas de sentido para o futuro, «sem pretender
que a nova lei se considere como conteúdo duma lei passada» ou
quando se completa qualquer lacuna da lei precedente.

Assim sendo, a questão de saber se a nova redacção da lei encarna
uma interpretação autêntica da precedente tem de ser resolvida tam-
bém pelo recurso aos princípios da hermenêutica jurídica.

A primeira tarefa começa por verificar se existia qualquer con-
trovérsia de interpretação jurídica atinente ao citado preceito que
exigisse essa forma de intervenção legislativa, ou seja, se existia a
específica occasio legis que justificasse racional ou teleologicamente
o novo modo legislativo de expressar a juridicidade querida desde
o pretérito.

Ora, é sabido que se tinha gerado, nomeadamente nos tribunais,
controvérsia sobre o sentido de tal preceito, em termos de terem
sido proferidas decisões de sentido contrário, como acima se deixou
notícia.
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(3) Já depois de escrito este acórdão teve-se conhecimento de que no mesmo sentido
foram recentemente proferidos outros acórdãos deste tribunal ainda inéditos.

Havia, pois, razão para a intervenção legiferante de interpretação
autêntica.

Por outro lado, tendo-se ela confinado à eleição de um dos sentidos
que a interpretação científica já defendia, há que tirar a conclusão
irrefutável de que não se está a introduzir, fingidamente, qualquer
princípio novo e inovador sobre a matéria regulada, mas que o le-
gislador quis interpretar autenticamente a lei, ou seja, definir o sentido
do preceito, desde o início da sua vigência.

E a mesma conclusão é sugerida pelo principal elemento a relevar
na pesquisa do pensamento legislativo que é, como se sabe, o elemento
literal, atento o facto do pensamento legislativo expressar por esse
modo.

Ora, neste caso, ele é incontroverso na manifestação do escopo
que o legislador se propôs ao dar nova redacção à al. a) do n.o 1
do art.o 41o do CIRC.

Ao declarar-se expressamente, no citado n.o 7 do art.o 28o da Lei
n.o 10-B/96, que a nova redacção da lei tem natureza interpretativa,
está a afirmar-se, sem margens para dúvidas, que se quis definir o
sentido originário da lei.

De tudo o exposto conclui-se que a derrama não é custo fiscal
segundo o sentido normativo originário da citada al. a) do n.o 1 do
art.o 41.o do CIRC (3).

Tanto vale por dizer que a sentença recorrida não se pode manter,
carecendo de ser revogada.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e,
julgando improcedente a impugnação, não anular o acto de liquidação
sindicado.

Custas na primeira instância e neste STA pela recorrida, com pro-
curadoria de 50%, aqui por ter deduzido oposição ao recurso.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Martins
(votei o Acórdão, face à nova redacção do art. 41o., alínea a), do
CIRC, dada pelo no 1 do art. 28o. da Lei no 10-B/96-03-23 e à sua
natureza interpretativa — e portanto retroactiva — conferida pelo no 7
do mesmo artigo 28o.). — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Contribuição industrial liquidada
nos termos do n.o 2 do art.o 3o do DL. n.o 442-B/88, de
30.10. Regime aplicável na vigência do C. P. Tributário.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A contagem do prazo de impugnação da liquidação da
contribuição industrial, efectuada sob a vigência do CPT
e ao abrigo do disposto no art.o 3o n.o 2 do DL n.o
442-B/88, de 30/11, está sujeita ao regime fixado pelo
art.o 7o do D n.o 154/9 1, de 23/4.

II — Este preceito visou afastar a solução que decorria das
normas gerais sobre conflitos temporais de normas ju-
rídicas materiais e manteve o regime já antes adoptado
por outro preceito de direito transitório (o art.o 3o n.o 2
do DL n.o 442-B/88).

III — Ao editar o regime do citado art.o 7o do DL n.o 154/91,
o legislador estava vinculado aos princípios já adoptados
no preceito anterior de direito transitório, mandando a
coerência, equidade, equilíbrio e prática conveniência do
sistema que adoptasse, nesta norma especial de resolução
de conflitos temporais, o mesmo regime de impugnação
do bloco de legalidade regente do acto tributário existente
à data da prática dos factos tributários.

IV — Não existe razão nenhuma, nem sequer de ordem ló-
gico-jurídico-literal para afastar a aplicação do citado
art.o 7o em relação aos impostos abolidos pela reforma
fiscal de 1989.

V — O imposto é de cobrança virtual se, de acordo com o
arquétipo legal, ele é normalmente cobrado depois de
prévia entrega e débito dos títulos de cobrança ao te-
soureiro e nesse período o contribuinte goza de um prazo
de pagamento voluntário sem juros de mora, não in-
teressando se, no caso de liquidação adicional, ele pode
ser também cobrado eventualmente e só perante a falta
de pagamento a cobrança se converte de eventual em
virtual.

Recurso n.o 21 577, em que é recorrente a Sociedade Irregular Abel
Lopes de Andrade e Domingos Ferreira Araújo e recorrida a Fa-
zenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Ro-
drigues.

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

A - O relatório.
1. A sociedade irregular Abel Lopes de Andrade e Domingos Fer-

reira Araújo, contribuinte n.o 900 184 671, com os demais sinais dos
autos, dizendo-se inconformada com o despacho de 96.11.12 do senhor
juiz do Tribunal Tributário. de 1.a Instância de Aveiro que, sob fun-
damento da intempestividade do pedido (caducidade do direito de
impugnar), lhe indeferiu liminarmente a impugnação judicial deduzida
contra a liquidação adicional de contribuição industrial, grupo A, de
2 276 860$00, derrama de 227 686$00, juros compensatórios corres-
pondentes de 2 606 924$00, imposto extraordinário de 162 632$00 e
juros compensatórios respectivos de 169 280$00, tudo no valor global
de 5 443 382$00, dele recorre directamente para esta formação ju-
dicial, pedindo a sua revogação.

2. Entendeu a decisão recorrida que o prazo de impugnação se
aferia nos termos do art.o 123o al. b) do C.P.T. e se contava se-
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(1) Cfr., entre outros, os Acs. de 18.01.95, 15.03.95, 05.04.95 e 19.189, in Recs. nos 18.790,
17.790, 18.991 e 19.189 e ainda de 96.02.28, in Rec. 19 194 e de 96.03.13, in Rec. 19 762.

guidamente, dada a sua natureza substantiva, pelo que, havendo a
impugnante sido notificada no dia 30.12.91 para proceder ao paga-
mento voluntário da liquidação impugnada e apresentado a sua petição
no dia 28.05.92, a impugnação fora proposta fora do prazo de 90
dias e o direito de impugnar havia caducado.

3. Contra o decidido, a recorrente esgrime nas suas alegações de
recurso que o prazo de impugnação se deve aferir segundo as regras
do C.P.C.I., por força das disposições de direito transitório dos art.os 3o

do DL. n.o 442-B/88, de 30/11 e 7o do DL. n.o 154/91, de 23/04,
e não segundo as normas do C.P.T., pelo que a impugnação foi atem-
padamente deduzida, mas, ainda que o fosse por este regime, sempre
a conclusão seria a mesma, dado que a decisão recorrida não levou
em conta que o prazo para o pagamento voluntário sem juros de
mora, a que se refere o art.o l09o do C.P.T., apenas terminara em
31.03.92.

4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

de que o recurso merece provimento à luz de qualquer dos regimes
solicitados para o cômputo do prazo de impugnação, embora a solução
ajustada seja a da aplicação das regras do C.P.C.I.

B - A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão decidenda.
É a de saber como se computa o prazo de impugnação dos impostos

abolidos, como a contribuição industrial, cuja liquidação ocorra sob
a vigência do C. P. Tributário.

2. A matéria de facto.
O quadro de facto dado como provado pela instância recorrida

(e que constituiu o pressuposto do decidido) é o seguinte:
a)- Por registo postal do dia 30.12.91, a impugnante foi notificada

para, no prazo de 30 dias, proceder ao pagamento da liquidação de
contribuição industrial grupo A, no montante de 5 443 382$00, sendo
2 276 860$00 de contribuição, 227 686$00 de derrama, 2 606 924$00
de juros compensatórios, 162 632$00 de imposto extraordinário e
169 280$00 de juros compensatórios, inerente ao exercício de 1986.

b)- No dia 28/5/92 a impugnante apresentou a petição da im-
pugnação.

3. O mérito do recurso.
A controvérsia, cuja solução nos é pedida, tem sido objecto de

análise em diversos casos que subiram até este Supremo Tribunal,
tendo-se nele gerado duas correntes de interpretação à volta do art.o
7o do DL n.o 154/91, de 23 de Abril.

Uma que entende que ele se aplica à determinação do prazo de
impugnação segundo as regras do C.P.C.I. quer dos impostos de co-
brança originariamente virtual, quer de cobrança originariamente
eventual que se converta em cobrança virtual, quer dos impostos dos
impostos cujas leis instituidoras se encontram plenamente em vigor
(impostos actuais) e quer, finalmente, dos impostos que foram abo-
lidos, mas que viram ressalvada a eficácia da lei instituidora do seu
regime jurídico de modo a garantir a tributação dos factos tributários
ocorridos à sua sombra (1).

1461

(2) Cfr., entre outros, os Acs. 11.01.95 e de 11.10.95, in Recs. 18.167 e 19.192.
(3) Cfr. artos 136o C.C.I, 55o C. I. Prof., 62o C. I. Cap., 58o C. I. Compl., 291o e 374o

C. C. Pred., 131o C.I.R.S. e 111o C.I.R.C.
(4) Baptista Machado, Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, págs. 24.
(5) Ibidem, págs. 25.

Outra que defende que ele se aplica apenas à determinação do
prazo de impugnação dos impostos ainda em vigor cuja cobrança
seja virtual (sisa, imposto sobre as sucessões e doações e IVA), sendo
o prazo dos abolidos colhido nos artos 123o, 107o e 109o, n.o 3 do
C. P. Tributário e nas leis de tributação, cuja ultra-actividade se res-
salvou, aqui no que tange ao apuramento do momento do termo
do prazo do pagamento voluntário sem juros de mora a partir do
qual aquele se afere (2).

Adiantemos, desde já, que aderimos à primeira tese cujos argu-
mentos se aceitam, evidenciando-se apenas três aspectos que nela
ainda não vimos suficientemente valorados.

Referimo-nos, em primeiro lugar, à natureza das normas que es-
tabelecem o prazo de impugnação e das que definem os momentos
relevantes para a sua contagem.

Constitui hoje jurisprudência pacífica que o direito de impugnação
judicial constitui um direito subjectivo público, constitucionalmente
reconhecido (art.o 268o, no 4 da C.R.P.), na medida em que concede
ao sujeito um verdadeiro poder, que está inteiramente na disponi-
bilidade da sua vontade, de sindicar judicialmente, com fundamento
em qualquer ilegalidade, o acto tributário que lese os seus direitos
e interesses legalmente protegidos.

Este direito resulta, pois, de urna norma material constitucional.
Mas não só. Ele é reconhecido também, em desenvolvimento da-

quele princípio constitucional, pelas diversas normas ordinárias que
estabelecem o regime dos vários impostos.

Em todos os códigos se inserem disposições relativas ao reconhe-
cimento desse direito, na parte relativa às garantias dos contri-
buintes (3).

Tal como aquela, também estas normas são normas materiais na
medida em que reconhecem o mesmo direito subjectivo de im-
pugnação.

A mesma natureza tem, evidentemente, as normas ordinárias que
estabelecem o prazo em que o direito subjectivo público de impug-
nação pode ser exercido e os termos em que ele deve ser contado,
mesmo no que tange ao seu momento inicial, na medida em que
elas outra coisa não regulam do que, ainda, aspectos ou elementos
do direito reconhecido.

São normas relativas a situações jurídicas em via de constituição
ou de extinção em que se acha em curso um prazo de caducidade
ou de extinção pelo não uso dum direito subjectivo.

E, aliás, esta compreensão que justifica a regulação da matéria
no Código Civil (artos 296o a 299o).

Estas são normas que ”tem por objecto um certo modo de proceder
para realizar os direitos ou para garantir a sua efectivação” (4) que
regulam ”efeitos externos, laterais ou indirectos” (5) de direitos cujo
conteúdo é modelado com a produção dos pressupostos de facto pre-
vistos na lei.

Mas pese, embora, esta tonalidade, que sugere a sua equiparação
a normas de ”Processo”, e, portanto, a aplicação imediata de uma
nova lei que regule a matéria, como o C. P. Tributário, não deixará
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aquela natureza de repercutir algumas exigências na disciplina das
situações jurídicas que venham a ter pontos de contacto ou de conexão
com leis que se sucedam e que a disciplinem em termos diferentes.

Atenta essa natureza, os conflitos temporais de diferentes leis que
se apresentem com vocação para disciplinar essa matéria deverão
ser resolvidos, à falta de lei especial, por aplicação dos critérios legais
estabelecidos para esse tipo de normas (art.o 12o, 297o e 299o do
C. Civil).

Aqui se faz entrar em cena a segunda nota que se julga ter alguma
relevância na opção pelas duas referidas teses.

O direito de impugnação não se pode conceber desanexado do
acto tributário, pois este constitui o seu objecto.

Sendo assim, natural é que o direito de impugnação e todos os
aspectos substantivos do mesmo estejam sujeitos ao mesmo bloco
normativo aplicável para o acto tributário, sob pena de quebra dos
princípios gerais de direito transitório, razões de equidade, equilíbrio
e de prática conveniência.

Uma atitude diferente do legislador, porque extravazante do prin-
cípio de que ele opta sempre pelas soluções mais acertadas (art.o
9o no 3 do C. Civil), só poderá ser aceite quando iniludivelmente
expressa na lei transitória.

Se o legislador entendeu que o acto tributário sindicável deve ser
praticado ao abrigo de certa lei, cuja ultra-actividade estabeleceu,
para conseguir a efectivação jurídico-prática dos efeitos jurídicos de-
correntes dos factos ocorridos sob o seu domínio, natural é que pro-
longue também a eficácia da lei que rege os aspectos substantivos
conexionados com o exercício do direito de impugnação desse acto
tributário.

E mais. Constituindo o acto tributário uma mera verificação cons-
titutiva dos efeitos jurídicos do facto tributário, no sentido de que
por ele se constitui o título jurídico formal que, verificando a produção
na prática da vida dos factos tributários e dos efeitos jurídicos, quanto
à constituição da obrigação do imposto, que eles encerram, manda
a coerência lógica do sistema que as normas reguladoras do acto
tributário e, consequentemente, também do direito de impugnação,
devam ser as que vigoram aquando da ocorrência daqueles factos.

É dentro deste entendimento que têm de ser lidos os preceitos
dos artos 3o do DL. no 442-A/88 e 3o do DL. no 442-B/88, ambos
de 30 de Novembro, que aprovaram, respectivamente, o C.I.R.S. e
o CIRC., e 2o e 7o do DL no 154/91, de 23 de Abril, que aprovou
o C. P. Tributário.

Ao manter a eficácia das leis que regulavam os impostos abolidos,
entre os quais se conta o sindicado, em relação aos rendimentos au-
feridos até à data da entrada em vigor dos novos códigos tributários,
está o legislador daqueles dois preceitos a prolongar a vigência de
todo o regime que então regulava os impostos abolidos e nele incluído,
evidentemente, as normas que os diversos códigos versavam sobre
o direito de impugnação e as normas do C.P.C.I. para o qual algumas
delas remetiam (cfr. artos 136o do CCI, 55o do CIP, 62o do C.I. Cap.,
58o do C. I. Compl. e 291o e 374o do C. C. Pred. e 43o do C.I.M.V.).

Digamos que o legislador de então quis prolongar o regime legal
a que os impostos abolidos estavam sujeitos e dentro dele, portanto,
o que definia o prazo de impugnação e o seu dies a quo, ou seja,
portanto, o regime que decorria dos códigos revogados e do C.P.CI.

Estamos perante duas disposições de direito transitório de natureza
formal que indicam qual das leis se devem aplicar em determinada
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(6) Cfr. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, págs. 230.
(7) Baptista Machado, op. cit. págs. 158 a 170.

situação jurídica que tem conexão com os códigos revogados e com
os novos códigos (6).

Tendo sucedido, entretanto, a revogação do C.P.C.I. e a sua subs-
tituição pelo C. P. Tributário, feita pelo DL n.o 154/91, e tendo este
concebido um novo sistema de cobrança dos impostos diferente da-
quele que até então vigorava nos impostos abolidos e nos que a recente
reforma fiscal consagrara, acabando com o regime das modalidades
de cobrança eventual e virtual e instituindo uma única forma, de
pagamento voluntário, que é aquele que é feito sem juros de mora
dentro dos prazos estabelecidos nas diferentes leis de tributação (cfr.
artos 102o e segs.), natural é que o legislador se interrogasse sobre
a solução a adoptar quanto aos impostos vigentes, ainda que ultra-
-activamente, na ordem jurídica.

E esse problema tanto se lhe tinha que pôr em relação aos impostos
abolidos como em relação aos impostos emergentes da recente re-
forma fiscal mas cujo sistema de cobrança não estava de harmonia
com as novas regras materiais estabelecidas no C. P. Tributário: num
caso e noutro as situações jurídicas poderiam ser abrangidas pelo
novo regime jurídico material por, atenta a natureza das normas e
face aos princípios gerais de direito transitório do art.o 12o, 297o,
n.o 2 e 299o do C. Civil, elas serem de aplicação imediata (7).

Tanto num caso como no outro, as leis tributárias não estavam
adaptados às disposições de cobrança do novo Código.

O problema a resolver pelo legislador era o mesmo, quer em relação
aos impostos abolidos quer em relação aos impostos actuais: a des-
sincronização do regime de cobrança e ao momento dela que se tomava
como indicativo do dies a quo do prazo existente entre o instituído
no C.P.T. e o que constava das leis de tributação.

É claro que, em relação aos impostos abolidos, tendo o legislador
adoptado uma solução de direito transitório, nos referidos preceitos
dos diplomas que aprovaram o C.I.R.S. e CIRC. - solução essa que
passou por manter todo o bloco de legalidade que regia esses impostos,
nomeadamente, também, quanto ao regime da sua impugnação - ,
dificilmente é de aceitar, a menos que esse pensamento legislativo
esteja francamente expresso no texto da lei, que o legislador venha
a adoptar uma solução diferente em outro preceito de direito
transitório.

Não se diga, como já se tem ouvido, que não estamos colocados
perante uma questão de conflito temporal de leis.

A questão a resolver traduz-se numa determinação do regime ju-
rídico a que está sujeito certo efeito lateral de um direito subjectivo
público que nasce intrinsecamente ligado a uma situação jurídica que
é definida com aplicação de uma lei antiga - o acto tributário referente
aos impostos abolidos -, num momento em que está em vigor uma
nova lei que o disciplina em novos termos.

Estando estabelecida a ultra-actividade da lei antiga - as leis tri-
butárias dos impostos abolidos -, que remetia para o C.P.C.I. e havendo
sucedido a este uma lei nova - o C.P.T. -, é evidente que a situação
jurídica da determinação do prazo de impugnação tem conexão com
os dois diferentes regimes.

É altura de chamar à liça a terceira nota a que nos quisemos referir:
a unidade do sistema jurídico.
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(8) Cfr. Rodrigues Pardal e Rúben dos Anjos, Código de Processo das Contribuições
e Impostos, Anotado, 2a edição, págs. 150, 186, 398 e 403.

A unidade do sistema jurídico está assente sobre o pressuposto
material de que o legislador não renega os valores jurídicos que ex-
pressa em diferentes campos do direito e sobre o pressuposto on-
tológico de que o sistema jurídico é um todo harmonioso de normação
jurídica.

Deste modo, se certa solução se apresenta como a mais adequada
para resolver determinada questão de direito transitório, haverá de
entender-se que o legislador a quis consagrar noutra situação em
que os interesses a resolver são idênticos.

Tecidas estas considerações, passemos à análise do art.o 7o do DL.
n.o 154/91, de 23 de Abril.

Dispõe ele o seguinte: «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».

Estamos - é evidente - perante uma pura norma de direito transitório
formal que se limita a definir qual das leis - a antiga ou a nova -,
se aplica a determinada situação jurídica que tem conexão com elas.

E note-se que, como já se disse, a questão de opção pela lei antiga
ou pela lei nova tanto se punha ao legislador, no momento da edição
do preceito transitório, quanto aos impostos abolidos como aos im-
postos actuais: em ambos os casos está-se perante leis que são ac-
tualmente eficazes, se bem que num por força de uma ultra-actividade
temporalmente determinada, especificamente prevista, o que não pas-
sa no outro em que a vigência da lei é indeterminada.

A razão de ser é intuitiva: havia que encarar e resolver a referida
dessincronização dos regimes de cobrança dos impostos estabelecida
nas leis tributárias anteriores e no C. P. Tributário, com os conse-
quentes reflexos ao nível da definição do momento do dies a quo
do prazo de impugnação no tocante aos impostos de cobrança virtual,
já que quanto aos de cobrança eventual ele não se punha.

Como é sabido, no domínio do C.P.C.I, o prazo da impugnação
judicial dos impostos contava-se em função dos dois eventos definidos
nas als. a) e b) do art.o 89: ou da abertura do cofre para a cobrança
das contribuições e impostos ou da respectiva cobrança quando feita
eventualmente.

A abertura do cofre era, na cobrança virtual, o primeiro dia em
que os impostos podiam ser pagos ao tesoureiro sem juros de mora
com base em títulos de cobrança que o mesmo tinha previamente
recebido e isso tanto podia acontecer nas cobranças que o eram ori-
ginariamente, como nas eventuais que se convertessem, em face da
lei, em virtuais ou em que a um período de pagamento voluntário
sem juros de mora, apresentando o contribuinte os títulos de cobrança
ao tesoureiro, se seguisse um novo período de pagamento voluntário
sem juros de mora com base em títulos de cobrança previamente
debitados e entregues ao tesoureiro (arto 19o §§ 1o e 2o do C.P.C.I.).

Já a cobrança eventual era aquela cujo pagamento era feito no
período de pagamento voluntário, de acordo com as leis de tributação,
com apresentação ao tesoureiro pelo contribuinte dos títulos de co-
brança - art.o 19o § 2o, primeira parte, do mesmo código (8).
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(9) Artos 107o a 109o; cfr., também, o arto 19o do Decreto-Lei no 275-A/93, de 09/08,
que instituiu o documento único de cobrança.

(10) Baptista Machado, op. cit., págs. 165.

Para além disso, o C.P.C.I. admitia ainda o pagamento voluntário
com juros de mora (art.o 20o).

Ora, o C. P Tributário veio instituir apenas um período de pa-
gamento voluntário cujo prazo é regulado pelas leis tributárias, findo
o qual se começarão a contar juros de mora, igualmente nos termos
nelas estabelecidos (9), sendo que foi o seu termo que foi adoptado
como facto a partir do qual se conta o prazo de impugnação (art.o 123o

no 1 al. a).
Aquele preceito do art.o 7o do DL no 154/91 visou assim adoptar,

entre o mais, uma solução para que o regime do direito de impugnação
que não fosse deixada, pura e simplesmente, à decorrência das normas
sobre conflitos temporais de normas jurídicas.

Não fora ele e o intérprete teria de chegar, de acordo com o disposto
nos artos 12o, 297o, no 2 e 299o do C. Civil que expressam princípios
gerais sobre conflitos temporais de normas e do art.o 3o do C. P.
Tributário, à conclusão de que o Código de Processo Tributário seria
aplicável às situações jurídicas que se viessem a constituir à sua sombra,
em qualquer dos impostos cobrandos - abolidos e actuais (10).

Desde que ainda não se tivesse verificado, aquando da sua entrada
em vigor - em 1 de Julho de 1991 -, o esgotamento do prazo de
impugnação, de acordo com a lei antiga, deveria o dies a quo do
prazo de impugnação ser determinado em função da nova lei, dado
que desta resultaria um alargamento do prazo, pois que o momento
nela relevado como dies a quo fica situado em momento ulterior
ao da abertura do cofre.

O legislador foi por uma solução diferente desta e manteve o regime
de impugnação dos impostos então vigente, não fazendo qualquer
distinção entre os impostos abolidos e actuais.

É claro que ele fala apenas nos impostos de cobrança virtual porque,
como já se disse, só nesse regime de cobrança é que surgem problemas
de adaptação do regime do prazo de impugnação, agora estabelecido.

No caso dos impostos de cobrança eventual, o momento é sempre
facilmente determinável: é o momento correspondente ao do termo
do prazo em que o contribuinte pode efectuar, com base nos títulos
de cobrança que ele entrega ao tesoureiro, o pagamento sem juros
de mora.

Mas o legislador, sem fazer aquela distinção, foi atraiçoado por
uma linguagem que cria a ideia de que apenas quis o regime transitório
estabelecido no preceito para os impostos actuais, de cobrança virtual,
acima referidos, na medida em que parece assumir a opção pelo regime
antigo apenas enquanto as leis tributárias não forem adaptados às
disposições de cobrança do C.P.T. e isso só seria concebível em relação
aos impostos actuais e não em relação a leis já revogadas e vigentes
apenas ultra-activamente.

Diga-se já, embora tal não pareça evidente, que não existe obstáculo
lógico ou jurídico que impeça que se adaptem, apenas para vigorar
durante o período da ultra-actividade, as leis anteriores já revogadas.

Estaríamos, neste caso, perante leis retroactivas a período anterior
ao da revogação, mas com ultra-actividade estabelecida apenas pelo
período temporal que decorresse a partir do momento da adaptação
até ao esgotamento da possibilidade de liquidação dos impostos
abolidos.
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Não existindo qualquer impossibilidade legal de tal comportamento
não é de extrair daí qualquer conclusão no sentido de o legislador
apenas ter visado os impostos actuais de cobrança virtual, deixando
de parte os argumentos de ordem material e sistemática acima
apontados.

Que não existia qualquer impossibilidade legal da adaptação da
lei tributária, quer relativa aos impostos abolidos quer aos actuais,
às disposições de cobrança do C. P. Tributário demonstrou-o, pos-
teriormente, o legislador quando, em vez até de regulamentar a ma-
téria código a código ou lei a lei tributária, extinguiu, pelo DL.
n.o 275-A/93, de 9 de Agosto, o regime de cobrança eventual sem
distinguir entre impostos abolidos e não abolidos, o que quer dizer
que o fez em relação a todos (art.o 40o n.o 1), ressalvando apenas
o aspecto de que os conhecimentos e guias, relativamente aos quais,
à data da entrada em vigor da sua entrada em vigor se encontrasse
a correr o prazo de pagamento voluntário, de harmonia com o regime
que lhes fosse aplicável, continuariam a ser cobrados segundo esse
regime até ao relaxe e que nessas situações se mantinha a competência
dos tesoureiros da Fazenda Pública, prevista no arto 7o do DL. no

154/91, para a efectivação do relaxe e extracção das certidões de dívida
(nos 2 e 3 do mesmo artigo), sendo, todavia, certo que esta ressalva
tem sentido para qualquer daqueles impostos.

E na mesma linha de coerência veio dispor o Regulamento do
Documento de Cobrança, aprovado pela Portaria no 1411/95, de 24
de Novembro: a forma de arrecadação de receitas nele prevista abran-
ge todas as receitas do Estado e logo, portanto, também as prove-
nientes dos impostos abolidos.

Deste modo, ao dizer que os impostos de cobrança virtual con-
tinuariam 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 art.o 7o pretendeu apenas afirmar
que «tudo continuava como dantes no reino de Abrantes» em relação
a tais aspectos nos casos em que, segundo o tipo de imposto, tivesse
de haver lugar a esse específico sistema de cobrança virtual.

O legislador não está a referir-se a qualquer qualificação doutrinal
dos impostos assente em qualquer critério como o da previsibilidade
da cobrança das receitas até porque o sistema de cobrança instituído
para os diferentes impostos admitia os dois sistemas de cobrança,
consoante o tipo de liquidação em causa.

Para determinar as hipóteses a que se refere o preceito, tem de
saber-se qual é ou era o sistema de cobrança que a lei previa para
a categoria do acto de liquidação.

Essencialmente, os dois sistemas de cobrança divergiam no seguinte:
enquanto na cobrança virtual, o tesoureiro recebia previamente os
respectivos títulos e se constituía por esse acto na obrigação da co-
brança, 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, por sua vez, 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.
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(11) Cf. Código de Processo das Contribuições e Impostos, Anotado e Comentado, 2.a edi-
ção, de Ruben A. Carvalho e Francisco Rodrigues Pardal, págs. 398.

Segundo a lógica deste sistema de cobrança não era concebível
um tercium genus.

Essa é a razão pela qual na parte final do § 2.o 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 cobrança de imposto liquidado, enquadrável na categoria
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.

Exemplos deste procedimento são precisamente os casos das li-
quidações adicionais previstas nos diversos códigos (complemen-
tar art.os 51o e 52o; profissional - artos 41o e 42o; industrial - art.o102o

§§ 1o e 2o, dos respectivos códigos).
Ora, traduzindo-se o acto tributário impugnado numa liquidação

adicional de contribuição industrial, verifica-se até que, independen-
temente da sua qualificação doutrinária como imposto virtual, o re-
gime do seu pagamento, quando não feito eventualmente dentro do
prazo de 15 dias assinalado pelo citado § 1o do art.o 102o do C. C. I,
estava sujeito às regras da cobrança virtual, de acordo com o disposto
no § 2o do mesmo artigo, e de acordo com elas, na falta daquele
pagamento, o imposto era debitado ao tesoureiro perante quem devia
então efectuar-se o pagamento, sem juros de mora, durante o mês
seguinte ao daquele débito.

A abertura do cofre correspondia ao primeiro dia desse mês em
que o pagamento era ainda efectuado sem juros de mora (11).

Face ao exposto logo se conclui que o despacho recorrido não
se pode manter, muito embora não se possa ainda decidir defini-
tivamente a questão da tempestividade da impugnação em virtude
de os factos materiais que constituíram o pressuposto da decisão não
permitirem tirar já esse juízo dentro da doutrina exposta.

Estando em causa um acto de liquidação, como emerge da al. a)
do probatório, que foi praticado antes da entrada em vigor da Portaria
n.o 1411/95, de 24/11 - altura esta em que entrou também em vigor
o regime de cobrança instituído pelo DL n.o 275-A/93, de 8/9, por
ter ficado dependente da publicação daquele diploma - , o prazo
de impugnação tem de ser computado nos termos da al. a) do art.o
89o do C.P.CI, contando-se os 90 dias do dia imediato ao da abertura
do cofre para pagamento virtual.

Ora, a abertura do cofre só ocorreu, dado estar-se perante uma
liquidação adicional da contribuição industrial que não foi paga even-
tualmente dentro do prazo de 15 dias referido no § 1o do art.o 102o

do C. C. I, no primeiro dia do mês seguinte ao do débito ao tesoureiro,
por força do disposto no § 2o do mesmo artigo.

C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido
e ordenar a sua substituição por outro que não seja de indeferimento
liminar com base nos fundamentos jurídicos que ora se apreciaram.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio de 1997. — Benjamim Rodrigues (relator) — Al-
meida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 14 de Maio de 1997.

Assunto:

Reclamação de créditos da Fazenda Pública. Artigo 93o do
CIRC.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do artigo 93o do CIRC, a Fazenda Pública
goza de privilégio imobiliário sobre os bens existentes do
património do sujeito passivo à data da penhora ou acto
equivalente para pagamento de IRC relativo aos últimos
três anos.

II — Este triénio reporta-se ao ano da data da penhora, por
isso que, in casu, havendo ela se efectivado, sobre um
imóvel, em 1983, o reclamado crédito de IRC, liquidado
em 1994, não goza do sobredito privilégio imobiliário.

Recurso n.o 21 589; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Banco
Totta & Açores, S. A.; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Mendes
Pimentel.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença de graduação de créditos
proferida pelo 1.o Juízo do TT de 1.a Instância do Porto no presente
processo em que é reclamante, a par do Banco Totta & Açores, S. A.

Remata a sua alegação com as seguintes proposições conclusivas:
1. A quantia exequenda referente a IRC do ano de 1990, no mon-

tante de 103 862$00 e respectivos juros de mora, goza de privilégio
imobiliário, nos termos do artigo 93o do CIRC, por se compreender
nos três anos anteriores à penhora.

2. Os três anos devem ser contados à data da penhora e não à
data da apresentação da petição, porquanto é com a penhora que
o exequente adquire o direito de ser pago com preferência a qualquer
outro credor, conforme o disposto nos arts. 736o e 822o do Código
Civil, tendo em conta que no IRC não há inscrição para cobrança.

3. Assim, deve o crédito reclamado e não verificado ser graduado
pela ordem que lhe competir.

4. A sentença em apreço violou o disposto nos artos 736o e 822o

do Código Civil e 93o do CIRC.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,

opinando o Exmo Magistrado do Ministério Público no sentido da
procedência do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão decidenda é a de saber se os privilégios consagrados

nos artigo 93o do CIRC se reportam a IRC dos três anos antecedentes
à penhora (como defende a Rct.) ou à apresentação da reclamação
de créditos em juízo, como entendido na sentença recorrida.

Nesta, começou por se referir que foram reclamados os seguintes
créditos:

A) Pela Fazenda Pública, um crédito no montante de 1 303 862$00,
da responsabilidade de ‘‘Reis Bandeira & C.a Lda’’ (executada), pro-
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veniente de IRC relativo ao ano de 1990 e respectivos juros de mora
desde 01.I.1995.

B) Pelo Banco Totta & Açores, S. A., um crédito no montante
de 2 458 246$00, da responsabilidade da executada Maria Emília Fân-
zeres Carneiro dos Reis Martins, resultante de contrato de assunção
de dívida da executada Reis Bandeira & Ca., Lda, garantido por hi-
poteca sobre o prédio urbano inscrito na matriz respectiva sob o
artigo 9991 e descrito na Conservatória do Registo Predial em ficha
com o no 258.

Em sede de fundamentação, consignaram-se os seguintes factos:
— A execução fiscal foi instaurada contra ‘‘Reis Bandeira & Ca,

Lda, por dívidas relativas a IVA;
— A penhora data de 13 de Agosto de 1993, incidindo sobre o

prédio urbano inscrito na respectiva matriz, sob o artigo 9991 e descrito
na Conservatória do Registo Predial sob o no 00258/121290;

— Sobre tal imóvel incide a hipoteca atrás referida em B), até
ao limite de 24 586 246$58, registado em 17.III.1990.

Apesar de aqui não se ter reconhecido a existência de crédito de
IRC reclamado pela Fazenda Pública, o tribunal ‘‘a quo’’ afirmou-a
inequivocamente mais à frente, no 4o § de 4.1. e na conclusão do
mesmo item: ‘‘ . . . assiste inteira razão ao impugnante, devendo o cré-
dito da Fazenda Pública não ser considerado por não satisfazer o
aludido condicionalismo temporal.’’

Pois bem, nos termos do artigo 93o do CIRC, «para pagamento
de IRC relativo aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza de
privilégio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens exis-
tentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou outro
acto equivalente».

Afigura-se-nos que aqueles «três últimos anos» são reportados à
data da penhora.

Desde logo, porque a data da penhora é o único marco temporal
referido no preceito. E, assim, o entendimento seguido na sentença
recorrida o no 2 do artigo 9o do Código Civil, segundo o qual ‘‘não
pode ser considerado pelo intérprete o processamento legislativo que
não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda
que imperfeitamente expresso.’’

Depois, nada aponta no sobredito diploma legal para que o le-
gislador se queira ter afastado significativamente, no ponto em análise,
do regime do Código Civil. Aí (artigo 736o, 1) era conferido ao Estado
privilégio mobiliário geral para garantia dos créditos por impostos
directos (o IRC é um imposto directo) inscritos para cobrança no
ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente (v. g., conversão
do aresto em penhora), e nos dois anos anteriores. Havia, assim,
um lapso preferencial de três anos, que no CIRC se mantém, sendo
que, inexistindo no actual figurino fiscal inscrição para cobrança (cfr.
artigo 6o, 1, do DL. no 492/88, de 30/XII, artigo 115o, 1, do CPT
e artigos 9o e 40o, 1, do DL no 275-A/93, de 9/VIII), o referido artigo 93o

naturalmente se lhe não refere. E, claro, o IRC do ano da penhora
só no ano seguinte é liquidado, não podendo, obviamente, ser con-
siderado em sede de pagamentos executivos referentes a decisão de
reclamação de créditos instrumental da execução onde aquela penhora
se efectivou.

Depois, há que ter presente que, nos termos do no 1 do artigo 822o

do Código Civil, «o exequente adquire pela penhora o direito de
ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha



1470

garantia real anterior». Por sua vez, o no 2 do artigo 604o do mesmo
diploma diz-nos que «são causas legítimas de preferência, além de
outras admitidas na lei, o penhor, a hipoteca, o privilégio e o direito
de retenção».

Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa
do crédito, concede a certos credores, independentemente do registo,
de serem pagos com preferência a outros — artigo 733o do sobredito
compêndio substantivo.

Da conjugação de tais normas é possível concluir, como Alfredo
de Sousa e Silva Paixão, CPT Comentado e Anotado, 2a edição,
pág. 334, nota 26, que «os privilégios creditórios, gerais ou especiais,
nascem com a constituição de crédito, de que são garantias especiais.
Porém, a sua eficácia depende da penhora dos bens sobre que in-
cidem». Há, contudo, casos em que a penhora não torna eficazes,
sem mais, tais privilégios. Essa eficácia só resulta se os créditos forem
inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto
equivalente e nos dois anos anteriores conclui-se na referida nota
ao artigo 334o do CPT.

Seja como for, uma coisa é certa: a penhora é decisiva para efeitos
do disposto nos artigos 329o, 1, b), 330o e 331o do CPT. É bom
de ver que é antes da apresentação da reclamação de créditos que
o chefe da Repartição de Finanças terá de ver os créditos da Fazenda
Pública que devem ser reclamados, por já gozarem de privilégio cre-
ditório, sem qualquer dependência da data em que a sua reclamação
vier a ocorrer.

E tanto assim é que no no 2 daquele artigo 329o se estabelece
que «no caso de o produto da venda dos bens ou a quantia penhorada
ser manifestamente insuficiente para solver o crédito exequendo e
este tiver, sobre esses bens, privilégio especial, o juiz do tribunal de
1a instância poderá dispensar a convocação de credores, devendo re-
meter-se-lhe o processo oficiosamente ou por solicitação do repre-
sentante da Fazenda Pública’’. Aqui, pois, uma inequívoca afirmação
legal de existência de privilégio especial sem reclamação do atinente
crédito.

Ora, havendo o intérprete de ter sobretudo em conta a unidade
do sistema jurídico (a par do referido na parte final do no 1 do artigo 9o

do Código Civil), afigura-se-nos que só a interpretação que fazemos
da expressão «três últimos anos» do artigo 93o do CIRC se compagina
com a sobredita estatuição.

Em suma: para Fazenda Pública gozar dos privilégios do artigo 93o

do CIRC, o crédito de IRC há-de estar a pagamento num dos três
anos antecedentes ao da data da penhora.

Antes de descermos à concreta situação dos autos, anotamos que,
para a situação paralela do artigo 104o do CIRC, também o acórdão
desta Secção de 13.III.1996 — rec. no 20.254, exigiu a data da penhora
como referencial para os «três últimos anos».

Pois bem, in casu, temos que o crédito reclamado pela Fazenda
Pública se refere a IRC do ano de 1990, resultando da certidão de
fls. 57 que foi posto a pagamento depois do ano da penhora, 1993.

Ante o atrás explanado, não goza, efectivamente, do privilégio es-
pecial do artigo 93o do CIRC.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida, conquanto com diversa fundamen-
tação.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Maio 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 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição a execução fiscal. Dívidas à Segurança Social. Res-
ponsabilidade subsidiária. Arto 16o do CPCI e arto 13o do
Dec.Lei 103/80, de 9 de Maio. Dec.Lei 68/87, de 9 de Fe-
vereiro. Carácter inovador.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A responsabilidade dos gestores, como responsáveis sub-
sidiários, segundo a jurisprudência, é, nos termos do
arto 16o do C.P.C.I., delimitada quer pelo período em
que se verificou o facto tributário quer pelo da cobrança
voluntária em que os impostos devem ser pagos.

II — O mesmo sucede relativamente às dívidas à Segurança
Social por força do arto 13o do Dec.Lei 103/80, de 9
de Maio.

III — O Dec.Lei 68/87, de 9/2, tem carácter inovador e não
interpretativo, pelo que, nos termos do arto 12o do Cód.
Civil, só deve aplicar-se aos casos futuros.

Recurso no 14.459, em que foi Recorrente João Renato Freitas Ayres
de Carvalho e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator
o Exmo Cons. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

João Renato Freitas Ayres de Carvalho, identificado nos autos,
não se conformando com a sentença proferida em 13.2.92 pelo Mmo

Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto, que julgou im-
procedente a oposição a execução fiscal contra si revertida por dívidas
à Segurança Social da devedora originária Icatex - Confecções Lda

contra a qual corre termos a execução para cobrança de 6.092.775$00
respeitante a dívida do ano de 1984 veio interpor recurso directamente
para este STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

”A) O Dec.Lei 68/87, de 9 de Fevereiro, veio interpretar auten-
ticamente o arto 16o do C.P.C.I. pelo que como lei interpretativa
se integra na lei interpretada e daí o aplicar-se a todas as execuções
fiscais pendentes como era o caso em apreço.

B) Em consequência o regime do arto 78o do Código das Sociedades
Comerciais teria de aplicar-se ao caso ”sub judice” porquanto na
alin.c) concluiu-se que a situação de insuficiência do património social
para satisfação de tais dívidas não é imputável a qualquer inobser-
vância culposa pelo oponente das disposições legais ou contratuais
destinadas à protecção dos credores.

C) Violou-se, assim, o arto 16o e 146o do C.P.C.I. e alin. b) do
arto 176o do mesmo diploma.

Nestes termos (...) deve ser concedido provimento ao recurso re-
vogando-se in totum a sentença recorrida, com as legais conse-
quências ...»

Contra-alegou a Fazenda Pública junto deste STA defendendo o
carácter inovatório do citado Dec.Lei 68/87 e não meramente in-
terpretativo pelo que não é aplicável a uma situação relativa a 1984.
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O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso não merece provimento uma vez que
o ”DL 68/87, de 9 de Fevereiro, não se aplica retroactivamente pois
que assim tem decidido a Secção (cfr. o AC. de 24.4.90 - Rec. 12023
e o do Pleno 17.6.92 - Rec. 13.048), sendo certo que o recorrente
não aduz argumentos que infirmem a bondade daquela orientação”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
”1) A execução originariamente instaurada contra ICATEX - Con-

fecções Lda respeita a dívidas ao CRSS. do Porto relativas aos meses
de Abril a Dezembro de 1984.

2) Na falta de bens penhoráveis daquela Sociedade a execução
reverteu contra o ora oponente, nos termos do arto 16o e 146o do
C.P.C.I.

3) O oponente era gerente da referida Sociedade quer ao tempo
da constituição, quer à data da cobrança das dívidas exequendas.

4) A executada trabalhava exclusivamente a feitio, com grandes
limitações de rentabilidade, dadas as condições impostas pelos seus
clientes.

5) A partir de 1983 entrou em descalabro financeiro, em razão
da falta de encomendas e dos preços ruinosos que era forçada a
praticar, por uma questão de sobrevivência.

6) As dificuldades financeiras agravaram-se de tal forma que, a
partir de 1985, todas as matérias-primas e acessórios, além dos tecidos,
passaram a ser fornecidos pelos clientes, ficando apenas a mão-de-obra
a cargo da executada.

7) Em consequência de tal crise financeira a executada deixou de
poder cumprir os seus compromissos.

8) O oponente sempre colocou ao serviço da executada todo o
seu saber profissional e dedicação tendo ainda injectado três ou quatro
mil contos de suprimentos na firma e diligenciado junto do Ministério
do Trabalho para obter subsídios ou, em alternativa, proceder a des-
pedimento colectivo, mas tudo em vão.

9) A partir de 1986 os proveitos da executada serviram apenas
para pagar aos trabalhadores, não restando dinheiro para outros
pagamentos.

A sentença recorrida, após tecer considerações sobre a interpre-
tação do arto 16o do C.P.C.I., do arto 13o Dec.Lei 103/80, de 9/5,
e passando a deter-se mais demoradamente sobre o Dec.Lei 68/87,
e ter concluído que este diploma só dispõe para o futuro, em jeito
de síntese da matéria de facto assente, fez inserir na alin. c) (fls.
59) a seguinte asserção: ”c) A situação de insuficiência do património
social para satisfação de tais dívidas não é imputável a qualquer inob-
servância culposa pelo oponente das disposições legais ou contratuais
destinadas à protecção dos credores”.

Mais concluiu a mesma sentença que ”esta última circunstância
releva exclusivamente quanto às dívidas constituídas após a entrada
em vigor do D.L. 68/87, de 9/2 - o que não é o caso, visto as dívidas
exequendas terem nascido em data anterior à vigência do citado DL
68/87. Assim é inaplicável o regime do arto 78o do Código das So-
ciedades Comerciais”.

Tomando por base o quadro conclusivo das alegações que, como
é sabido é entendimento jurisprudencial pacífico, com o apoio da
lei (arto 684o 3 e 690o 1 do C.P.C), delimita objectivamente o recurso,
a questão fulcral a apreciar é a de saber se o Dec.Lei 68/87, de 9
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de Fevereiro tem carácter interpretativo, como pretende o recorrente
ou inovador, como tem sido sustentado pela jurisprudência uniforme
deste tribunal. Donde, obviamente, decorrem efeitos diferentes.

Ou seja, o Dec.Lei 68/87 que mandou aplicar à responsabilidade
subsidiária dos gerentes ou administradores de Sociedades de res-
ponsabilidade limitada, o disposto no arto 78o do Cód. das Sociedades
Comerciais, será de aplicar ao caso dos autos em que, de acordo
com a matéria de facto fixada, se reporta a dívidas ao Centro Regional
de Segurança Social do Porto relativas aos meses de Abril a Dezembro
de 1984?

O artigo único do Dec.Lei 68/87, veio dispor:
”A responsabilidade dos gerentes ou administradores das Socie-

dades de responsabilidade limitada prevista no arto16o do C.P.C.I.
e no arto 13o do Dec.Lei 103/80, de 9/5, é aplicável o regime do
artigo 78o do Cód. das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Dec-Lei
262/86 de Setembro”.

O arto 78o do Cód. das Sociedades Comerciais estabelecia: ”Os
gerentes, administradores ou directores respondem para com os cre-
dores da Sociedade quando por inobservância culposa das disposições
legais ou contratuais destinadas à protecção destes, o património social
se mostre insuficiente, para satisfação dos seus créditos”.

Daqui resulta que o DL 68/87 veio exigir como pressuposto de
responsabilização dos gerentes, directores ou administradores pelas
dívidas fiscais das sociedades de responsabilidade limitada, a inob-
servância culposa das disposições legais ou contratuais.

Já porém, segundo a jurisprudência maioritária deste STA o regime
anterior, previsto no arto 16o do C.P.C.I. - que aliás, não está aqui
em discussão - era omisso, na sua literalidade, a qualquer tipo de
culpa, sendo certo que por isso mesmo, essa jurisprudência deste
STA e a doutrina ligavam a responsabilidade dos mesmos gerentes,
directores ou administradores a uma responsabilização ”ex lege” ba-
seada numa culpa funcional, ou numa presunção de culpa funcional
(cfr. Alberto Xavier Manual vol I pág. 389 e Alfredo J. de Sousa
e Sila Paixão, Cód. Proc. das Cont. e Impostos comentado e anotado
pág. 89).

Daí que a jurisprudência deste STA tenha sustentado o enten-
dimento de que o legislador, embora pudesse fazê-lo, não quis atribuir
eficácia retroactiva ao Dec.Lei 68/87 pelo que não tem o mesmo
diploma natureza interpretativa do arto 16o do CPCI.

Na situação concreta dos autos, os pressupostos definidores da res-
ponsabilidade do oponente, delimitada esta quer pelo período em
que se verificou o facto tributário quer pelo da cobrança voluntária
em que os impostos devem ser pagos, o mesmo é dizer, as contribuições
à Segurança Social, são de data anterior à vigência do Dec.Lei 68/87
que, sendo de carácter inovador e não interpretativo, não opera quais-
quer consequências, in casu, por respeito ao princípio tradicional da
não retroactividade das leis previsto no arto 12o do Código Civil,
no sentido de que elas só regem para o futuro (cfr. Ac. do STA
de 30.5.90 - Rec. 11.985; de 1-7- 92 in AD 374 pag 186; de 11.2.91
(do Pleno) in AD. 367, pag 902, e de 24.5.95 - Rec. 17.924).

Em consequência do exposto, reportando-se as dívidas em causa
ao ano de 1984, portanto em data anterior à vigência do parágrafo
único do Dec.Lei 68/87, é pois de concluir que não é tal normativo
aplicável à situação dos autos, não obstante se ter dado como assente
que a insuficiência do património social para satisfação de tais dívidas
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não é imputável a qualquer inobservância culposa pelo oponente das
disposições legais ou contratuais destinadas à protecção dos credores,
contra o que pretende a recorrente. Tal diploma aplica-se apenas
para o futuro.

A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, não violou, assim,
os artos 16o e 146o do C.P.C.I. e a alin. b) do arto 176o do mesmo
diploma.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença recorrida.

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

Lisboa, 21 de Maio de 1997. - Abílio Madeira Bordalo - (Relator)
José Joaquim Almeida Lopes - Agostinho Castro Martins. - Fui pre-
sente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Incompetência do STA — Matéria de facto — Competência
hierárquica do T.T. de 2a Instância para conhecer de dois
recursos, versando um matéria de facto e outro exclusiva-
mente matéria de direito.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O STA é incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer de um recurso interposto da sentença proferida
pelo Tribunal Tributário de 1a Instância (recurso “per
saltum”) que não tenha como exclusivo fundamento
matéria de direito.

II — Interposto dois recursos, versando um deles matéria de
facto e outro exclusivamente matéria de direito, a com-
petência do STA para conhecer deste último devolve-se
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

III — Este último Tribunal passa assim a ser hierarquicamente
competente para conhecer de ambos os recursos.

Recurso n.o 15.695 em que são Recorrentes Fazenda Pública e Gomes
& Vale, Lda., e Recorridos os mesmos e de que foi Relator o
Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. GOMES & VALE, LDA., com sede na Rua Formosa, 345, Porto,
foi julgada, em processo de transgressão, pela prática de infracções
aos artos. 162o e 164o do Regulamento do Imposto de Selo.

O Mmo. Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto condenou a arguida (solidariamente com António Gonçalves
Gomes) a pagar, de imposto de selo, a quantia de Esc. 956.389$00.
Mais julgou extinto, por prescrição, o procedimento judicial quanto

1475

às multas, e julgou extinto, por caducidade, o imposto de selo re-
lativamente ao ano de 1985.

Inconformados com esta decisão, quer a arguida, quer a Fazenda
Pública, interpuseram recurso para este Supremo Tribunal, tendo
oportunamente apresentado as respectivas alegações.

Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, defendendo
que o recurso do representante da Fazenda Pública merece provi-
mento parcial. E quanto ao recurso da arguida, sustenta que o mesmo
não versa exclusivamente matéria de direito, pelo que este Supremo
Tribunal é hierarquicamente incompetente para dele conhecer.

Ouvida a arguida sobre a referida questão prévia, nada disse.
Colhidos os visto 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 arto 101o. e 102o. do C.P.Civil, 45o. do CPT, 5o do ETAF
e 2o. e 3o. da LPTA), prejudicando-se procedente a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas recurso.

Vejamos então.
Dispõe o arto. 32o., 1, b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
“b) Dos recursos interpostos de decisão dos tribunais tributários

de 1a. instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, 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:
“A sentença recorrida assentou no suposto que a arguida fez vendas

de importância superior ao valor referido na al. a) do n. 6 do art. 141o

da Tabela de Selo. Ora, nas suas alegações de recurso e na respectiva
conclusão n. 4 a arguida sustenta não se ter provado aquele facto”.

Apreciemos as conclusões das alegações de recurso da arguida.
São as seguintes:
“1 — O art. 27o do Dec.-Lei n. 433/82, de 27 de Outubro é aplicável

aos factos dos presentes autos.
“2 — Não era a recorrente que tinha de provar que não cometeu

as transgressões ao Regulamento do Imposto de Selo.
“3 — As transgressões a que se referem os presentes autos tinham

de ser apuradas de modo directo e não por mera conjectura.
“4 — A douta sentença recorrida violou o disposto na alínea a)

do n. 6 do art. 141o da Tabela Geral do Imposto de Selo pelo que
“5 — Deve ser revogada e substituída por decisão que absolva a

recorrente do pagamento do referido e liquidado imposto de selo”.
Como se vê das conclusões referidas, o recorrente não aceita os

factos dados como provados, defendendo que o Mmo Juiz concluiu
através de conjecturas.

Vale isto por dizer que o recurso não tem como exclusivo fun-
damento matéria de direito.

Assim, não é este Supremo Tribunal competente para apreciar tal
recurso, mas sim o Tribunal Tributário de 2o Instância, face aos nor-
mativos legais atrás citados.
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E que dizer do recurso interposto pelo representante da Fazenda
Pública, versando, esse sim, exclusivamente matéria de direito?

Poderá este Supremo Tribunal apreciá-lo desde já?
E se não o puder fazer será que o Tribunal Tributário de 2a Instância

deve apreciar ambos os recursos?
Neste Supremo Tribunal tem-se firmado jurisprudência no sentido

de que, sendo interpostos dois recursos da sentença, sendo um dirigido
ao Tribunal Tributário de 2a Instância (versando matéria de facto)
e outro dirigido ao Supremo Tribunal Administrativo (versando ex-
clusivamente matéria de direito), a competência do STA devolve-se
ao Tribunal Tributário de 2a Instância, que passa assim a ser com-
petente para ambos os recursos.

É certo que, na hipótese dos autos, a situação não é inteiramente
coincidente, pois aqui ambos os recursos foram interpostos para o
STA. Mas a solução não pode deixar de ser a mesma, pois a in-
competência hierárquica deste Tribunal ora decretada para conhecer
de um dos recursos tem como consequência que tudo se passa como
se um dos recursos fosse directamente dirigido ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Assim, e face à similitude de razões, deve pois este Tribunal co-
nhecer de ambos os recursos.

Escrevemos, com efeito, no aresto deste STA de 22/2/96
(rec. 18.276):

“Significa isto que, por razões de economia processual, deve ser
prioritário o conhecimento dos recursos por parte do T.T. de 2a Ins-
tância. Que terá assim competência para apreciar ambos os recursos,
ou seja, o recurso que lhe é expressamente dirigido, bem como o
recurso interposto para este Supremo Tribunal.

“Diga-se aliás que esta solução, ora defendida, encontra igualmente
razão se apreciarmos a ratio do recurso per saltum da 1a Instância
para o STA, que encontra previsão legal no art. 32o, n. 1, al. b)
do ETAF.

“A ratio deste preceito prende-se com a celeridade processual.
“Na verdade, fixados definitivamente os factos (por as partes acor-

darem na matéria de facto decidida na 1a instância) parte-se da ideia
que não se justificam mais dois graus de jurisdição sobre matéria
de direito.

“Aqui a solução terá que ser aquela que defendemos, pelas razões
atrás expostas”.

Não vemos razão para alterar esta posição jurisprudencial, que
encontra, em tese geral, acolhimento nos artos. 713o, 2, e 660o, 1,
do C. P. Civil.

Concluímos pois, como atrás já dissemos, que a competência hie-
rárquica para conhecer de ambos os recursos interpostos nestes autos
(pela arguida e pelo representante da Fazenda Pública) radica no
Tribunal Tributário de 2a Instância.

Mas a remessa dos autos àquele Tribunal depende de requerimento
nesse sentido, a formular pela recorrente, face ao disposto no art. 47o,
n. 2, do C.P.T..

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para apreciar os recursos in-
terpostos pela arguida e pelo representante da Fazenda Pública.

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

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação — Contribuição industrial — Contribuinte do
Grupo A, cuja determinação da matéria colectável se efectua
de harmonia com as disposições aplicáveis ao Gru-
po B — Dedução de prejuízos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 137/81, de
29/5, o § 3.o do artigo 54.o do CCI, aditado por aquele
decreto-lei, tem aplicação à liquidação da contribuição
industrial relativa aos exercícios respeitantes aos anos de
1980 e ss.

II — Assim, a partir desse ano, e quando a matéria colectável
de contribuintes do Grupo A fosse determinada de har-
monia com as disposições aplicáveis ao Grupo B, não
era possível fazer as deduções previstas no artigo 43.o
do CCI.

III — Mais tais deduções voltavam a ser possíveis logo que a
matéria colectável fosse determinada de harmonia com
as disposições aplicáveis ao Grupo A, mas com o limite
temporal definido naquele artigo 43.o

Recurso no 16 583. Recorrente: Sociedade de Construções Manuel
Dias, L.da Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. Sociedade de Construções Manuel Dias, L.da, com sede na Ave-
nida D. Nuno Álvares Pereira, 41, 7.o, direito, Almada, impugnou
judicialmente a contribuição industrial referente ao ano de 1982.

O M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Setúbal
julgou a impugnação improcedente.

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

«A — Face ao disposto no artigo 54.o do Código da Contribuição
Industrial (conjugado com o respectivo artigo 43.o) era legalmente
possível às empresas deduzirem nos seus lucros os prejuízos sofridos
nos cinco anos anteriores;

B — Com a publicação do Decreto-Lei n.o 137/91, de 19 de Maio,
tal situação não se alterou relativamente aos prejuízos existentes à
data da entrada em vigor daquele diploma legal;

C — Na verdade, o § 3.o aditado ao artigo 54.o do Código da Con-
tribuição Industrial (pelo artigo 1.o do referido Decreto-Lei n.o 137/81)
ressalva expressamente da sua aplicação situações como a presente
em que as empresas não haviam utilizado ainda a faculdade de deduzir
os prejuízos anteriores;

D — Respeitou pois aquele normativo os direitos adquiridos pelas
empresas a exercerem tal faculdade;
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E — Teve-se assim em vista não alterar bruscamente o esquema
funcional das empresas que no seu dia-a-dia contavam com o recurso
à referida faculdade de reporte de prejuízos sofridos anteriormente;

F — A douta sentença recorrida violou pois ou não interpretou
correctamente o disposto, nomeadamente, no § 3.o ‘in fine’ do ar-
tigo 54.o do Código da Contribuição Industrial;

G — Impõe-se pois que tal douta decisão venha a ser revogada,
com as legais consequências.»

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo
que o recurso deve improceder.

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 assente na instância:
«1 — A ora impugnante encontrava-se tributada em contribuição

industrial — Grupo A — pela actividade de ‘construções de prédios
para venda’ desde 1979;

2 — Em 28.11.85 foi objecto de exame à sua escrita e fixados os
lucros tributários dos exercícios de 1980, 1981 e 1982, sendo este
último de 11 152 410$;

3 — Apresentou reclamação de tais fixações, tendo o lucro tribu-
tável de 1982 sido fixado em 5 142 121$;

4 — Com este lucro tributável foi-lhe liquidada a contribuição, im-
posto extraordinário e juros, no total de 2 923 435$;

5 — No lucro tributável do exercício de 1982 fixado pelas regras
do Grupo B não lhe foi deduzida qualquer importância por prejuízos
de exercícios anteriores.»

3. A questão a resolver é esta:
É possível deduzir aos lucros tributáveis os prejuízos verificados

nos cinco anos anteriores, no tocante a contribuintes do Grupo A,
quando a matéria colectável é determinada de harmonia com as dis-
posições aplicáveis ao Grupo B?

A questão era pacífica na jurisprudência até 1981, sendo a resposta
positiva.

Porém, a situação altera-se com o Decreto-Lei n.o 137/81, de 29/5,
que adita um § 3.o ao artigo 54.o ao Código da Contribuição Industrial,
que é do seguinte teor:

«Sendo a matéria colectável determinada de harmonia com as dis-
posições aplicáveis ao Grupo B, não serão de efectuar as deduções
estabelecidas nos artigos 43.o e 44.o, não ficando prejudicada, porém,
a dedução, dentro do período legalmente estabelecido, dos prejuízos
que excedam o lucro tributável determinado nos referidos termos
e que não tenham sido anteriormente deduzidos».

E o artigo 43.o rezava assim:
«Os prejuízos verificados em determinado exercício serão deduzidos

aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos cinco anos
posteriores. . .».

Quer isto dizer que, a partir da vigência do referido Decreto-Lei
n.o 137/81, os prejuízos deixaram de ser deduzidos desde que a matéria
colectável fosse determinada, para as empresas do Grupo A, de har-
monia com as disposições aplicáveis ao Grupo B. O que bem se com-
preende, face às razões que estavam na base da determinação da
matéria colectável segundo tais disposições (vide §§ 1.o e 2.o do ar-
tigo 54.o do CCI).

E a dedução podia voltar a acontecer, desde que a matéria colectável
voltasse a ser determinada pelas regras de determinação da matéria
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colectável aplicável ao Grupo A. Como a ressalva, razoável, dessa
dedução ocorrer dentro do período referido no artigo 43.o do CCI.

E a disposição legal atrás referida (§ 3.o do artigo 54.o do CCI)
é aplicável à liquidação da contribuição industrial relativa aos exer-
cícios respeitantes aos anos de 1980 e seguintes, face ao disposto
no artigo 4.o do Decreto-Lei no 137/81, de 29/5.

Neste sentido já se pronunciou o Acórdão deste Tribunal de 24/4/90
(Ap. DR, de 1990, pp. 393 e segs.).

Não merece assim qualquer censura a sentença recorrida.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Lei aplicável ao regime de respon-
sabilidade dos gerentes das sociedades de responsabilidade
limitada. Artigo 16o do CPCI. DL.no 68/87, de 9/II.

Doutrina que dimana da decisão:

I — 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
nascimento destas.

II — O DL. 68/87, de 9/II, é inovador, não interpretativo,
não se aplicando retroactivamente.

III — Esta não aplicação a dívidas anteriores à sua vigência
não viola o princípio constitucional da igualdade.

IV — No domínio do sobredito DL., a culpa do gerente pela
inobservância das disposições legais ou contratuais des-
tinadas a protecção dos credores bem como o nexo de
causalidade entre ela e a insuficiência do património
da sociedade para a satisfação dos respectivos créditos
passaram a constituir também pressupostos da obrigação
de responsabilidade.

Rrecurso no 17.122 de que é recorrente Carlos Santos Rodrigues
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:

Carlos Santos Rodrigues, inconformado com a sentença do 5o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto que julgou impro-
cedente a presente oposição por si deduzida contra a execução fiscal
no 686/86 da RF de Paços de Ferreira, vem até nós, assim concluindo
a sua alegação de recurso:
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- A decisão recorrida, ao não considerar procedente a oposição
instaurada, condena o oponente ao pagamento das importâncias das
dívidas ao Estado pelo IVA liquidado e não pago, por o considerar,
ao abrigo do art. 16o do CPCI, responsável subsidiariamente.

- Tal decisão viola, no que respeita a dívidas posteriores a Fevereiro
de 1987, o mesmo artigo 16o, por, remetendo este para o artigo 78o

do CSC, por força do DL. 68/87, de 9/II, não se ter provado que
o oponente, enquanto gerente da originariamente executada, tenha
praticado actos que lhe sejam imputados a título culposo e que tenham
tido por efeito necessário a diminuição do património social para
níveis que tenham impossibilitado o pagamento das dívidas sociais.

- Violou ainda o mesmo artigo por ter entendido que o acto de
não pagamento ao Estado do IVA arrecadado, constituindo violação
de preceito constante do CIVA - artigos 19o a 26o - constituía violação
legal de um dos preceitos a que se refere o artigo 78o do CSC.

- Ainda a mesma decisão, ao ser aplicada a dívidas anteriores a
Fevereiro de 1987, entendendo que não se aplica o regime do artigo 16o

do CPCI na redacção que lhe foi dada pelo DL. 68/87, de 9/II, viola
o princípio da igualdade consagrado constitucionalmente - artigos 13o

da CRP e 12o do CC -, por não aplicar o novo regime às relações
constituídas anteriormente que se mantiveram e são apreciadas nos
seus efeitos depois do seu estabelecimento.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o Exmo. Magistrado do Ministério Público emitido desenvolvido
e douto parecer no sentido de que o recorrente não pode ser res-
ponsabilizado pela satisfação dos créditos de IVA surgidos poste-
riormente ao DL. no 68/87, pois que provado não se mostra que
a sociedade devedora cobrou efectivamente aos seus clientes as quan-
tias que são objecto da execução.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Das conclusões da alegação do recurso emergem duas questões:
- saber se relativamente às dívidas exequendas posteriores a Fe-

vereiro de 1987 sobre o ora Rct. impende, à luz do preceituado no
artigo único do DL. no 68/87, de 9/II, responsabilidade subsidiária;

- saber se às dívidas anteriores a 14 de Fevereiro de 1987 é aplicável
o regime de responsabilidade subsidiária dos gerentes ou adminis-
tradores de sociedades de responsabilidade limitada introduzido pelo
sobredito decreto-lei. E não o sendo, se se verifica violação do princípio
constitucional da igualdade.

O tribunal ”a quo” julgou provados os seguintes factos:
1) Contra a sociedade ”Fernando & Rodrigues, Lda” foi instaurada

na Repartição de Finanças de Paços de Ferreira uma execução des-
tinada à cobrança de IVA relativo aos anos de 1986, 1987 (períodos
de 1/II a 28/II/87 de 1/III a 31/III/87, 1/V a 31/V/87, 1/XI a 30/II/87
e 1/XII a 31/XII/87) e 1988.

2) Na falta de bens suficientes para o pagamento da quantia exe-
quenda, aquela execução reverteu contra o aqui oponente, na qua-
lidade de sócio-gerente da executada.

3) A sociedade executada nasceu fruto da iniciativa e do esforço
indivídual do oponente, que rapidamente a transformou numa em-
presa bem estruturada, bem organizada e bem equipada.

4) Tal sociedade viveu uma situação económica e financeira de-
safogada até à Revolução de 1974, data em que começaram a surgir
os seus problemas.

5) Com efeito, na sequência dos acontecimentos ocorridos em 25
de Abril de 1974, instalou-se na executada um clima de instabilidade
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política e sindical que trouxe consigo a diminuição da produtividade
e a desmotivação no trabalho.

6) Essas dificuldades foram acrescidas, nos casos subsequentes a
1978, pela generalizada crise do sector que então se viveu.

7) Esta crise fez com que a executada perdesse muitos dos seus
clientes, alguns dos quais muito significativos como, por exemplo,
os armazéns ”Grandela” e ”Paga Pouco”, que lhe ficaram a dever
milhares de contos, que nunca mais saldaram.

8) Tais dificuldades obrigaram a executada a recorrer ao finan-
ciamento bancário, o qual, sendo muito caro, ainda mais agravou
aquelas dificuldades.

9) O oponente, apesar de tudo, despendeu todos os seus esforços,
de uma forma empenhada e séria, para ultrapassar essas dificuldades.

10) Tendo, inclusivamente, emprestado vários milhares de contos
do seu património pessoal à executada, com vista a vencer a crise,
dinheiro esse que nunca mais recuperou.

11) A executada estava implantada numa zona onde proliferam
as indústrias familiares, com poucos ou nenhuns empregados, fun-
cionando em condições muito precárias e de uma forma semi-
-clandestina.

12) Tais empresas constituíram uma concorrência muito difícil, por-
quanto tinham preços com que a executada não podia competir.

Exposta a factualidade disponível, vejamos a solução de direito
das questões colocadas à nossa apreciação pelo recorrente.

DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO RECORREN-
TE SEGUNDO O REGIME DO DL. 68/87:

O artigo único deste diploma veio dispor que à responsabilidade
dos adiministradores ou gerentes de sociedades de responsabilidade
limitada prevista no artigo 16o do CPCI é aplicável o regime do ar-
tigo 78o do Código das Sociedades Comerciais. O seu no 1 preceitua
que «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».

E assim, onde antes era suficiente a simples culpa funcional, inerente
ao puro exercício dos cargos de gerência ou administração, passou
a ser necessária a culpa subjectiva, efectiva, dos administradores ou
gerentes das sociedades na situação de insuficiência do património
social para o pagamento das respectivas dívidas (v. Professor Teixeira
Ribeiro, em anotação ao acórdão desta formação de 28.XI.90, RLJ,
ano 125o, no 38/5, pg. 46 e seg.).

Ora, se, como sublinhado na sentença recorrida, cumpria à exe-
cutada, em sede de IVA, liquidar o tributo à pessoa a quem transmitia
os bens da sua produção e entregar o seu montante nos cofres do
Estado (artigos 19o a 25o e 26o do CIVA), verdade é, também, que
”a mera violação de tal dever - ilicitude - não caracteriza, só por
si, tal responsabilidade. É ainda necessário que o não pagamento,
derivado da insuficiência do património para a satisfação dos débitos
sociais se deva à «inobservância culposa das disposições legais ou
contratuais destinadas à protecção dos credores»1

O senhor Juiz ”a quo” teve como assente que a sociedade gerida
pelo ora Rct. fez suas as quantias recebidas na sequência das liqui-
dações de IVA feitas a clientes seus, não as entregando, pois, nos
cofres do Estado, comportando-se como um infiel depositário.
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Sucede, porém, que o probatório não revela minimamente seme-
lhante comportamento. Bem ao contrário, o seu item 7 diz-nos que
muitos dos ditos clientes ”lhe ficaram a dever milhares de contos,
que nunca mais saldaram,” no meio de generalizada crise do sector,
iniciada com a instabilidade política de 1974, geradora de desmo-
tivação no trabalho, de diminuição da produtividade (itens 5, 6, e
7).

Ante as dificuldades da empresa, agravadas com recurso a crédito
bancário oneroso, o opoente ”despendeu todos os seus esforços, de
uma forma empenhada e séria, para ultrapassar essas dificuldades”
(item 9),” tendo, inclusivamente, emprestado vários milhares de contas
do seu património pessoal à executada, com vista a vencer a crise,
dinheiro esse que nunca mais recuperou (item 10).

Em suma: houve omissão do dever fiscal de pagamento dos impostos
a que se reportam as dívidas exequendas, mas da materialidade dis-
ponível não emerge a culpa do opoente na insuficiência do património
social para o efeito.

Temos assim que a Fazenda Pública não provou, nem sequer alegou
(aliás, nem contestou a oposição), como cumpria, materialidade ati-
nente a uma eventual culpa do opoente /rct., como gerente da so-
ciedade originariamente executada, na situação de insuficiência do
património social para a satisfação dos créditos exequendos (a res-
peito, vide acórdãos desta Secção de 11.V.94 - rec. no 17.804, in Ap.
DR de 23.XII.96, pags. 1514 - 1518, e de 13.III.96 - rec. no 19.483).

Destarte, sobre o opoente/rct. não impende responsabilidade sub-
sidiária pelas dívidas exequendas nascidas a partir de 14 de Fevereiro
de 1987.

DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO RECORREN-
TE PELAS DÍVIDAS EXEQUENDAS ANTERIORES A 14.II.1987:

Pretende o recorrente a aplicação do falado regime do DL. no 68/87
às dívidas anteriores à sua entrada em vigor - 14 de Fevereiro de
1987.

Mas, não tem razão.
Desde logo, como repetidamente se tem decidido neste Supremo

Tribunal (cfr. Acs. de 19.X.94 - rec. no 17.388; 2.III.95 - rec. no 14.930;
28.IV.95 - rec. no 18.268; 5.VII.95 - rec. no 19.232 e 13.III.96 - rec.
no 19.483), tratando-se de uma obrigação de responsabilidade ”ex
lege”, a lei aplicável é a que vigora no momento em que se verificam
os factos integradores dos seus pressupostos legais (cfr. Baptista Ma-
chado, Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, pags. 99
e 125).

Por outro lado, é unânime e numerosa a jurisprudência desta for-
mação no sentido do carácter inovador - pelo que não interpretativo,
nem retroactivo - do dito DL. no 68/87, que, assim, se não aplica
às dívidas anteriores à sua vigência (cfr. os acórdãos de 1.VII.92 rec.
no 13.890, 8.X.91 e 11.XII.91 (PLENO), in A.D. no 367, pags. 891
e 902, respectivamente; 2.X.91 - rec. no 13.359, 2.V.91 - rec. no 13.102,
6.III.91 - rec. 10.491, 6.II.91 - rec. no 12.992, 23.I.91 - rec. no 13.050,
7.XI.90 - rec. no 10.618, 24.X.90 - rec. no 12.681, 3.X.90 - rec. no 12.559,
26.X.90 - rec. no 12.539, 30.V.90 - recs. 12.002, 28.II.90 - rec. no 12.024,
21.II.90 rec. no 12.006, 10.I.90 - rec. no 10.575 e de 22.IX.1993, rec.
no 16.070).

Decorre do que vem de dizer-se que, ao responsabilizar o opoente
- gerente nominal ou de direito e, também, de facto da originária
executada - pelas dívidas exequendas nascidas até 14.II.87, nos termos
do artigo 16o do CPCI, a sentença recorrida não merece censura.
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E, contrariamente ao alegado pelo Rct., a não aplicação a tais
dívidas do regime do artigo único do DL. no 68/87 não envolve qual-
quer ofensa do princípio da igualdade afirmado no artigo 13o da
Constituição.

É que, como se lê no acórdão da 2a Secção do Tribunal Cons-
titucional de 12.III.1997, in DR. II no 112, de 15 do corrente,
pags. 5643/4, tal princípio ”impõe se dê o mesmo tratamento ao que
por essencialmente igual e se trate de maneira diferente o que for
essencialmente desigual”. Mas, ”não proíbe soluções jurídicas dife-
renciadas, apenas veda o arbítrio legislativo, as soluções legais que,
por carecerem de fundamento material ou racional, sejam irrazoáveis
ou injustificadas”.

Como bem refere o distinto PGA, ”a exigência de igualdade de
tratamento jurídico coloca-se relativamente a situações ocorridas no
mesmo momento, na vigência da mesma lei, e não relativamente a
situações ocorridas em momentos diferentes e no domínio de vigência
de leis distintas.

As valorações feitas pelo legislador relativamente a uma mesma
situação típica podem variar com o decurso do tempo e com as ne-
cessidades e equilíbrio de valores que cada momento reclama”.

Atento tudo o exposto, acorda-se em conceder parcial provimento
ao recurso, revogando-se o acórdão recorrido quanto às dívidas exe-
quendas nascidas a partir de 14 de Fevereiro de 1987, medida em
que procede a oposição.

No mais, confirma-se tal decisão da 2a Instância.
Custas na proporção do vencido, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Inquirição de testemunhas em processo de oposição na Re-
partição de Finanças. Representação da Fazenda Pública.
Artigo 73o, c), do ETAF.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O artigo 73o, c), do ETAF estabelece a representação
da Fazenda Pública nos tribunais tributários de 1a ins-
tância.

II — Por isso, é inaplicável a inquirição de testemunhas em
processo de oposição a execução fiscal que teve lugar
em Repartição de Finanças.

III — Aí, cumpre ao respectivo chefe nomear um funcionário
da mesma repartição para representar a Fazenda Pública.
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Recurso no: 18.732, em que foi Recorrente o Ministério Público e
Recorridas Sica — Sociedade Industrial e Comercial de Azeites,
L da e a F a z e n d a P ú b l i c a , e d o q u a l f o i R e l a t o r o
Exmo Conso Dr. Mendes Pimentel.

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

O Exmo Procurador da República junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra recorre da sentença proferida no presente
processo de oposição instaurada por SICA — Sociedade Industrial
e Comercial de Azeites, Lda, assim concluindo a sua alegação:

1. Na inquirição de testemunhas, cujo auto constitui fls. 236 e 238v.
dos autos, interveio, em representação da Fazenda Pública, o fun-
cionário de Finanças António José Batista;

2. Tal funcionário não é Director de Finanças, Subdirector Tri-
butário, nem licenciado em Direito, pessoas que, nos termos do
arto 73o, c), do DL. no 129/84, de 27/IV — ETAF — , estão autorizadas
a assegurar a representação da Fazenda Pública;

3. Arguida pelo recorrente, tempestivamente, a nulidade que essa
irregularidade de representação integra, o Sr. Juiz “desatendeu a in-
vocada nulidade”, por entender que “a inobservância da aludida for-
malidade não compromete o conhecimento regular da causa, já que
nada garante que o funcionário Batista não estava habilitado tec-
nicamente para requerer que fossem esclarecidas ou completadas as
respostas, ou para suscitar ou fazer face a vários incidentes que pu-
dessem ocorrer durante a inquirição”;

4. Porém, tal decisão está, desde logo, em oposição com os seus
pseudofundamentos, visto que as premissas — aliás contraditórias —
não consentem a conclusão extraída pelo Sr. Juiz;

5. Essa oposição constitui uma das causas de nulidade da sentença
previstas no artigo 144o, 1, do CPT que, para todos os efeitos, se
argúi;

6. A falta de representação da Fazenda Pública, na aludida in-
quirição, por qualquer das entidades mencionadas na alínea c) do
referido arto 73o, além de violar sob norma, compromete, seriamente,
o princípio do contraditório plasmado, em regra, no no 1 do arto 517o

do C.P.Civil;
7. Tal princípio deve ser rigorosamente observado, por ser fun-

damental para o esclarecimento da verdade, logo susceptível de influir
na decisão da causa;

8. Verifica-se, pois, nulidade, nos termos do no 1 do arto 201o

do CPC, que implica a anulação da inquirição cujo auto constitui
fls. 236 a 238 vo de despacho de fls. 252 a 253 vo e da sentença
final, por baseado, também, nos supracitados depoimentos, subtraídos
ao contraditório (artigo 201o citado, no 2);

9. As decisões recorridas devem, pois, ser anuladas e substituídas
por acórdão através do qual se atende a invocada nulidade, orde-
nando-se, em conformidade, a repetição da referida inquirição, com
legal representação da Fazenda Pública.

Contra-alegando, a oponente conclui pela improcedência do re-
curso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
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A primeira questão a dilucidar é a da representação da Fazenda
Pública na inquirição de testemunhas levada a cabo na 2a Repartição
de Finanças de Coimbra, a fls. 236-238 vo.

Entende o douto recorrente que em tal diligência não foi respeitada
a alínea c) do artigo 73o do ETAF, que assim reza:

“Representam a Fazenda Pública . . .
Nos Tribunais Tributários de 1a Instância, directores de finanças,

que podem fazer-se substituir por subdirectores tributários ou por
funcionários da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos licen-
ciados em Direito”.

Claramente, esta norma estabelece a representação da Fazenda
Pública nos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Ora, a sobredita inquirição de testemunhas não teve lugar em tri-
bunal tributário, antes em Repartição de Finanças, por isso que ina-
plicável aquele preceito.

Aí, à semelhança do que expressamente estatuía a 2a parte do
parágrafo único do artigo 40o do CPCI, tem de entender-se que cumpre
ao chefe da Repartição de Finanças nomear um funcionário desta
para representar a Fazenda Pública.

E foi justamente isto pelo ocorreu na inquirição em causa, como
se vê do cabeçalho do auto respectivo, a fls. 236-238vo.

Havendo, pois, a Fazenda Pública estado, então, devidamente apre-
sentada, respeitado foi o princípio do contraditório — artigos 137o,
2, do CPT e 517o do CPC.

Quanto à pretensa oposição dos fundamentos do despacho em apre-
ço com a decisão nele proferida, também falece razão ao douto
recorrente.

É que, na óptica do senhor Juiz “a quo”, a invocada (e reconhecida,
mal) irregularidade não comprometeria o conhecimento regular da
causa, posto que não provado (é este o alcance da expressão “nada
garante”) “que o funcionário Batista não estava habilitado tecnica-
mente para requer que fossem esclarecidas ou completadas respostas,
ou para suscitar ou fazer face a vários incidentes que pudessem ocorrer
durante a inquirição”. Donde concluir que tal irregularidade não é
de molde a influir na decisão da causa.

Seguramente, não se perfila aqui oposição entre os fundamentos
e a decisão do despacho aludido, quando muito «erro judicial» — “di-
vergência entre o que se afirma na sua sentença (ou despacho — v.
no 3 do arto 666o do CPC) e a verdade fáctica ou jurídica” (Castro
Mendes, Direito Processual Civil, edição da A.A.F.D.L., 1996, II vol.,
pág. 292, IV-c).

Em suma: o despacho em referência não enferma de qualquer
nulidade, outrossim, e como é obvio, não se mostra reflexamente
inquinada a sentença recorrida.

Improcedem, portanto, as conclusões nucleares do recurso.
Termos em que, e pelo exposto, se acorda negar-lhe provimento,

confirmando-se, conquanto com diversa fundamentação, o despacho
recorrido, consequentemente se mantendo na ordem jurídica a sen-
tença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Domingos Brandão de
Pinho.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Penhora. Embargos de terceiro. Despacho
de indeferimento liminar. Manifesta improcedência. Con-
trato-promessa. Divergência jurisprudencial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento liminar, por manifesta ou evidente im-
procedência (art. 291o, no 1, alin. c) ex vi art. 319o do
Cód. Proc. Tributário), só pode ocorrer quando, por qual-
quer motivo de fundo, em face do articulado na petição,
a pretensão do autor por evidente nunca venha a proceder.

II — Tal não é o caso quando na apreciação da questão co-
locada existe divergência jurisprudencial sobre a mesma
temática, nomeadamente quanto a um contrato-promessa
com tradição da coisa em que não é pacífico o enten-
dimento sobre se o promitente comprador detém sobre
o bem penhorado posse legítima.

III — Tanto mais assim é que, arrolada que foi prova teste-
munhal na petição, impõe-se seja a mesma produzida
e o prosseguimento do processo com vista a decisão final.

Recurso n.o no 18.854 de que é recorrente RUSTISSOL — Sociedade
de Projectos e Urbanizações, Lda e recorrida a Caixa Geral de
Depósitos e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dr. ABÍLIO
BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Rustissol — Sociedade de Projectos e Urbanizações, Lda., com sede
na Rua Duque de Palmela, 30 - 2o C - Lisboa, por apenso à execução
que a Caixa Geral de Depósitos moveu Panalgarve — Sociedade Imo-
biliária Turística Lda, deduziu embargos de terceiro, alegando em
síntese:

- Em 11 de Maio de 1989, a embargante celebrou com Moreira
e Moreira, Lda um contrato-promessa de compra e venda pelo qual
esta prometeu vender, livre de quaisquer ónus, encargos responsa-
bilidades ou arrendamento, e a ora embargante prometeu comprar
a fracção autónoma designada pela letra ”S” Apartamento P do prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagos sob o no 14219
do Livro B-37 sito na Praça da República - Luz, Praia da Luz, pelo
preço acordado de Esc. 5.000.000$00.

- Na data da celebração do contrato a promitente vendedora en-
tregou à ora embargante a fracção objecto do contrato para que a
mesma pudesse por esta ser usada e fruída.

- A partir dessa data a embargante tem vindo a usar e desfrutar
da fracção como coisa própria.

- Para o que procedeu às ligações de água, luz e gás em seu nome
junto da C.M. de Lagos, EDP e Termoluz, respectivamente.

- Ocupando a fracção com móveis, da sua pertença, aí recebendo
correspondência, e utilizando-a como habitação de férias, facultando
a entrada e permanência na fracção às pessoas que bem tem entendido,
à vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que seja.
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- Várias vezes diligenciou pela marcação da escritura de compra
e venda sem que a promitente vendedora se mostrasse apta a fazê-lo.

- Marcada a escritura de compra e venda para o dia 13.01.93 no
1o Cartório Notarial de Lisboa, ao reunir a documentação necessária,
a embargante tomou conhecimento da penhora feita na dita fracção,
com registo provisório por dúvidas.

- Como a presente penhora recaiu sobre uma fracção sobre a qual
a embargante detém a posse real e efectiva, pretende esta fazer-se
restituir à sua posse através dos embargos.

- A posse é anterior à penhora e a embargante é terceira no presente
processo visto que não interveio no mesmo ou no acto jurídico de
que emana a diligência judicial.

A embargante juntou três documentos e arrolou testemunhas.
Por despacho do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa (3o Juízo) proferido em 10.11.93 foram os embargos re-
jeitados liminarmente, baseando-se, para tanto, em considerações ju-
risprudenciais de arestos que citou e transcreveu, em parte.

Inconformada com tal decisão, a embargante interpôs recurso di-
rectamente para este STA protestando alegar neste Tribunal, o que
fez, após Acórdão interlocutório a seu favor, decorrente do inde-
ferimento de questão prévia do Exmo. Magistrado do Ministério Pú-
blico cujo douto entendimento era no sentido de que não podia alegar
no tribunal de recurso.

Notificada para alegar veio apresentar, oportunamente, alegações,
formulando as seguintes conclusões:

”1. A douta sentença recorrida viola os preceitos legais dos
arts. 670o, alin. a) e 759o do Cód. Civil.

2. A ora recorrente detém a posse real e efectiva da fracção pe-
nhorada e o direito ao seu uso e fruição por via do contrato-promessa
de compra e venda, tendo-se verificado tradição da coisa a seu favor.

3. Tendo existido incumprimento do contrato-promessa, imputável
ao promitente vendedor, a ora recorrente detém crédito resultante
do não cumprimento da Moreira e Moreira, Lda.

4. A recorrente goza de direito de retenção sobre a fracção pe-
nhorada, pelo crédito resultante do não cumprimento imputável à
Moreira e Moreira, Lda.

5. No requerimento de dedução de embargos a então embargante
e ora recorrente fez prova da sua qualidade de terceiro e do facto
de ter a posse dos bens a que os embargos respeitaram.

6. O titular do direito de retenção tem uso das acções prossessórias
contra quem quer que seja para defesa da sua posse, mesmo que
precária - cfr. art. 670o, alin. a), 758o e 759o no 3 do Cód. Civil.

7. É lícito ao possuidor precário defender a sua posse mediante
embargos de terceiro quando a penhora ofenda essa posse.

8. Não podem excluir-se os embargos de terceiro da remissão geral
da lei para as acções prossessórias pois não colhe qualquer inter-
pretação restritiva da lei.

9. Pelo que a recorrente, na sua qualidade de promitente com-
pradora a quem foi atribuído no contrato-promessa de compra e venda
o uso e fruição da fracção, a favor do qual se verificou a tradição
da coisa e que goza do direito de retenção pelo crédito resultante
do não cumprimento imputável à promitente vendedora, pode recorrer
ao embargo de terceiro, para defesa da sua posse, oferecendo, como
o fez, prova de que é terceiro e tem a posse do bem.

10. Pelo que os embargos de terceiro deveriam ter sido recebidos,
segundo o processo os demais termos até final.
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Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso, consi-
derando-se a decisão da instância proferida com violação dos preceitos
legais referenciados, decidindo-se pelo recebimento dos agravos (cer-
tamente quereria dizer-se ”embargos”)”.

Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos, formulando as seguintes
conclusões:

”1a. A posse do embargante não é em nome próprio mas sim a
título precário, pelo que não pode deduzir embargos em execução
movida pelo credor hipotecário.

2a. A posse do embargante é posterior à hipoteca, pelo que não
podem ser aceites os embargos.

3a. Deve pois a douta decisão ser confirmada por não se ter violado
qualquer norma legal e muito menos as invocadas pelo recorrente...”.

O Exmo. Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que o recurso merece provimento, sustentando, em síntese, que
o promitente comprador goza de posse para efeitos de uso de acções
prossessórias, que o Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a defender
que o promitente comprador que obteve a tradição da coisa goza
de uma posse legítima e não meramente precária (Acs. de 18.11.82
in BMJ 321, pag. 387; de 4.12.84 in BMJ 342, pag. 347; de 25.2.86
in BMJ no 354 pag. 549, e de 7.3.91 in BMJ 405 pag. 456) e que,
coerentemente com tal posição, o STJ tem já reconhecido a pos-
sibilidade de o promitente comprador deduzir embargos de terceiro
contra a penhora do imóvel ou fracção a que se refere o contra-
to-promessa (Ac. de 12.6.91 - Rec. 80757). A favor desta tese cita
ainda doutrina (Calvão da Silva em ”Sinal e Execução Específica
do Contrato Promessa, Coimbra 1993, pag. 121).

Termina defendendo, no mesmo parecer, que mesmo que assim
não se entenda, o certo é que o que fica exposto e as referidas posições
jurisprudenciais e doutrinais em sentido contrário à fracção assumida
na douta decisão recorrida levam a concluir que a questão em apreço
não é de solução evidente pelo que não se poderá justificar um in-
deferimento liminar com base na parte final da alin. c) do no. 1 do
art. 474o C.P.C., já que ele depende da existência de uma solução
inequívoca ou manifesta.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Estamos em presença de um recurso de despacho liminar de não

recebimento de embargos, ou de rejeição ”in limine” (como se refere
no no 2 - fls. 63 v.) sem que, contudo, se tenha aludido na mesma
decisão a norma jurídica em que se fundou a dita rejeição.

Esta assentou, por certo, na alínea c) do no. 1 art. 291o por força
do no. 1 do art. 319o ambos do Cód. Proc. Tributário que prevê a
rejeição liminar da oposição, o mesmo é dizer embargos de terceiro,
quando for ”manifesta a improcedência”.

Norma paralela à da alín. c) in fine do no. 1 do art. 474o do C.P.C.
que prevê o indeferimento liminar da petição, ”quando, por outro
motivo, for evidente que a pretensão do autor não pode proceder”,
isto para além dos casos previstos nas alíneas a) e b) do mesmo
artigo.

Tanto a doutrina como a jurisprudência têm defendido que esta
situação ocorre quando a improcedência da pretensão do autor for
tão evidente que o seguimento do processo não tenha alguma razão
de ser, ou seja, quando essa inviabilidade ressalte da simples inspecção
da petição inicial com força irrecusável sem margem para quaisquer
dúvidas (Alberto dos Reis, Código Proc. Civil Anotado vol. II, 3a
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edição, e Abílio Neto. Cód. Processo Civil Anotado, 8a edição, pag.
364, e Acs. do STA (por todos) de 28.4.93 - Rec. 14.439, de 5.4.95
- Rec. 16.263, e de 5.7.95 - Rec. 19.224).

Está, pois, em causa a questão de saber se, no caso dos autos,
a rejeição liminar dos embargos está em conformidade com as dis-
posições legais aplicáveis, tendo em conta um contrato-promessa com
tradição.

Há que sublinhar, antes de mais, que o despacho recorrido nem
sequer fez alusão à evidência de a pretensão do autor, ora recorrente,
não poder proceder. Não há a mínima referência a tal respeito.

O que significa que o despacho sob recurso não se fundou em
nenhuma das causas contempladas quer no art. 474o do C.P.C. quer
no art. 291o do C.P.T. já citados.

Baseando-se sobretudo em transcrições parciais extraídas de Acór-
dãos do Supremo Tribunal de Justiça atinentes à temática do con-
trato-promessa em ordem a saber se através deste contrato o em-
bargante adquire alguma posse a que a lei estenda a tutela prossessória
nos termos especiais sentido negativo, não sem que tenha referido
que o promitente comprador, no caso dos autos, passou a considerar-se
desde logo convencido que o promitente vendedor não iria faltar
ao contrato definitivo o qual facultaria ao embargante a actuação
da tutela prossessória.

Sustenta, por seu turno, a recorrente que na sua qualidade de pro-
mitente compradora a quem foi atribuído no contrato-promessa de
compra e venda o uso e fruição da fracção, a favor da qual se verificou
tradição da coisa (...) pode recorrer aos embargos de terceiro para
defesa da sua posse, oferecendo, como o fez, prova de que é terceiro
e tem a posse do bem.

Há que registar, neste ponto, que a embargante, ora recorrente,
arrolou testemunhas na petição que não foram ouvidas e juntou
documentos.

A questão colocada no recurso tem sido objecto de vasta juris-
prudência que não tem sido unânime nas suas decisões.

Enquanto no despacho recorrido se invocaram alguns recursos do
STJ que serviram para fundamentar a decisão a que se chegou, já,
porém, como é sabido, e o Exmo. Magistrado do Ministério Público
explicitou que o mesmo STJ produziu vários arestos em que se decidiu
o contrário, ou seja, no sentido de que o promitente comprador goza
de posse para efeitos de acções prossessórias quando obteve a tradição
da coisa o que lhe confere uma posse legítima e não meramente
precária.

Exemplo disso é o recente Acórdão do STJ de 19.11.96, Rec. 664/96,
publicado na Colectânea de Jurisprudência de Acórdãos do Sup. Trib.
de Justiça Ano IV - Tomo III - 1996 pag. 109 e segs., em que se
sumariou o seguinte: os promitentes compradores podem deduzir em-
bargos de terceiro à arrematação da fracção do prédio que lhes foi
prometida vender e que ocupam por entrega da promitente vendedora
quando já a pagaram praticamente na totalidade requisitaram em
seu nome a ligação da água e da energia eléctrica, agindo como donos
da fracção.

Daqui se extrai que duas posições jurisprudenciais opostas se per-
filam sobre a mesma questão, idêntica à dos presentes autos.

De resto, este último aresto vai mais longe ao ponto de nele se
afirmar que, no que toca à jurisprudência, parece ser de longe maio-
ritária a corrente segundo a qual o promitente comprador tendo havido
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tradição da coisa é um verdadeiro possuidor e não um mero detentor
ou pelo menos que, como titular do direito de retenção, goza de
tutela prossessória (arts. 758o, 759o 3 e 670o alin. a) do C.C.) e por
isso pode embargar de terceiro (entre outros, os Acs. do STJ de
18/11/82, 4/12/84, 25/2/86, 16/5/89, 22/6/89, 21/2/91, in, respectivamente,
BMJ, 321/387; 342/347; 549; 387/579; 388/437; 404/465; 405/456.

Do mesmo Acórdão extrai-se que (segundo a posição de Calvão
da Silva ali explicitado) ”tudo se resume a saber se o corpus da posse
exercido pelo promitente comprador é ou não acompanhado do ani-
mus possidendi, isto é, se actua com animus rem sibi habendi”.

Daqui resulta que relativamente a esta questão de o contrato-pro-
messa com tradição ter dignidade para efeitos de embargos de ter-
ceiros, não é pacífica quer na doutrina quer na jurisprudência dos
nossos mais altos tribunais, máxime STJ e também do STA em vários
arestos.

Pelo que fica exposto há que concluir que não pode o problema
considerar-se de solução fácil e evidente nem que seja manifesta a
falta de razão da embargante que tem do seu lado um vasto elenco
jurisprudencial.

De resto, como já se disse e se reitera, nem a prova arrolada foi
produzida nem, por outro lado, a decisão recorrida teve por base
qualquer motivo ou razão evidente, assim qualificada ou manifesta
de que a pretensão da embargante não pode proceder.

Em suma, fica assim demonstrado, perante a divergência jurispru-
dencial sobre esta temática, que, não sendo evidente ou manifesto
o fundamento que presidiu à decisão recorrida, esta não poderá man-
ter-se na ordem jurídica pois não se garante que o prosseguimento
do processo seja inútil. Ou seja, não é assim evidente que, perante
os factos articulados e a prova que não foi produzida, os embargos
deduzidos não possam vir a proceder.

Não é, pois, manifesto o insucesso da pretensão formulada.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se o despacho recorrido para ser substituído por outro
que não o de recusar o recebimento ou rejeição dos embargos com
o fundamento agora afastado.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. - Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) - José Joaquim Almeida Lopes - João José Coelho Dias. - Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Reversão contra representante de uma sociedade que foi no-
meada gerente de outra.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo o oponente sido nomeado representante de uma so-
ciedade para gerir outra de que aquela era sócia não era
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aquele gerente de direito nem exerceu de facto a gerência
desta, uma vez que apenas actuou como mandante da pri-
meira sociedade.

Recurso no 18 907; Recorrente: Ministério Público; Recorrido: José
Augusto Tavares da Silva; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. António
Pimpão.

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

1. O EMMP junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
1o Juízo, 2a Secção, recorre da sentença que, em processo de oposição,
declarou a improcedência da alegada ilegitimidade do oponente, man-
tendo a reversão ordenada quanto à exigibilidade de pagamento do
imposto profissional de 153.584$00.

Formula, em alegações, o seguinte quadro conclusivo:
1a. A representação de uma sociedade na gerência de outra integra

um contrato de mandato, regido pelas disposições dos artos 1157o

e ss do CCivil;
2a. A reversão no quadro normativo estabelecido pelo arto 13o 1

do CPT, só podia operar-se relativamente a um gerente da executada,
o que era o caso do oponente, que era mandatário, exercendo a
gerência em nome e em representação de outrem;

3a. Depois de executidos todos os bens que compõem o activo
da sociedade gerente da executada, a reversão não poderá, ainda
assim, dar-se contra o aqui oponente, na medida em que nunca foi
gerente da executada, e não é possível ao intérprete extrapolar da
previsão do arto 13o 1 do CPT, por se tratar de norma excepcional;

4a. Caso o incumprimento da executada se ficasse a dever à violação
pelo mandatário das suas obrigações, no quadro legal e contratual,
a sociedade gerente daquela, e mandante, em caso de a execução
fiscal contra si reverter, terá direito de regresso contra o mandatário,
nos termos gerais de direito;

5a. A oposição deve ser julgada procedente (escreveu-se, por lapso
manifesto, improcedente) ainda com fundamento em ilegitimidade
do oponente, o qual deve ser nesta parte absolvido da instância.

2. A sentença em apreciação deu como provada a seguinte matéria
de facto:

1. Corre termos na 6a Secretaria Administrativa, vindo do extinto
6o Juízo deste Tribunal, o processo executivo no 607/83 em que é
executada a sociedade Mobeton-Indústria de Pré-Fabricados Nacio-
nais, Lda, para cobrança da quantia exequenda de 2.879.684$50 desde
Fevereiro de 1983 (certidão fls. 2 do proc. ex.).

2. A quantia exequenda reporta-se, no que concerne ao valor de
2.776.784$00, a imposto profissional dos anos de 1976 e 1977, no
valor de 153.584$00, e a 2.623.200$00 de multa aplicada, em via de
sentença condenatória proferida em 25-11-82 . . . (sentença de
fls. 49/53 e cota fls. 54 dos proc. de transg.).

3. A sociedade S. Silva & Silva — Indústrias e Comércio, S.A., por
escritura pública de 7-5-75 adquiriu uma quota de 1.500.000$00 no
capital social da predita Mobeton, quota essa correspondente a um
terço desse capital social (doc. fls. 20/22).

4. Foi então integralmente reformulado o pacto social da Mobeton
e no arto 9o3 do dito pacto clausulou-se:

«Como gerentes da sociedade e em representação respectivamente
dos sócios Tecnolúrgica — Empresas de Estruturas Metálicas, L.da,
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A. Silva e Silva — Indústrias e Comércio, SARL, e Melo e Com-
panhia, L.da, ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, os
senhores Eduardo Baptista Pinheiro de Azevedo, José Augusto Ta-
vares da Silva e António Calvão de Melo» (doc. fls. 20/22).

5. Por escritura pública de 18-5-1978, a sociedade A. Silva e Silva
cedeu a quota que detinha no capital social da Mobeton, passando
o arto 9o3 do pacto social a ter a seguinte redacção «Como gerente
da sociedade e em representação da Tecnolúrgica — Empresa de Es-
truturas Metálicas, L.da, fica desde já nomeado, com dispensa de
caução, o Sr. Dr. Eduardo Baptista Pinheiro de Azevedo» (doc.
fls. 23/29).

6. Por despacho proferido a 23-4-84 foi ordenada a reversão contra,
entre outros, o ora oponente (fls. 59/vo do proc. ex.).

7. O ora oponente foi citado em 30-5-1989 (certidão de fls. 78/vo,
do proc. ex.).

*
3. O recurso interposto pelo EMMP circunscreve-se à declaração,

pela sentença em apreciação, da improcedência da alegada ilegiti-
midade do oponente, mantendo a reversão ordenada quanto à exi-
gibilidade de pagamento do imposto profissional no montante de
153.584$00.

Para a sentença recorrida «pela reversão, respondem solidariamente
pelo pagamento do imposto profissional em dívida à data da cobrança,
a pessoa colectiva A. Silva e Silva, SARL, nomeada no pacto para
gerente e o ora A., seu representante designado por esta nesse mesmo
pacto».

Para o EMMP o oponente apenas exerceu um mandato repre-
sentando uma sociedade na gerência da executada pelo que a reversão
não podia ter revertido contra o oponente que seria parte ilegítima.

É matéria de facto incontroversa que a sociedade A. Silva & Sil-
va — Indústrias e Comércio, S. A., por escritura pública de 7-5-75,
adquiriu uma quota de 1.500.000$00 no capital social da Mobeton,
quota essa correspondente a um terço desse capital social e que do
pacto social da Mobeton passou a constar que:

«Como gerentes da sociedade e em representação respectivamente
dos sócios Tecnolúrgica — Empresas de Estruturas Metálicas, L.da,
A. Silva e Silva — Indústrias e Comércio, SARL, e Melo e Com-
panhia, L.da, ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, os
senhores Eduardo Baptista Pinheiro de Azevedo, José Augusto Ta-
vares da Silva e António Calvão de Melo».

Do exposto resulta que uma das sócios da Mobeton passou a ser
a sociedade A. Silva e Silva, L.da, que passou a ser representada
pelo ora oponente José Augusto Tavares da Silva.

Este não era sócio da Mobeton nem gerente da mesma já que
apenas representava a sócia e gerente A. Silva e Silva, L.da.

Esta ao ter nomeado um representante continuou a gerir, por este,
a referida sociedade.

Tal sociedade passou a ser, em 1976 e 1977, gerente de direito
e de facto da executada Mobeton ou seja durante o lapso de tempo
a que se reportam as dívidas no presente recurso.

A questão central dos presentes autos resume-se em determinar
se o sócio gerente que nomeia um representante para exercer a ge-
rência de facto de uma sociedade é responsável nos termos do arto 16o

do CPCI ou se tal responsabilidade pode ser atribuída ao representante
como se defendeu na sentença em apreciação.
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Os actos praticados pelo representante repercutem-se simultanea-
mente na esfera jurídica da sociedade e na esfera jurídica do mandante.

Distintos dos órgãos são os seus titulares ou suportes ou as pessoas
físicas que desempenham tais funções (Brito Correia, Direito Co-
mercial, I, AAFDL, p. 742 e ss).

Nesta perspectiva, órgão será o sócio gerente da sociedade que
continuará a ser, na situação dos autos, a mencionada sociedade,
ainda que actuando por intermédio de um representante.

A sociedade continuou de facto a gerir a pessoa colectiva como
órgão uma vez que todos os actos do representante se repercutem
na sua esfera jurídica.

Sendo um dos elementos da representação que o representante
actue em nome do representado significará este elemento que o re-
presentante «fica como que colocado no lugar do representante e
actua como se fosse este a agir» (Luís A. Carvalho Fernandes, Teor.
Ger. de Dir. Civ., ed. 1983, 2o 322, ss, citado em CPC, Abílio Neto,
6a. ed. 1987, p. 141, nota 9).

É este o sentido do arto 258o do CCivil quando afirma que a re-
presentação se traduz na prática de um acto jurídico, em nome de
outrem, para que os correspondentes efeitos se produzam na esfera
desse outrem.

Para que exista representação basta que os actos jurídicos sejam
concluídos em nome do representado.

Acompanhamos o Ac. do STA de 15-3-95, Rec. 18.448, segundo
o qual a gerência de facto pode ser exercida a través de um procurador
pelo que, na situação dos autos, foi a mesma exercida pela sociedade
A. Silva e Silva, L.da, e não pelo oponente que representou aquela.

De qualquer forma o oponente não pode ser considerado gerente
de direito da sociedade Mobeton pois que a referida alteração do
pacto social atribuiu tal qualidade à sociedade que o oponente
representava.

Acompanhando o Ac. deste Tribunal de 22-06-94, Rec. 17.871, en-
tende-se que aquele que não tenha a qualidade de gerente da so-
ciedade executada, conferida pelo pacto social ou em assembleia geral,
não pode ser responsabilizado, por reversão, em execução instaurada
contra a originária devora.

Trata-se de uma situação ocorrida antes da entrada em vigor do
DL 68/87, de 9-2, pelo que é aplicável à situação dos autos o regime
do arto 16o do CPCI.

É entendimento jurisprudencial corrente (cfr. Acs. STAP de
11-12-91, Rec. 10.618 e Rec. 12.539, Ap. DR p. 299 e 316 e Ac.
STAP de 17-6-92, Ap. DR p. 120 e STAP de 17-3-93, AD. 382o 1058)
que o arto único do DL 68/87, de 9-2, tem natureza inovadora, não
sendo interpretativo.

Consequentemente será à luz do regime legal constante do arto 16o

do CPCI que terá de se aferir da responsabilidade do oponente pela
reversão que contra ele foi decretada.

Nos termos deste preceito legal os sócios de sociedade de res-
ponsabilidade limitada eram responsáveis quer pelos impostos cujo
facto tributário ocorresse durante o período de tal gerência quer pelos
impostos cujo prazo de cobrança ocorresse no mesmo período tem-
poral (Cfr. neste sentido o Ac. STAP de 17-3-93, AD. 382o 1058
e lugares aí citados).

A jurisprudência do STA vem entendendo que se tratava de uma
responsabilidade ex lege alicerçada num critério de culpa funcional
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dispensando a imputação da mesma a um comportamento individual
uma vez que a mesma se ligaria ao mero exercício do cargo ou da
função de gerente e daí que a uma gerência de direito deva estar
sempre ligada uma gerência de facto para que o gerente possa ser
responsabilizado pelos débitos fiscais (STA 22-9-93, Rec. 16.070).

Nesta perspectiva entendia ainda a jurisprudência que nos termos
do arto 16o do CPCI, demonstrada a gerência de direito acompanhada
da gerência de facto, verificar-se-ia uma presunção inilidível de culpa
pelo que não poderia o gerente deixar de ser responsabilizado pelas
dívidas tributárias não pagas pela sociedade na qual aquele havia
exercido a gerência.

Cabia ao gerente de direito provar o não exercício efectivo da
gerência sendo certo que provada a existência da gerência de facto
a presunção de culpa que sobre ele impendia seria inilidível (cfr.
Ac. STA de 7-11-90, Rec. 10.618, e Ac. STA 28-11-80, RLJ 125o

46).
Na situação dos autos, conforme resulta da matéria de facto pro-

vada, referentemente ao período temporal a que se refere o presente
recurso, o oponente não foi gerente de direito nem exerceu a gerência
de facto da executada, uma vez que apenas foi representante da ge-
rente nomeada A. Silva e Silva, L.da.

Não podia contra ele reverter a execução, pelo que merecem aco-
lhimento as conclusões das alegações.

*
4. Nos termos expostos concede-se provimento ao recurso, revoga-se

a sentença recorrida e declara-se extinta a execução quanto ao opo-
nente relativamente ao indicado imposto profissional de 153.584$00.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — António Pimpão (relator) — Bran-
dão de Pinho — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Regime de custas da Caixa Geral de Depósitos. Sucessão no
tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O regime de custas de que tem beneficiado a C. G. D.
é o seguinte:

1 — Até ao DL 199/90 de 19/6 estaria isenta de custas [arto.
5o. no. 1 d) do Regulamento das Custas dos Processos
das Contribuições e Impostos, arto. 5o. no. 1 do DL 48953
de 5/5/69 e arto. 156o do Regulamento aprovado pelo
DL 694/70].

2 — Após o DL 199/90 manteve-se a isenção por tal diploma
não revogar expressamente as leis especiais que conce-
deram a isenção.
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3 — A partir de 1 de Setembro de 1993 a C.G.D. passou
a estar sujeita a custas por o D.L. 287/93 ter revogado
expressamente as normas que concediam a isenção.

Recurso n.o 19 084. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos. Recorridos:
Luís Neves de Sousa e Albano Marques Paiva Soares de Azevedo
e Castro. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho de fls. 30v., do Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Setúbal, na parte em que a condenou
em custas quanto aos créditos reclamados e liminarmente rejeitados,
veio a Caixa Geral de Depósitos interpor recurso nessa parte para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação. For-
mulou as seguintes conclusões:

1a A Caixa Geral de Depósitos é uma Pessoa Colectiva de Direito
Público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com pa-
trimónio próprio, competindo-lhe o exercício de funções de Instituto
de Crédito do Estado e a administração da Caixa Geral de Apo-
sentações e do Montepio dos Servidores do Estado.

2a As suas atribuições específicas visam fins de interesse público.
3a A sua especial natureza, enquanto Instituto de Crédito do Estado

e gestora das instituições anexas - Caixa Geral de Aposentações e
do Montepio dos Servidores do Estado - explica não só que ”a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e as suas
instituições anexas” seja da competência dos Tribunais Tributários
de 1a Instância de Lisboa, nos termos do no 1 do art. 61o do Decreto-Lei
no 48953, de 5.4.69, e do no 1 do art. 159o do Decreto 649/70, de
31 de Dezembro, mas

4a Também explica a isenção de custas de que beneficia, com base
nos preceitos mencionados no no 1 do art. 59o do Decreto-Lei no 48953,
de 5.4.69, e no no 1 do art. 156o do Regulamento da Caixa, aprovado
pelo Decreto no 649/70, de 31 de Dezembro, tudo nos mesmos termos
do Estado, de que faz parte.

5a A eliminação da alínea d) do no 1 do art. 5o do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, feita através
do artigo 1o do Decreto-Lei no 199/90, de 19 de Junho, que deu
nova redacção a diversos artigos daquele regulamento, não veio pre-
judicar a existência do regime de isenção de custas de que beneficia
a Caixa.

6a Na verdade, no que tange à Caixa Geral de Depósitos, a isenção
de custas já existia muito antes da entrada em vigor do Decreto-Lei
no 449/71, de 26 de Outubro, que aprovou o Regulamento das Custas
dos Processos das Contribuições e Impostos, por força das disposições
especiais, que constam da 4a conclusão.

7a Aliás, a alínea d) do no 1 do art. 5o daquele Regulamento,
até à sua eliminação pela entrada em vigor do Decreto-Lei no 199/90,
de 19 de Junho, mais não era do que uma norma ”inócua” ou ”in-
diferente”, cuja existência se justificava apenas à luz de meras razões
formais de arrumação ou de estruturação do diploma legal, onde
estava inserida.

8a Com tal alínea, o legislador apenas pretendeu que numa dis-
posição relativa à isenção de custas, ao lado das situações ”normais”
de isenção, deveria figurar uma alínea chamando a atenção para a
existência de ”isenções especiais”.
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9a O art. 1o do Decreto-Lei no 199/90, de 19 de Junho, eliminou
a citada alínea b), mas daí não se pode inferir que o legislador tenha
pretendido, com tal medida, revogar a isenção de custas de que a
Caixa Geral de Depósitos beneficiava, ao abrigo de legislação especial.

10a Na realidade, no sentido da manutenção da isenção das custas
a favor da Caixa Geral de Depósitos milita o disposto no no 3 do
art. 7o do Código Civil, segundo o qual ”A lei geral não revoga a
lei especial, excepto se outra for a intenção inequívoca do legislador”.

11a Considera-se, neste caso, que tal intenção não é manifestada
- e muito menos de modo inequívoco - pelo legislador, no sentido
da revogação da lei especial.

12a De qualquer modo - sem conceder - caso por hipótese tivesse
sido esse o seu propósito, o legislador teria, com certeza, adoptado
a ”táctica” utilizada para o Código das Custas Judiciais, pelo De-
creto-Lei no 118/85, de 19 de Abril, o qual, com base no art. 5o,
se propôs revogar ”as disposições legais que estabeleçam isenções
de custas não previstas no Código das Custas Judiciais”.

13a Acresce que a simples não reprodução da alínea d) do no 1
do art. 5o do R.C.P.C.I., na nova redacção dada a tal artigo pelo
Decreto-Lei no 199/90, não pode ser entendida como manifestação
de vontade de revogar as disposições especiais de custas, no âmbito
dos processos regulados por aquele Regulamento, mas como visando
o aperfeiçoamento formal desse documento, assim expurgando de
uma norma inútil (cfr. cit. acórdão 13.4.92).

14a Finalmente, o Decreto-Lei no 199/90, de 19 de Junho, não
só não revogou, expressamente, as disposições que isentam a Caixa
de custas, como não redigiu o art. 5o do Regulamento das Custas
dos Processos das Contribuições e Impostos, em temos de ”reservar”
a isenção de custas para as entidades previstas nas suas alíneas a),
b) e c).

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do provimento do recurso por
entender que só após a entrada em vigor do Dec. Lei no 287/93 de
20 de Agosto deixou a C.G.D. de estar isenta de custas, não sendo
tal diploma aplicável ao caso vertente que lhe é anterior.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Não questionando a recorrente o decidido no despacho a não ser

quanto à condenação em custas, apenas de tal questão caberá co-
nhecer. A parte questionada do despacho é do seguinte teor: ”Custas
por estes créditos rejeitados, pela Caixa, a final”.

A questão em causa tem sido objecto de variados arestos deste
Supremo Tribunal, tanto da Secção como do Pleno, tendo vindo a
fixar-se a seguinte jurisprudência:

1 — Até a entrada em vigor do D.L. 199/90, de 19 de Junho, a
Caixa Geral de Depósitos estava isenta de custas (artigo 5o no 1 al.
d) do Regulamento de Custas dos Processos das Contribuições e Im-
postos conjugado com os artigos 59o no 1 do D.L. 48.953 de 5 de
Maio de 1969 e 156 do Regulamento aprovado pelo Decreto
no 694/70);

2 — Com a entrada em vigor do D.L. 199/90 que revogou aquela
alínea d) do no 1 do artigo 5o do Regulamento das Custas surgiram
duas posições divergentes:

a) uma que considerou revogada a isenção, entendendo estar a
Caixa desde então sujeita a custas;

b) outra que considerou que a isenção se mantinha:
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- ou por ser a C.G.D. uma pessoa colectiva de direito público abran-
gida pela alínea a) do artigo 5o do Regulamento das Custas;

- ou por se manter a isenção por não terem sido revogadas as
leis especiais que a tinham concedido;

3 — Após 1 de Setembro de 1993 a Caixa passou a estar sujeita
a custas por as alíneas a) e c) do no 1 do artigo 9o do D.L. 287/93
haverem revogado expressamente o D.L. 48953 de 5.4.69 e o Decreto
no 694/70 de 31 de Dezembro.

A condenação em custas posta em crise nos presentes autos foi
proferida em 18 de Maio de 1993, pelo que é anterior a vigência
do D.L. 287/93. Tem por isso que ser apreciada face ao D.L. 199/90.
Dentre as duas posições que foram defendidas neste Tribunal e que
atrás referenciámos aderimos à que considera ter-se mantido após
tal diploma a isenção de custas de que a Caixa beneficiava. Com
efeito, não tendo tal diploma revogado expressamente as normas que
concediam a isenção, nem podendo considerar-se as normas que con-
cediam tal isenção incompatíveis com as novas disposições, não podiam
considerar-se estas como tacitamente revogadas, atento o que dispõe
o artigo 7o no 2 do Código Civil. Afigura-se mesmo, pelo teor das
alterações efectuadas no artigo 5o do Regulamento das Custas, que
as mesmas apenas visaram expurgar tal artigo de expressões inúteis
que ele ainda continha por virtude da extinção de vários organismos
do Estado e não proceder a alterações de fundo que o diploma não
refere expressamente. Não haverá por isso, em nosso entender, que
apreciar a questão da eventual inclusão da Caixa na alínea a) do
no 1 do artigo 5o do Regulamento das custas por tal se tornar inútil
face ao entendimento que propugnamos.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar, no que concerne à condenação em custas, o despacho
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (negaria provimento ao recurso porque entendo que o di-
ploma de 90 revoga a isenção de custas de que a C.G.D. até então
beneficiava). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Recursos jurisdicional — Insindicabilidade da matéria de facto
fixada pelo Tribunal Tributário de 2a Instância. Falta de
indicação, no título executivo, do momento a partir do qual
são devidos juros de mora.

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.
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II — Questionada, em recurso, matéria de facto fixada pelo
Tribunal Tributário de 2a Instância, tal recurso está vo-
tado, neste ponto, ao insucesso.

III — A falta de indicação, no título executivo, do momento
a partir do qual são devidos juros de mora não gerava
ineptidão da petição inicial no domínio do CPCI.

Recurso no 19.438. Recorrente: Solimpa — Sociedade de Limpezas
e Enceramentos, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz
Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1 — SOLIMPA — Sociedade de Limpezas e Encerramento, Ld.a,
com sede na Avenida da Boavista, 1586, 7.o, Porto, opôs-se a uma
execução fiscal que lhe foi instaurada.

O Mmo Juiz do 5o. Juízo do Tribunal Tributário de 1a. Instância
do Porto julgou a oposição improcedente.

Inconformada com tal decisão, a oponente interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 2a. Instância, que negou provimento ao
recurso.

De novo inconformada com esta decisão, a oponente interpôs re-
curso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões
nas respectivas alegações de recurso:

“1o Os títulos executivos, constantes das certidões supra-identifi-
cadas, totalizam a importância de 141 579 380$00.

2o Há a duplicação dos valores titulados pela certidão no 212 GD/91.
3o Ao montante de 141.579.380$00 havia que abater e deduzir os

pagamentos efectuados pela recorrente, no valor de 6.334.631$00.
4o Não obstante o acórdão dar por provados esses pagamentos,

revogando, nessa parte, a matéria considerada provada em 1a instância,
mantém os valores em execução.

5o Isto é, ignorou e não abateu o valor dos referidos pagamentos.
6o Ao não considerar os pagamentos efectuados, os títulos não

retratam fielmante a realidade, pelo que são falsos.
7o Ao exigir-se o pagamento da mesma contribuição, da mesma

pessoa, para o mesmo facto tributário, no mesmo período de tempo,
verifica-se a duplicação da colecta.

8o Na execução havia que identificar correcta e claramente os juros
que são exigidos à executada, sob pena de ineptidão da execução.

9o Foram violados os arts. 286o, 287o, 234o e 249o do C. P. Tributário.
Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo

a improcedência do recurso.
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 pelo Tribunal Tributário

de 2a Instância:
“a) O Centro Regional da Segurança Social do Porto, por despacho

do Conselho Directivo de 4-5-88, autorizou a oponente a pagar em
120 prestações mensais a dívida consolidada em 30-3-88 constituída
por capital e juros de mora vencidos e da responsabilidade da exe-
cutada e oponente no montante total de 145.437.334$00, vencendo-se
a primeira prestação em Junho de 1988 (fls. 4).
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b) Desta importância faziam parte 92.042.416$00 de dívida de ca-
pital por contribuições não pagas à segurança social e 25.071.383$00
de dívida de capital proveniente de quotizações não pagas ao ex-Fundo
de Desemprego, as quais totalizam 117.113.799$00.

c) A oponente pagou, em 21-7-88, a 1a prestação no montante
de 2.536.433$00 e, em 14-9-88, a 2a prestação no montante de
2.536.433$00 (fls. 11 e 12) e, em 14-4-89, a quantia de 1.261.765$00
(fls. 13, 14 e 53).

d) O CRSSP por falta de pagamento do acordado instaurou a
execução a que se reporta a presente oposição.

e) Servem de fundamento a esta execução as certidões:
— No 209 GD/91 referente ao ano de 1985 no montante de

2.345.684$00 (fls. 44);
— No 210 GD/91 referente ao ano de 1986 no montante de

24.578.689$99 (fls. 45).
— No 211 GD/91 referente ao ano de 1987 no montante de

64.182.323$00 (fls. 46).
f) As dívidas a que se reportam estas certidões e referentes aos

anos de 1985 a 1987, sem juros, totalizam o montante total de
91.106.696$00.

g) Serve, ainda, de fundamento a esta execução a certidão no 212
GD/91 referente ao ano de 1990 no montante de 50.472.783$00
(fls. 47).”

3. Nas sete primeiras conclusões das respectivas alegações de re-
curso a oponente sustenta haver duplicação de colecta e falsidade
do título executivo, que são fundamentos de oposição à execução,
com tradução legal nas alíneas c) e f) do n. 1 do art. 286o do CPT.

Mas a base dessas conclusões tem como suporte factos que o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância não deu como provados.

Isso resulta aliás patente das conclusões 4a e 5a

Ora, a matéria de facto fixada pelo Tribunal Tributário de 2a. Ins-
tância 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 art. 21o,
n. 4, do ETAF.

Com a excepção prevista no art. 722o, n. 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
Supremo Tribunal, nem vem aliás alegada pela recorrente.

Assim, e no caso vertente, um eventual erro na apreciação da prova
está fora dos poderes de cognição deste Supremo Tribunal.

Improcedem assim tais conclusões.
E que dizer da alegada ineptidão da petição inicial (conclusão 8a),

por não terem sido clara e correctamente identificados os juros de
mora?

Vejamos.
Dispunha o § único do art. 156o do CPCI, diploma vigente à data

da instauração da execução:
“No título executivo deve ainda indicar-se a data a partir da qual

são devidos juros de mora e a importância sobre que incidem. Na
sua falta, esta indicação será solicitada à entidade competente.

Pois bem.
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Os títulos executivos indicam ser devidos juros de mora. Mas não
a data a partir da qual são os mesmos devidos.

Na aplicação daquele preceito devem os mesmos ser considerados
(outra seria a solução se do título não constasse serem os mesmos
devidos, e a petição não fosse corrigida, nos termos do art. 477o do
C. P. Civil), sendo que a taxa de juro aplicável é a que resulta da
lei, havendo sempre a possibilidade de pedir à autoridade que extraiu
o título a indicação do momento a partir do qual são devidos juros
de mora. O que tal preceito não consente é que a petição fosse con-
siderada inepta com tal fundamento.

Não procede assim igualmente aquela conclusão.
A pretensão da recorrente está pois votada ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso

interposto pela oponente Solimpa — Sociedade de Limpezas e En-
ceramentos, Lda.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — João José Coelho
Dias. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Reenvio prejudicial. Taxa. Imposto. Im-
posição parafiscal. Incidência. Carnes. Peste suína. Rumi-
nantes. Comercialização. Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia. Tratado de Roma. Sexta Directiva.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada, em recurso interposto per saltum para a 2a Secção
do STA em incidente de oposição a execução fiscal, questão
relativa à interpretação de certas normas do Tratado de
Roma e da Sexta Directiva do Conselho da CEE, com ati-
nência à validade das normas de direito interno que regem
sobre a incidência das «taxas» de peste suína, de ruminantes
e de comercialização de carnes, impõe-se a interpelação
do Tribunal de Justiça da União Europeia através do reenvio
prejudicial previsto no arto 177o do dito Tratado.

Recurso no 20.001, em que é Recorrente FRICARNES, S. A., Re-
corrida Fazenda Pública e Relator Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1.1. FRICARNES, S. A., com sede em Mem Martins, Sintra, de-
duziu oposição contra execução fiscal que lhe foi instaurada para
cobrança de créditos de «taxas» denominadas «de peste suína», «de
ruminantes» e «de comercialização», liquidadas pelo IROMA ao abri-
go dos DL nos 354/78-11-23, 345/81-12-19, 240/82-06-22 e 343/86-10-09,

1501

com referência ao período de 1 a 22 de Outubro de 1993, alegando
vários fundamentos para concluir ser ilegal a sua liquidação e cobrança.

1.2. A oposição foi julgada improcedente por sentença de 14-7-95
(fls. 92 a 106) do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (4o Juí-
zo, 1a Secção, processo no 24/95), da qual sobe, interposto pela opo-
nente, este recurso, em cuja minuta se sustenta ter tal decisão feito
um errado julgamento da matéria das inconstitucionalidades e ile-
galidades alegadas como causas de pedir e se oferecerem, entre outras,
as seguintes conclusões:

a) As «taxas» em apreço correspondem a encargos de efeito equi-
valente a direitos aduaneiros, pelo que são incompatíveis com o Direito
Comunitário.

b) Pela adesão de Portugal à C. E. e com a entrada em vigor
do IVA, deixou de ser possível a aplicação de outro imposto (ainda
que com nome diferente) às transacções comerciais.

c) O Estado Português aderiu voluntariamente à C. E., não lhe
sendo possível afastar unilateralmente as regras que não lhe convêm.

d) Acresce que, como consequência do primado do Direito Co-
munitário sobre o Direito Interno, as normas deste tornam-se ma-
terialmente inconstitucionais quando vão contra aquele (artos 8o e
277o, no 1, da CRP).

e) Foram violados, entre outros, os seguintes preceitos de Direito
Comunitário: artos 33o da 6o Directiva, 9o e 12o do Tratado de Roma
e 193o do Acto de Adesão.

1.3. A Fazenda Pública contra-alegou sustentando dever o recurso
improceder por não merecer a sentença recorrida qualquer censura.

O magistrado do Ministério Público emitiu parecer de que, como
este STA julga o caso em última instância ordinária e visto o arto 177o

do Tratado de Roma, é de submeter ao TJ da União Europeia a
questão de interposição de Direito Comunitário posta pela recorrente.

2. Como se vê, questiona-se neste recurso se as imposições tri-
butárias exequendas são de qualificar como encargos de efeito equi-
valente a direitos aduaneiros, impeditivos da livre circulação de mer-
cadorias entre os Estados membros e/ou como impostos sobre o vo-
lume de negócios que violem a Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17-05-77.

Assim, a apreciação dos fundamentos do recurso implica a inter-
pretação e eventual aplicação de preceitos de Direito Comunitário,
originário e derivado, que, como é sabido, vigoram directamente na
Ordem Jurídica Portuguesa (cfr. arto 8o, ns 2 e 3, da CRP) e têm
primazia de aplicação sobre as normas internas.

Por outro lado, trata-se de disposições de Direito Comunitário re-
lativas 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.

Como, no caso, a decisão a proferir por esta Secção do STA não
é susceptível de recurso ordinário, estamos perante uma situação de
reenvio obrigatório para interpretação pelo Tribunal de Justiça da
União Europeia, nos termos do arto 177o do Tratado de Roma.

3. Visto que, porém, tais questões já foram suscitadas no Acórdão
de 4-10-95, recurso 18.913, desta Secção, e aí objecto de reenvio pre-
judicial àquele Tribunal de Justiça, dispensamo-nos de um segundo
reenvio, pois a interpretação que vier a ser por ele consagrada será
obrigatoriamente também nesta causa.

Por isso suspende-se a instância, nos termos do arto 279o, no 1,
do CP Civil até à assim requerida pronúncia daquele Tribunal de
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Justiça, devendo a Secretaria documentar nos autos a decisão do TJ
da União Europeia logo que seja junta ao referido recurso no 18.913.

Custas a final.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor). — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Reenvio prejudicial. Taxa. Imposto. Im-
posição parafiscal. Incidência. Carnes. Peste suína. Rumi-
nantes. Comercialização. Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia. Tratado de Roma. Sexta Directiva.

Doutrina que dimana da decisão:

Suscitada, em recurso interposto per saltum para a 2a Secção
do STA em incidente de oposição a execução fiscal, questão
relativa à interpretação de certas normas do Tratado de
Roma e da Sexta Directiva do Conselho da CEE, com ati-
nência à validade das normas de direito interno que regem
sobre a incidência das ‘‘taxas’’ de peste suína, de ruminantes
e de comercialização de carnes, impõe-se a interpelação
do Tribunal de Justiça da União Europeia através do reenvio
prejudicial previsto no arto 177o do dito Tratado.

Recurso n.o 20 361, em que são recorrente a FRICARNES, S. A.
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1.1. FRICARNES, S. A., com sede em Mem Martins, Sintra, de-
duziu oposição contra execução fiscal que lhe foi instaurada para
cobrança de créditos de ‘‘taxas’’ denominadas ‘‘de pestes suína’’, ‘‘de
ruminantes’’ e ‘‘de comercialização’’, liquidadas pelo IROMA ao abri-
go dos DL nos 354/78-11-23, 345/81-12-19, 240/82-06-22 e 343/86-10-19,
com referência ao mês de Junho de 1993, alegando vários fundamentos
para concluir ser ilegal a sua liquidação e cobrança.

1.2. A oposição foi julgada improcedente por sentença de 13-10-95
(fls. 87 a 100) do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (4o Juí-
zo, 2a Secção, processo no 54/95), da qual sobe, interposto pela opo-
nente, este recurso, em cuja minuta se sustenta ter tal decisão feito
um errado julgamento da matéria das inconstitucionalidades e ile-
galidades alegadas como causas de pedir e se oferecem, entre outras,
as seguintes conclusões:

a) As ‘‘taxas’’ em apreço correspondem a encargos de efeito equi-
valente a direitos aduaneiros, pelo que são incompatíveis com o Direito
Comunitário.
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b) Pela adesão de Portugal à C. E. e com a entrada em vigor
do IVA, deixou de ser possível a aplicação de outro imposto (ainda
que com nome diferente) às transacções comerciais.

c) O Estado Português aderiu voluntariamente à C. E., não lhe
sendo possível afastar unilateralmente as regras que não lhe convêm.

d) Acresce que, como consequência do primado do Direito Co-
munitário sobre o Direito Interno, as normas deste tornam-se ma-
terialmente inconstitucionais quando vão contra aquele (artos 8o e
277o, no 1, da CRP).

e) Foram violados, entre outros, os seguintes preceitos de Direito
Comunitário: artos 33o da 6a Directiva, 9o e 12o do Tratado de Roma
e 193o do Acto de Adesão.

1.3. A Fazenda Pública contra-alegou sustentando dever o recurso
improceder por não merecer a sentença recorrida qualquer censura.

2. Como se vê, questiona-se neste recurso se as imposições tri-
butárias exequendas são de qualificar como encargos de efeito equi-
valente a direitos aduaneiros, impeditivos da livre circulação de mer-
cadorias entre os Estados membros e/ou como impostos sobre o vo-
lume de negócios que violem a Sexta Directiva do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 17-05-77.

Assim, a apreciação dos fundamentos do recurso implica a inter-
pretação e eventual aplicação de preceitos de Direito Comunitário,
originário e derivado, que, como é sabido, vigoram directamente na
Ordem Jurídica Portuguesa (cfr. arto 8o, nos 2 e 3, da CRP) e têm
primazia de aplicação sobre as normas internas.

Por outro lado, trata-se de disposições de Direito Comunitário re-
lativas 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.

O magistrado do Ministério Público opinou dever valer para o
caso o Acórdão de 2-8-93 do dito Tribunal de Justiça, lavrado no
seu processo no C-266/91; mas não é de aceitar essa perspectiva porque
tal aresto versou sobre imposições tributárias diferentes das sub judice:
tratava-se, aí, de uma imposição parafiscal sobre as vendas de pastas
químicas, instituída pelo DL no 75-C/86-04-23.

Ora como, no caso, a decisão a proferir por esta Secção do STA
não é susceptível de recurso ordinário, estamos perante uma situação
de reenvio obrigatório para interpretação pelo Tribunal de Justiça
da União Europeia, nos termos do arto 177o do Tratado de Roma.

3. Visto que, porém, tais questões já foram suscitadas no Acórdão
de 4-10-95, recurso 18.913, desta Secção, e aí objecto de reenvio pre-
judicial àquele Tribunal de Justiça, dispensamo-nos de um segundo
reenvio, pois a interpretação que vier a ser por ele consagrada será
obrigatória também nesta causa.

Por isso suspende-se a instância, nos termos do arto 279o, no 1,
do CPCivil até à assim requerida pronúncia daquele Tribunal de Jus-
tiça, devendo a Secretaria documentar nos autos a decisão do TJ
da União Europeia logo que seja junta ao referido recurso no 18.913.

Custas a final.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Imposto profissional. Inconstitucionalidade do arto 1o, § 2o

al. f), do CIP.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto 1o, § 2o, al. f) do Código de Imposto Profissional,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 183-D/80,
de 9 de Junho, é organicamente inconstitucional por vio-
lação do arto 168o, no 2, da Constituição da República,
pois não cumpriu com o sentido da autorização legislativa.

Recurso: 20.399. Recorrente: Pedro Ramada Leite da Costa Lopes.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Almeida
Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório
A Repartição de Finanças do 7o Bairro Fiscal de Lisboa procedeu

à liquidação adicional de 109.793$00 de imposto profissional e de
97.604$00 de juros compensatórios ao contribuinte PEDRO RAMA-
DA LEITE DA COSTA LOPES, praticante de despachante oficial,
residente na Rua Tristão Vaz, 59-4o S, Lisboa, incidente sobre prémios
de seguros decorrentes de um contrato celebrado com a seguradora
AMERICAM LIFE INSURANCE COMPANY.

O contribuinte não concordou com a liquidação e impugnou-a con-
tenciosamente perante o 10o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa, pedindo a sua anulação pelo facto de as importâncias
recebidas não terem a natureza de remuneração do trabalho, não
lhe terem sido pagas pela sua entidade patronal, dever o imposto
ser pago não por si, mas pela entidade patronal, que é substituto
tributário do contribuinte.

A Fazenda não respondeu à impugnação, posto que, dado parecer
pelo MoPo, o Mo Juiz de 1a Instância proferiu a sentença de fls. 34
a 39 a julgar improcedente a impugnação.

O contribuinte recorreu para este STA, o qual, por acordão de
fls. 73 a 76, se declarou incompetente em razão da hierarquia.

Remetido o processo à 2a Instância, esta, por acórdão de fls. 91
a 96, negou provimento ao recurso.

Continuando a não se conformar, o contribuinte recorreu do acór-
dão da 2a Instância para este STA, pedindo a sua revogação com
base nas seguintes conclusões das suas alegações:

A) A liquidação de imposto à Recorrente é ilegal e não deve ser
mantida.

B) De facto, face ao disposto no arto 44o, b), do Cód. de Imposto
Profissional, é à Entidade Patronal que deve ser liquidado o imposto
considerado devido pelos empregados.

C) A Entidade Patronal figura como sendo a «substituta» na li-
quidação e pagamento do imposto.

D) A liquidação que lhe é feita tem por base a situação tributária
dos empregados (ou substituídos) e pressupõe que nenhuma outra
seja feita aos mesmos.
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E) Neste sentido a notificação para pagamento prevista no arto 41o

do CIP deve ser feita apenas à pessoa responsável pelo imposto (a
entidade patronal) a título principal e originário em nome de que
devem ser passados os conhecimentos de receita (ver Cardoso Mota,
loc. cit., pág. 399, e Braz Teixeira, em CTF, no 66, a pág. 9).

F) Não pode assim haver dois devedores principais em relação
ao imposto retido.

G) A existência de duas liquidações, com base no mesmo facto
tributário, é ilegal e não se pode manter.

H) Face ao disposto na referida alínea b) do arto44o do CIP nem
sequer na acção executiva será legalmente possível atingir o património
do empregado a quem foi retido o imposto ou, como no caso acontece,
o Fisco entende que a entidade patronal deveria ter deduzido o
imposto.

I) Face as disposto no arto 148o do Cód. de Proc. das Contribuições
e Impostos a entidade patronal quando retém o imposto exerce o
direito de regresso contra o substituído (no caso, a empregada).

J) Impõe-se pois que se reconheça e declare a nulidade da liquidação
feia à substituída (a Recorrente), como se não existisse a «substituta»
(a entidade patronal) e não obstante o facto de a ela também ter
sido feita a liquidação do imposto.

L) Note-se que, em rigor, a haver tributação, ela só poderia ra-
zoavelmente acontecer na altura em que a entidade patronal dis-
ponibiliza a verba necessária para que se formalize o contrato de
seguro em favor dos empregados.

M) Nunca em relação às entregas a fazer mais tarde com base
em tal contrato de seguro.

N) Este contrato tem natureza aleatória o que, além do mais, exclui
a possibilidade de implicar sujeição a I. Profissional.

O) Aliás, a haver lugar ao pagamento de imposto, ele teria de
ser o de capitais.

P) Note-se que, face ao disposto no arto 6o no 2 do Cód. do IRS
(na actual redacção), é essa a orientação prescrita na nossa legislação
em vigor.

Q) E não se diga que o facto de o IRS ser um imposto unificável
aquando do momento da liquidação é de molde a alterar esta pres-
pectiva de equacionar esta questão.

R) De todo é indubitável que na norma do arto 1o, corpo, do
CIP não se podem incluir estas situações aleatórias.

S) Nem por analogia (que não é permitida) se poderia tentar incluir
estas situações na previsão da referida norma.

T) A douta sentença da 1a Instância não aplicou (ou violou) o
disposto, nomeadamente, nos artigos 1o, corpo e § 2o do CIP, arto 44o

b) do mesmo diploma legal, e artigos 85o, § único e 148o do CPCT.
U) Impõe-se assim a revogação daquela, aliás douta, decisão e

bem assim do douto acórdão da 2a Instância que a confirmou.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve conceder-ser provimento ao recurso pelo
facto de ser inconstitucional a norma de incidência.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

A) O impugnante foi notificado em 16/10/91 para pagar o Imposto
Profissional relativo a 1987, de 207 604$00, sendo de imposto
109 793$00 e de juros compensatórios 97 604$00 — fls. 19 e 20.
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B) A R.F. do 7o Bo Fiscal de Lisboa procedeu à liquidação ora
impugnada, com base nos seguintes rendimentos:

«José Inácio da Costa Lopes — despachante oficiais
associados» 497 412$00

«Amorim Life Insurance Company» 700 000$00

TOTAL 1 197 412$00
(conf. inf. de fls 14)

C) Esta liquidação fundamentou-se no facto de o impugnante não
ter apresentado, no ano de 1987, a declaração mod/5, uma vez que
nesse não auferiu remuneração de duas entidades.

D) Em 15/10/91, foi levantado um auto de notícia ao impugnante,
por infracção ao disposto no arto 6o do CIP — vd fls 15 aqui dado
por reproduzido.

E) Através da apólice no 32 084, a entidade patronal do impugnante,
José Inácio da Costa Lopes — Despachantes Oficiais Associados
Lda — celebrou com a Companhia de Seguros «Americam Life In-
surance Company» um contrato de Seguro de Grupo, sendo as pessoas
seguras todos os funcionários ao seu serviço — vd. contrato junto a
fls 7 a 11.

F) O referido contrato foi celebrado em 6/4/87 com efeitos desde
1/1/87 e término em 31/12/87 — vd. fls. 7 a 11.

G) Nos termos daquele contrato — arto12o — o capital era liqui-
dado através de prémio único, à pessoa segura, contra recibo de qui-
tação assinado pelo próprio e visado pelo segurado.

H) No dia 31/12/87 o impugnante assinou o recibo de quitação
junto aos autos de fls 18 no qual declara ter recebido da «Americam
Life Insurance Company» a importância de 700 000$00.

I) Das importâncias levadas em conta para efeitos de liquidação
do imposto, apenas as correspondentes a 700 000$00 dizem respeito
a um prémio de seguro de capital diferido — vd. fls 14 e 15, cfr.
alíneas b) e e).

2o Fundamentação
O que está em causa neste recurso é a interpretação e aplicação

da norma da incidência nos termos da qual o recorrente foi tributado.
E essa norma é a alínea f) do § 2º do arto 1o do Código do Imposto
Profissional, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
no 183-D/80, de 9 de Julho, a qual determinava que se consideravam
rendimentos do trabalho:

«Os subsídios e outros benefícios ou regalias sociais auferidos no
exercício ou em razão do exercício da actividade profissional»

O recorrente, logo na impugnação, entendeu que os prémios de
seguros não podem ser considerados remunerações em espécie.

A 1a Instância fez aplicação daquela regra e concluiu que os prémios
de seguros são uma regalia ou benefício social resultante do exercício
de uma actividade profissional.

A 2a Instância interpretou e aplicou a mesmo regra e concluiu
do mesmo modo.

Ora, tudo estaria certo se a referida regra fosse constitucionalmente
válida.

Acontece que a jurisprudência mais qualificada vem entendendo
que aquela al. f) do § 2o do arto 1o do Código de Imposto Profissional
é inconstitucional do ponto de vista orgânico.

Este STA, pela pena do aqui relativo, já declarou a inconstitu-
cionalidade daquela alínea f) do acórdão proferido em 2.5.96, no

1507

Proco no 18.750. Aí se citavam os acórdãos do Tribunal Constitucional
nos 492/94 e 493/94, publicados na II série do D.R. de 16.12.94 e
17.12.94, respectivamente. Posteriormente o Tribunal Constitucional
publicou mais dois acórdãos no mesmo sentido. São eles os acórdãos
nos 953/96 e 955796, publicados na II Série do Diário da República
de 18.12.1996.

Não há razão para alterar aquela jurisprudência.
Vejamos as razões.
Aquela norma foi aditada no uso da autorização legislativa cons-

tante do arto 17o, al. l), da Lei no 8-A/80, de 9 de Junho, a qual
prescrevia o seguinte:

«Relativamente ao imposto profissional, é concedida ao Governo
autorização para: caracterizar certos tipos de subsídios e outros be-
nefícios ou regalias sociais considerados rendimento do trabalho».

E agora a questão de constitucionalidade: terá o legislador ordinário
cumprido com o sentido da autorização legislativa?

Entendemos que não.
Com efeito, o legislador governamental, em vez de definir os tipos

de subsídios, benefícios ou outras regalias sociais que passaram a
ficar sujeitas a tributação, limitou-se a indicar apenas o elemento
de conexão que teve por relevante para o efeito: «auferidos no exer-
cício ou em razão do exercício da actividade profissional». Isto é,
o Governo deixou para a Administração Fiscal a tarefa de fazer ele
a lei ou a norma de tributação. Subsídios, benefícios ou regalias eram
aqueles que o Fisco dissesse, tendo-se apontado um fim, mas omi-
tindo-se a indicação do meio ou meios, isto é, dos concretos subsídios,
benefícios ou regalias. Deste modo, o Governo, com aquela alínea f),
passou um «cheque em branco» à Administração, para tributar se-
gundo os critérios que entendessem por mais razoáveis. E, deste modo,
a norma tributária material não tem suficiente densificação para poder
valer como norma tributária material. Não dá suficientes garantias
aos contribuintes, pois estes ficam sem saber quais os subsídios, be-
nefícios ou regalais que o Fisco lhes vai tributar. Criou-se uma grande
insegurança jurídica, pois deixou de ser a lei a determinar concre-
tamente o facto tributário.

Como ensinou o Prof. TEIXEIRA RIBEIRO, «para efeitos, por-
tanto, da alínea i) do arto 168o da Constituição há que distinguir
a definição de matéria colectável, que pertence à incidência (incidência
real), dos processos por que o Fisco a conhece, que pertencem à
sua determinação. Só a definição da matéria colectável é que tem
de ser objecto de lei da Assembleia da República ou decreto-lei au-
torizado; a determinação da matéria colectável, essa pode ser matéria
de decreto-lei não autorizado» (cfr. Revista de Legislação e de Ju-
risprudência, no 3824, pág. 347). Aí se cita o Prof. ANTÓNIO DE
OLIVEIRA SALAZAR, que escreveu que deve haver todo o cuidado
em distinguir o que é matéria colectável no imposto, e os processos
por que o Fisco a determina ou chega ao conhecimento dela.

Como escreveu ainda o Prof. TEIXEIRA RIBEIRO noutra ano-
tação, «nos termos do arto 106o, no 2, da Constituição, a criação
de impostos consiste na determinação da incidência, da sua taxa, dos
benefícios fiscais e das garantias dos contribuintes» (cfr. RLJ no 3739,
pág. 304).

Ora, a aludida alínea f) não definiu a matéria colectável, isto é,
não caracterizou a incidência, pois não disse quais os subsídios, be-
nefícios ou regalias sujeitos à tributação em imposto profissional.



1508

E, deste modo, o legislador governamental não deu cumprimento
à autorização legislativa, não respeitou o seu sentido, pelo que actuou
com violação dos poderes que lhe foram delegados, e, assim, sem
credencial parlamentar para legislar validamente.

E não é pelo facto de com a alínea f) se pretender a reposição
do regime que já tinha constado do Decreto-Lei no 297/79, de 17
de Agosto, que a norma não deixa de ser inconstitucional, pois o
que se verifica é que a mesma não dá aos contribuintes as garantias
legislativas que a constituição fiscal exige.

Por estar razões, as instâncias erraram no julgamento da questão
de mérito, razão pela qual as respectivas decisões não se podem
manter.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em:
a) Recusar a aplicação da norma constante do arto 1o, § 2º, al. f),

do Código de Imposto Profissional, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei no 183-D/80, de 9 de Junho, por violação do arto 168o,
no 2, conjugado com a alínea i) do seu no 1, da Constituição;

b) Conceder provimento ao recurso;
c) Revogar as decisões da 1a Instância e do Tribunal Tributário

de 2a Instância;
d) Anular o acto da liquidação impugnado.
Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — António José Pimpão — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Pagamento do imposto com adesão ao
regime do DL 53/88, de 25.2.

Doutrina que dimana da decisão:

A adesão ao regime do pagamento do imposto criado pelo
DL no 53/88, com o benefício das vantagens nele previstas,
não impede a instauração ou o prosseguimento da instância
instaurada da impugnação judicial do acto tributário de
que derivem os créditos fiscais por este definidos e que forem
solvidos no âmbito do dito regime.

Recurso: 21037; Recorrente: Fábrica de Frio Mafirol, Lda; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Aveiro que
em parte julgou extinta a instância e na parte restante julgou im-
procedente a impugnação que Fábrica de Frio Mafirol, Lda, deduzira
contra a liquidação do imposto de transacções e juros compensatórios,
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referente aos anos de 1981 a 1983, no valor global de 7 293 514$00,
veio a Ite recorrer, concluindo a sustentar que:

- contrariamente ao decidido no tribunal recorrido sobre o efeito
obstativo da impugnação do imposto ou do prosseguimento da res-
pectiva impugnação determinado pelo pagamento voluntário da multa
correspondente às infracções fiscais em razão das quais se fundou
a liquidação impugnada, não existem tais obstáculos, de acordo com
a jurisprudência e doutrina que indica, as quais analisaram o DL
55/88, de 25.2, e dele depreenderam que o diploma não faz depender
a concessão do benefício da renúncia do contribuinte à impugnação
da liquidação do imposto.

- Tendo, por isso, sido violados as disposições do dito diploma
e o art. 255. do CPT.

Contra-alegou a Representante da FP, a sustentar a improcedência
do recurso por o Rte não poder impugnar a liquidação, uma vez
que, com o respectivo pagamento ao abrigo do DL 53/88, aceitará
tacitamente a legalidade do imposto.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento dada a irrelevância do pagamento da multa em relação
à impugnabilidade da liquidação do imposto e por não haver oposição
lógica ente o aproveitamento dos benefícios derivados do pagamento
e a impugnação da legalidade da liquidação, cujo direito é consti-
tucionalmente garantido contra actos da Administração, os quais estão
submetidos ao princípio da legalidade.

A sentença recorrida cindiu o seu assertivo decisório em duas partes:
uma, relativa a 1 914 883$00 da liquidação impugnada, pago para be-
neficiar dos termos do DL 53/88, em que julgou, por o imposto ter
sido pago com os benefícios do diploma, extinta a instância da im-
pugnação que já havia sido interposta em função da inutilidade su-
perveniente da lide, e outra, relativa ao restante liquidado, no valor
de 5 378 631$00, pago por conta na execução, em 27.2.85, em que
julgou a impugnação improcedente por se haver entendido que, com
o pagamento voluntário da multa no processo de transgressão “cor-
respondente às infracções fiscais em razão das quais se fundamentou
e operou a liquidação impugnada”, ficaram fixadas as distas infracções
fiscais e “confessadas aquelas irregulares omissões” “as quais cons-
tituem o primeiro e essencial fundamento da liquidação impugnada”.

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

a) - No dia 22/1/85 foi debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública
a liquidação feita à ora impugnante, relativamente aos anos de 1981,
1982 e 1983, sendo respectivamente de imposto de transacções as
quantias de 32 346$00, 2 326 542$00 e 3 919 642$00, e de juros com-
pensatórios respectivamente 14 303$00, 591 290$00 e 409 291$00, nos
totais de 46 649$00, 2 917 932$00 e 4 328 933$00, no valor global de
7 293 514$00 - cf. fls. 35v..

b) - No dia 19/4/85 a impugnante apresentou a petição relatada
em 1.1 - cf. carimbo de entrada a fls. 2.

c) - A liquidação dita em a) baseou-se nos elementos constantes
do processo de transgressão n.o 84/84 da Repartição de Finanças do
Concelho de Águeda, instaurado por auto de notícia de 1.2.84, por
falta de entrega nos cofres do Estado de imposto de transacções devido
- cf. fls. 35 a 119.



22

1510

d) - Da liquidação dita em a) a ora impugnante, em 27.2.85, pro-
cedeu ao pagamento voluntário da quantia de 5 378 631$00, em pro-
cesso executivo, nos termos do § único do artigo 238.o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos - cf. fls. 147v..

e) - No dia 28.4.88, da mesma liquidação, a impugnante pagou
a parte restante, 1 914 883$00, nos termos do Decreto-Lei n.o 53/88
de 25.2 - cf. fls. 147v..

f) - O processo de transgressão dito em c) encontra-se findo, em
virtude de no dia 28.4.88 a ora impugnante ter procedido ao pagamento
voluntário da multa correspondente às infracções que lhe eram im-
putadas nesse processo - cf. fls. 165 a 167.

A Rte, na medida em que só converteu nas conclusões do recurso
a questão de determinar se os benefícios concedidos nos termos do
DL 53/88 prejudicariam, ou não, o prosseguimento da impugnação
presente, alheando-se de atacar o fundamento da sentença (embora
o mencionasse, descritivamente, nas alíneas c) e d) da peça) respeitante
aos efeitos probatórios do pagamento voluntário da multa na matéria
alegada na impugnação, veio restringir o objecto do recurso, como
o podia fazer nos termos do art. 684o/3 do CPCivil, à parte da decisão
que julgou extinta a instância, transitando, pois, em julgado a pro-
núncia de improcedência referida à parte restante (parte da liquidação
paga por conta na execução).

Confinado de tal modo o objecto do recurso, depara-se a referida
questão enunciada.

É certo que situações de pagamento efectuado com a finalidade
de obtenção de benefícios previstos nas diversas leis que os contem-
plam (amnistias de infracções, condições especiais de pagamento, co-
mo pagamento em prestações, reduções de multa, etc) têm sido con-
sideradas por certa jurisprudência deste tribunal como determinantes
da ininpugnabilidade (ou impedimento do prosseguimento da ins-
tância) da liquidação do imposto de tal modo pago (cf. Ac. do TPleno,
de 22.7.81, rec. 1551, em Ap. DR, de 10.7.85, do Pleno da Secção
de 4.11.87, rec. 3122, em Ap. DR, de 30.11.88 e da Secção, de 13.12.95,
rec. 19 485).

Nuclear a estas decisões jurisdicionais têm sido considerações de
que as leis que concedem benefícios destes, impõem, tacitamente,
aos respectivos beneficiários a renúncia à impugnação ou a aceitação
das liquidações de que derivaram as obrigações tributárias pagas, ou
que desta aceitação ficta resultaria a perda do direito ao recurso
por efeito do princípio da correspectividade - um ubi commoda ibi
incommoda algures entretecido na lei.

Todavia, lavantaram-se vozes discordantes, das quais sobressai Tei-
xeira Ribeiro, em RLJ 127o/14 e Acs. desta Secção de 11.1.95, rec.
17 903, de 22.2.95, rec. 17 845 e de 13.12.95, rec. 19746, que sublinham
que os vários diplomas que estabelecem amnistias ou perdões fiscais
em regularizações extraordinárias de dívidas fiscais não contêm nor-
mas que evidenciem a intenção legal de tornar inimpugnáveis as li-
quidações tributárias de que derivaram os créditos fiscais por aquelas
definidos e que se pretendem regularizados.

Assim acontece, especificamente, com o DL 53/88, que prevê, no
seu artigo 2o, esquemas de pagamento no prazo de 3 meses e em
prestações em prazo mais ou menos dilatado com dispensa ou redução
dos juros de mora e custas da execução, mas sem que do articulado
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resulte a imposição ao contribuinte da condição de não impugnar
ou de resolver a instância já encetada.

E assim como a renunciabilidade de créditos fiscais, em princípio
proibida por força do princípio da legalidade e da indisponibilidade
do tipo tributário, só é permitida se autorizada por lei ordinária que
proporcione ao Estado regularizar extraordinariamente situações de
dívidas fiscais (cf. Sá Gomes, Manuel de Direito Fiscal, II, p.198,
que extrai a conclusão, ao nível legal, do no 3 do art. 108o do CPT,
que proibe a moratória), também a tipologia de todo o esquema
decorrente da disposição do crédito fiscal, inclusive as condições a
que o contribuinte fica sujeito se se aprestar a beneficiar daquela,
deverá constar expressamente da mesma lei autorizante.

Sendo então o intérprete conduzido à interpretação enunciativa
do tatbestand legal, não lhe cabendo extrair da lei condicionantes
da regularização das dívidas fiscais não previstas, como as referidas
renúncia tácita à impugnação, aceitação ficta da legalidade da liqui-
dação, ou perda do direito de impugnar por efeito do princípio da
correspectividade.

Embora a lei portuguesa não tivesse adoptado o princípio solve
et repete, segundo o qual ao contribuinte só é dado discutir a legalidade
do imposto depois de o haver pago, não será a adesão ao regime
de pagamento de dívidas previsto no diploma, optando pelo paga-
mento da totalidade do devido em três meses ou em prestações mensais
e aproveitando dos benefícios da dispensa e reduções de juros de
mora e de custas, que constituirá obstáculo ao exercício dos direitos
constitucionalmente consagrados de discutir a legalidade das liqui-
dações de que derivaram os créditos fiscais (arts. 20o, 106o/2 e 3
e 268o/4 da CR.)

Aliás, o voluntariedade, o carácter definitivo e a legalidade que
revestem o acto do pagamento efectuado não surdem, a não ser na
forma, dos dispositivos do diploma regularizados das dívidas fiscais,
mas, antes, da validade do acto tributário de que derivam os créditos
fiscais por ele definidos, a qual se situa à margem do processo de
cobrança, cujos factos não podem implicar renúncia tácita ao recurso
contencioso que ponha em crise a referida validade, uma vez que
não se verifica uma base idêntica que dê azo à existência da in-
compatibilidade com a vontade de recorrer.

Por aqui se queda a tarefa do intérprete, sem que se mostre urgente
examinar a impossibilidade jurídica, constitucionalmente referida, da
renúncia aos meios de tutela como moeda de troca das vantagens
auferidas pelo contribuinte beneficiado, como o fez Saldanha Sanches,
em Anotação na Revista Fisco 18/29.

Assim, com a adesão ao regime de pagamento do referido DL
53/88 não ficou impedido o prosseguimento da impugnação judicial
presente, cuja lide permanece possível.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
decisão recorrida na parte em que esta julgou extinta a instância,
mandando-se que também quanto a essa parte o tribunal a quo co-
nheça do objecto da impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Ernâni Figueiredo (Relator) — Coe-
lho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Jorge de Sousa.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial — Princípio da especialização dos
exercícios — Princípio da solidariedade dos exercícios.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O princípio da especialização dos exercícios previsto no
artigo 22.o do CCI é temperado pelo princípio da so-
lidariedade dos exercícios previsto no artigo 43.o do CCI.

II — A possibilidade de reporte das perdas em exercícios se-
guintes justifica-se tanto por motivos de equidade como
por motivos de incentivo à assunção de riscos.

III — O ofício-circular n.o C-1/84, da DGCI, que permite o
reporte das perdas salvo o caso de omissões voluntárias
ou intencionais, não viola a lei, antes está de acordo
com a sua leitura e espírito.

IV — Para se poder fazer uma liquidação adicional de con-
tribuição industrial é preciso que se prove ter havido pre-
juízo para o Estado na liquidação inicial, nos termos
do artigo 90.o do CCI.

V — Não tendo as instâncias dado como provados esses pre-
juízos, este STA tem de aceitar que não houve prejuízo
para o Estado.

Recurso no 21 056. Recorrente: Riberalves — Comércio de Produtos
Alimentares, L.da; Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Cons.o Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1.o Relatório.

A contribuinte RIBERALVES, L.da, Comércio de Produtos Ali-
mentares, com sede em Cruz de Barro, Torres Vedras, apresentou
a sua Declaração Modelo 2 de contribuição industrial — Grupo A,
relativa ao exercício de 1988, aí tendo inscrito como custos do exercício
de 1988 verbas que foram custos ou perdas imputáveis aos anos de
1986 e 1987.

O Fisco não concordou com este procedimento contabilístico da
contribuinte e procedeu à correcção da Declaração Modelo 2, re-
tirando essas verbas ao resultado do ano de 1988 em obediência ao
princípio da especialização dos exercícios. Desta alteração resultou
um acto de liquidação (total) de 7 348 202$.

A contribuinte não concordou com este acto de liquidação e im-
pugnou-o judicialmente junto do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Lisboa (3.o Juízo), pedindo a sua anulação com fundamento em
vício de violação de lei.

Por sentença de fls. 45 a 53, o Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Lisboa anulou o acto de liquidação impugnado, por ter entendido
que as omissões na escrita dos exercícios de 1986 e 1987 foram in-
voluntárias e não intencionais, não tendo dado causa a qualquer pre-
juízo para o Estado.
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Mas a Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Tributário de
2.a Instância e obteve ganho de causa, pois este Tribunal entendeu
que a contribuinte violou o princípio da especialização dos exercícios.

Agora quem não se conforma é a contribuinte, a qual recorreu
para este STA e pediu a revogação do acórdão da 2.a Instância e
a manutenção da sentença da 1.a Instância com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

I) Ao contrário do que se depreende do douto acórdão recorrido,
a aplicação — e eventual flexibilização — do princípio da especia-
lização dos exercícios não deve ser feita em face do artigo 22.o do
Código da Contribuição Industrial, mas sim averiguando sobre a con-
formação da contabilidade com tal princípio;

II) O Código da Contribuição Industrial, no apuramento do lucro
tributável, parte de um resultado apurado com base na contabilidade;

III) Para que tal ponto de partida possa merecer credibilidade,
satisfez-se o legislador do CCI com a existência de um processo de
elaboração contabilística conforme determinadas normas técnicas (os
sãos princípios de contabilidade);

IV) Ora, se a contabilidade se conformar com tais normas pro-
cedimentais, não poderá — em momento posterior — vir a descon-
siderar-se tal contabilidade com fundamento em que a norma fiscal
não permite «flexibilizar» o critério de aplicação de tais normas
técnicas;

VI) Pois o que o artigo 22.o do Código da Contribuição Industrial
exige é que a contabilidade se conforme com os sãos princípios con-
tabilísticos, e não que, no apuramento do lucro tributável, se apliquem
tais princípios (que são, como é evidente, normas técnicas, proce-
dimentais, privativas da contabilidade que serve de base ao apura-
mento do referido lucro)!

VI) O Parecer que esteve na origem próxima da circular n.o C-/84,
da DGCI, chega à conclusão de que «a determinação do resultado
fiscal deve [. . . ] ter em conta as razões subjacentes aos custos e pro-
veitos em causa. Isto é, o tratamento fiscal dos chamados custos e
proveitos de exercícios anteriores deve ser ponderado, de forma a
não prejudicar nem os interesses do Fisco, nem os dos contribuintes,
até porque a periodificação dos custos e dos proveitos, sendo con-
vencional, também não deve pôr em causa um outro princípio igual-
mente importante que é o da solidariedade dos exercícios». [realçado
da R.];

VII) E, por isso, «O tratamento a adoptar fiscalmente deve passar
a ser o seguinte:

a) Não aceitação dos custos e dos proveitos resultantes de omissões
involuntárias ou intencionais no exercício em que são contabilizados,
considerando-se, em princípio, como tais as que forem praticadas
com intenções fiscais, designadamente quando:

— Está para expirar ou para se iniciar um prazo de isenção;
— O contribuinte em interesse em reduzir os prejuízos em de-

terminado exercício para retirar maior benefício do reporte dos
prejuízos;

— O contribuinte pretende reduzir o montante dos lucros tribu-
táveis para reduzir a contribuição industrial.

b) Nos restantes casos não deverão corrigir-se os custos e proveitos
de exercícios anteriores [realçados da R.];
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VIII) Ora, ambos os conceitos de imprevisibilidade e de desconhe-
cimento têm por referência comum a ausência de intencionalidade
na imputação de custos de exercícios anteriores no exercício corrente;

IX) Esta ausência de intencionalidade deverá referir-se necessa-
riamente — e dado o que atrás ficou dito — à falta de intenção de
manipular, com vantagem fiscal, o lucro tributável, através do di-
ferimento de custos;

X) De tudo isto ressaltam as seguintes circunstâncias:

— No domínio do Código da Contribuição Industrial, a contabi-
lidade devia ser elaborada «em obediência a são princípios da
contabilidade»;

— No que ao caso interessa, eram aplicáveis quer o princípio da
especialização dos exercícios quer o princípio da solidariedade entre
os exercícios;

— O princípio da especialização dos exercícios constitui um dos
diversos princípios contabilísticos aplicáveis, não devendo ser erigido
em norma fundamental (no sentido kelseniano) da estrutura dos prin-
cípios contabilísticos;

— Nomeadamente, não existem razões, em abstracto, que ditem,
sem mais, a prevalência de tal princípio contabilístico sobre outros,
nomeadamente sobre o princípio da solidariedade dos exercícios;

— O lucro tributável, em sede de contribuição industrial — Gru-
po A, era apurado com base na contabilidade, partindo tal apuramento
do «saldo revelado pela conta de resultados do exercício»;

— Qualquer desvio à aplicação de um dos sãos princípios con-
tabilísticos — e porque o apuramento do lucro tributável parte do re-
sultado líquido do exercício — deve encontrar justificação adentro da
própria contabilidade e não, como se depreende do douto acórdão
recorrido, na lei fiscal;

XI) Ora, assim sendo, e no que respeita mais especificamente à
aplicação do princípio da especialização dos exercícios na execução
da contabilidade, haverá que concluir que:

a) O princípio da especialização dos exercícios deve ser respeitado
na execução da contabilidade;

b) Quando existam proveitos ou custos de exercícios anteriores,
é admissível a contabilização de tais proveitos ou custos em exercícios
posteriores, desde que não constitua uma violação intolerável de tal
princípio e, por isso, não seja posta em causa a obediência da con-
tabilidade à elaboração segundo os são princípios contabilísticos (per-
mitindo salvar o princípio da solidariedade entre os exercícios);

XII) No que ao caso concreto respeita, é inequestionável que a
contabilidade da R. foi elaborada de acordo com o prescrito no ar-
tigo 22.o do Código da Contribuição Industrial;

XIII) Na verdade, os custos em causa, atendendo ao volume de
negócios da R. no exercício de 1988, não são quantitativamente re-
presentativos ou relevantes;

XIV) A contabilização de tais custos, em exercício posterior, não
teve subjacente qualquer omissão voluntária da R.;

XV) Como também não provocou prejuízo ao credor tributário
(antes pelo contrário);

XVI) De modo que a sua contabilização, no exercício de 1988,
não representa uma violação intolerável do princípio da especialização
dos exercícios;
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XVII) E, por isso, o resultado líquido do exercício, apurado no
quadro 12 da Declaração Modelo 2 de contribuição industrial é idóneo
para o apuramento do lucro tributável relativo ao exercício de 1988,
não devendo ser corrigido nos termos em que a administração fiscal
o veio a fazer;

XVIII) Acresce, ainda, que no âmbito do Código da Contribuição
Industrial e no exercício de 1988 — e quanto aos contribuintes do
Grupo A — vigorava já — mesmo que implicitamente — o princípio
da verdade declarativa;

XIX) A aplicação deste princípio encontrava suporte quer na pre-
sunção da verdade dos resultados apurados na contabilidade elaborada
em obediência aos são princípios contabilísticos — artigo 22.o do Có-
digo —, quer no facto de a tributação por presunções ser severamente
condicionada, quer, finalmente, pelo facto de a única «entorse» re-
levante no sistema se referir aos chamados «critérios de razoa-
bilidade»;

XX) Ora, vigorando o princípio da verdade da declaração e tendo
a R., ao tempo solicitada, prestado os esclarecimentos pretendidos,
a R. cumpriu o seu dever de cooperação com as autoridades fiscais;

XXI) Á R. não era exigível que levasse, até junto do funcionário,
todos os documentos e demais elementos da sua contabilidade;

XXII) Se insatisfeita com a profundidade dos esclarecimentos pres-
tados ou se desconfiada com a verdade dos esclarecimentos, deveria
a administração fiscal ter procurado indagar, pelos seus próprios
meios, os elementos fácticos que achasse dever investigar;

XXIII) Ora, ao proceder de modo diverso — corrigindo o lucro
tributável da R., sem mais nenhuma diligência, quando esta cumpria
o seu dever de cooperação, respondendo ao solicitado —, a admi-
nistração fiscal provocou a inversão do onus probandi, relativamente
à questão em discussão nos autos;

XXIV) Passando, em consequência, a caber à administração fiscal
a prova da violação dos sãos princípios contabilísticos;

XXVI) E, assim, no caso da R., verifica-se que:

a) Resulta do modo de apuramento dos resultados líquidos do
exercício, constante do quadro 12 da Declaração Modelo 2 de con-
tribuição industrial, que os custos em causa não foram considerados
como custos de exercícios anteriores, mas sim como custos do exercício
corrente;

b) Só a Administração Fiscal ficou beneficiada com um eventual
diferimento de custos, já que a impugnante acabou por ver acrescido
o seu lucro tributável do exercício de 1988, com a consequente an-
tecipação de tributação, conforme os casos, em um ano e, até, dois
anos;

c) Finalmente, do procedimento da R. não pode extrair-se qualquer
intencionalidade com vista a prejudicar os interesses do credor tri-
butário: pelo contrário, foi a impugnante que foi prejudcada com
o diferimento dos custos e consequente antecipação do pagamento
do imposto;

XXVII) Verificado que a importância aqui em discussão foi con-
tabilizada no exercício de 1988, que essa contabilização não teve sub-
jacente qualquer intenção de manipulação fiscal e, ainda, que o re-
sultado se traduziu, afinal, numa maior despesa fiscal da impugnante
(por virtude da antecipação da tributação), não poderia ter ocorrido
correcção do lucro tributável, pelo que o acto impugnado deverá ser
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anulado, com fundamento em erro na determinação da matéria
colectável;

XXVIII) Alías, a própria Administração fiscal, ao não corrigir, cor-
relativamente, para menos o lucro tributável da impugnante, relativo
aos exercícios de 1986 e de 1987, reconheceu, implicitamente, o que
aqui se alega!

XXIX) Ao decidir como decidiu, o douto acórdão recorrido violou
os artigos 22.o e 26.o do Código da Contribuição Industrial, pelo que
deverá ser revogado, devendo ser anulada a liquidação impugnada.

Neste STA o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer nos
termos do qual deve ser concedido provimento ao recurso pelo facto
de não se dever fazer uma interpretação rígida do princípio da es-
pecialização dos exercícios e não ter havido prejuízo para o Estado.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que o Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância fixou a seguinte matéria de facto:

a) A impugnante dedica-se à actividade de importação, exportação
e comércio por grosso de produtos alimentares e encontrava-se tri-
butada em Contribuição Industrial, sistema do Grupo A, pela 1.a Re-
partição de Finanças de Torres Vedras;

b) Em 30/6/1989, e com referência ao exercício de 1988, a im-
pugnante apresentou a declaração de Contribuição Industrial, Gru-
po A (fls. 8 a 11);

c) Nessa declaração a impugnante indicou como custos a serem
considerados no cálculo da matéria colectável do exercício em apreço
as quantias de 13 431 971$ (no quadro 05 no item 14) e 60 433$ (no
quadro 06, item 26) e fez autoliquidação procedendo à entrega de
6 008 860$ de contribuição industrial;

d) A AF não aceitou como dedutíveis à matéria colectável os custos
referidos em b), os quais eram referentes a exercícios de anos an-
teriores e por isso dirigiu à impugnante um pedido de esclarecimentos
sobre os custos declarados;

e) A impugnante respondeu nos termos constantes do doc. de fls. 5
a 7 dos presentes autos, esclarecendo, designadamente, que a verba
de 13 431 971$ tinha as seguintes proveniências: 34 172$10 e 5 019$
de anulação de um desconto por pronto pagamento de 1987 que
o fornecedor recusou respeitando, respectivamente, ao preço e IVA;
29 055$ de rectificação da Previdência de 1987; 5 947 937$ de uma
importação de 1987 cuja factura se extraviou e de que pediu 2.a via;
1 778 700$ do valor de uma factura de um fornecedor cujo original
se extraviou e de que pediu 2.a via; 5 637 015$ de rectificação por
deficiente contabilização do valor de vendas de 1986 que ali justifica;

f) Mais esclareceu a impugnante que a verba de 60 433$ se referia
a acertos de conta corrente tanto de clientes como de fornecedores;

g) A rectificação por deficiente contabilização do valor de vendas
relativo a 1986, foi operada só em 1987 quando o novo técnico de
contas da impugnante dectectou tal deficiência (fls. 7);

h) Apesar de ter alegado o extravio das facturas referidas em e)
e a emissão de 2.as vias, a impugnante não apresentou estas;

i) Assim, a AF só viria a considerar como suficientemente jus-
tificada a importância de 29 055$ e, por isso, procedeu à correcção
da matéria colectável do exercício da impugnante do ano de 1998,
alterando-a para 30 894 761$;

j) Em consequência, foi liquidada à impugnante adicionalmente
Contribuição Industrial — Grupo A, em relação ao exercício de 1988,
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na importância de 5 194 022$ e de juros compensatórios na quantia
de 1 871 556$, no total de 7 065 578$, a qual foi notificada pelo ofício
n.o 329, de 31/1/91, através de carta registada com aviso de recepção
assinado em 4/2/91;

l) Por não ter sido efectuado o seu pagamento, foram o imposto
e juros compensatórios debitados através do conhecimento n.o 187/88
em 26/2/91;

m) A impugnante reagiu apresentando em 20/5/91 a p. i. de im-
pugnação que deu origem aos presentes autos.

2.o Fundamentação.

São as seguintes as linhas de força do acórdão recorrido para con-
siderar válida a liquidação impugnada:

a) O artigo 22.o do CCI consagra os princípios da continuidade
da exploração e da especialização dos exercícios;

b) A contribuinte não especificou na escrita que a contabilização
dos custos em causa se referia a operações relativas aos exercícios
anteriores;

c) O ofício-circular 1/84, da DGCI, não tem apoio nos artigos 22.o
e 23.o do CCI;

d) Se a contribuinte teve dificuldades de centralização adminis-
trativa e contabilística sibi imputet;

e) A contribuinte, para fazer valer o seu direito, devia ter lançado
mão da reclamação extraordinária da colecta dos anos de 1986 e
1987;

f) A contribuinte violou o princípio da especialização dos exercícios;
g) A contribuinte não elaborou a sua escrita comercial de acordo

com os sãos princípios de contabilidade.

O M.o P..o junto deste STA entende que a contribuinte tem razão
pelo facto de não ter havido prejuízo para a Fazenda Nacional e
pelo facto de o princípio da especialização dos exercícios não dever
ser interpretado de forma rígida.

Quid iuris?
A violação do princípio da especialização dos exercícios dá sempre

lugar ao pagamento de contribuição industrial?
O artigo 22.o do CCI estabelecia o seguinte:

«O lucro tributável reportar-se-á ao saldo revelado pela conta dos
resultados do exercício ou de ganhos e perdas, elaborada em obe-
diência aos sãos princípios de contabilidade, e consistirá na diferença
entre todos os proveitos ou ganhos realizados no exercício anterior
àquele a que o ano fiscal respeitar e os custos ou perdas imputáveis
ao mesmo exercício, uns e outros corrigidos nos termos deste Código».

Por sua vez, o artigo 90.o do CCI dizia o seguinte:

«Quando se verificar que na liquidação se cometeram erros de
facto ou de direito, ou houver quaisquer omissões, de que resultou
prejuízo para o Estado, a repartição de finanças deverá repará-lo
mediante liquidação adicional, mas sempre com observância do dis-
posto no artigo 94.o».
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O Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, para dar razão
à contribuinte, louvou-se na seguinte doutrina, exposta no ofício-cir-
cular C-1/84, da DGCI:

«Os custos e proveitos de exercícios anteriores deverão ser aceites,
para efeitos fiscais, no exercício em que forem contabilizados, salvo
quando resultem de omissões voluntárias ou intencionais, conside-
rando-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 benefício do reporte per-
mitido pelo artigo 43.o do Código;

c) O contribuinte pretenda reduzir o montante dos lucros tribu-
táveis para suportar menor carga fiscal».

Esta doutrina foi afastada pelo Tribunal Tributário de 2.a Instância
com o pretexto, não demonstrado, de ela não ter apoio na lei. Na
verdade, o Tribunal Tributário de 1.a Instância disse que não se tinha
provado qualquer omissão voluntária por parte da contribuinte e que
não se demonstrou existir qualquer prejuízo para o Estado.

No fundo, o que está aqui em causa é o valor probatório da escrita
comercial da contribuinte. A escrita devia respeitar certas regras de
contabilidade constantes do CCI, como era o caso da regra da es-
pecialização dos exercícios (artigo 22.o). Mas o reporte das perdas
estava regulado no artigo 43.o do CCI, na redacção dada pela Lei
n.o 56/77, de 4 de Agosto, nos termos do qual:

«Os prejuízos verificados em determinado exercício serão dedu-
zidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos cinco
anos posteriores».

Ora, este artigo 43.o, sobre reporte das perdas, embora contrariando
o princípio da autonomia dos exercícios, justifica-se perfeitamente
por motivos tanto de equidade como de incentivo à assunção de riscos
(neste sentido vide Prof. Teixeira Ribeiro, RLJ n.o 3632 p. 367).

Como se diz no relatório do CCI, «entendeu-se que o Fisco, quando
a escrita merecesse confiança, poderia reconhecer a solidariedade
dos exercícios, admitindo que as perdas de um ano fossem deduzidas
do rendimento ou lucro de outro ou outros anos». E esta escrita
que revelava confiança era não só a escrita dos lucros como também
a escrita das perdas.

Como se vê, o legislador do CCI não admitiu o princípio da es-
pecialização dos exercícios em termos rígidos, mas temperou-o com
o princípio da solidariedade dos exercícios.

Ora, o que o Tribunal Tributário de 2.a Instância fez foi aplicar
rigidamente o princípio da especialização dos exercícios, contrariando
as razões de equidade pretendidas pela lei.

Estamos perante matéria colectável respeitante ao exercício de
1988, mas podemos aqui seguir a regra constante do artigo 78.o do
Código de Processo Tributário, pois esta regra não é mais nem menos
que um princípio de direito fiscal. Diz o artigo 78.o do CPT:

«Quando a contabilidade ou escrita do sujeito passivo se mostre
organizada segundo a lei comercial ou fiscal, presume-se a veracidade
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dos dados e apuramentos decorrentes, salvo se se verificarem erros,
inexactidões ou outros indícios fundados de que ela não reflecte a
matéria tributável efectiva do contribuinte».

O que está aqui em causa é a regra segundo a qual uma escrita
legal faz presumir a verdade sobre a matéria colectável, salvo prova
em contrário.

Ora, em sede probatória, a 2.a Instância assentou nos seguintes
factos:

— A contribuinte esclareceu o Fisco de que a verba de 13 431 971$
tinha as seguintes proveniências: 34 172$ e 5 091$ de anulação de
um desconto por pronto pagamento de 1987 que o fornecedor recusou,
dizendo respeito ao preço e IVA; 29 055$ de rectificação da Pre-
vidência de 1987; 5 947 937$ de uma importação de 1987 cuja factura
se extraviou e de que pediu a 2.a via; 1 778 000$ do valor de uma
factura de um fornecedor cujo original se extraviou e de que pediu
a 2.a via; 5 637 015$ de rectificação por deficiente contabilização do
valor das vendas de 1986 que ali justifica.

Ora, a 2.a Instância, podendo fazê-lo, como lho permitia o ar-
tigo 142.o, n.o 2, do CPT, não deu como não provados aqueles factos.
E a 1.a Instância tinha dado como não provado ter havido prejuízo
para o Estado e como não provado ter havido qualquer emissão vo-
luntária da contribuinte.

Ora, em face desta matéria de facto dada como provada e não
provada, temos de presumir o que consta da lei: a veracidade dos
dados e apuramentos decorrentes.

Por outro lado, o artigo 90.o do CCI era claro quanto ao pressuposto
do prejuízo para o Estado para que se pudesse fazer uma liquidação
adicional.

E de facto não vem dado como provado que o Estado tivesse fixado
prejudicado. Contrariamente ao que escreveu a 2.a Instância, não
se vê em que é que o ofício-circular C-1/84, da DGCI, que exige
reporte de perdas feito voluntariamente ou com intenção fiscal, seja
contrário à lei fiscal. Esta doutrina administrativa, para além de fazer
respeitar o princípio constitucional da igualdade fiscal, está de acordo
co o espírito da lei: equidade fiscal.

Por todas estas razões, o acórdão recorrido não pode manter-se,
pois, em violação da letra e do espírito da lei, fez uma interpretação
demasiado fiscalista da regra da especialização dos exercícios.

3.a Decisão.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso, em revogar o acórdão do Tribunal Tributário
de 2.a Instância e em confirmar a sentença do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Mendes
Pimentel — Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.



1520

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

DL. 225/94. Impugnação judicial. IRC. Regularização de dí-
vidas fiscais. Facilidades de pagamento. Obrigação pecu-
niária. Anulação de acto executado. Legitimidade. Direito
de recurso contencioso. Garantia fundamental. Direitos de
natureza análoga. Restrições. Confissão de dívida. Garantias
do contribuinte.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O pagamento de uma dívida tributária não significa con-
fissão impeditiva de instauração ou prosseguimento do
recurso contencioso da respectiva liquidação.

2 — O DL no 225/94-09-05 não contém norma que apoie
a tese da perda de legitimidade para impugnar conten-
ciosamente por parte de quem aderisse ou se propusesse
aderir ao regime de regularização de dívidas fiscais nele
previsto.

3 — O direito de recurso contencioso de actos de liquidação
de impostos constitui garantia fundamental de natureza
análoga à dos direitos, liberdades e garantias consagrados
no título II da parte I da CRP, por isso sujeita ao regime
previsto no seu arto 18o, que impõe limites às restrições
ao seu exercício que se fundamentem em presunções de
renúncia ou de desistência.

4 — A adesão ao regime de regularização de dívidas fiscais
previsto no DL no 225/94 não implica renúncia ou perda
do direito de impugnação judicial.

Recurso no 21.083, em que foi Recorrente Ferreira & Santos, Lda,
e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Castro Martins.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Ferreira e Santos Lda, não se conformando com a sentença do
Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Setúbal, a fls 77 e seguintes,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

2. À absolvição por parte da Fazenda Pública estão subjacentes
o DL. 225/94, de 5/9, leis de amnistia anteriores e os artos 282 al. e),
288, 467 e 493 do C.P.C., nos quais o Mo Juiz do Direito do Tribunal
“a quo” se baseou para absolvição do pedido.

3. Considerando que por força da adesão do recorrente ao
DL. 225/94, e por força de todos os normativos referenciados em
A), tal dava origem a uma excepção peremptória inominada que oca-
sionaria a extinção da instância por impossibilidade da lide.

C) - Contudo as leis da amnistia condicionadas anteriores não pre-
judicavam o direito dos contribuintes de impugnar as liquidações do
imposto.

D) - Antes lhes sendo concedido determinado prazo após o término
do litígio, e caso vissem indeferida a sua pretensão, para aderirem
à lei de amnistia.
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E) - A adesão ao DL. 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 ”benesses”,
prescindisse do direito fundamental de que pode dispor para fazer
valer a justiça 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 19, al. c), e 23 do C.P.T.
e III no 1 do CIRC, sendo estes artigos o reflexo legislativo do arto 268o,
nos 4 e 5, da Constituição da República.

J) Servindo esta garantia processual para assegurar a realização
das garantias materiais do contribuinte.

L) De forma alguma se pode extrair do DL. 225/94, quer explicita
quer implicitamente, que a adesão ao diploma faz precludir o direito
à impugnação judicial.

M) Admitindo tal renúncia, que implicaria na prática uma confissão
da dívida tributária, esta teria de ser formulada de forma expressa,
uma vez que a confissão tem, como elemento indispensável, de fazer-se
por documento autêntico a juntar aos autos ou por termo lavrados
directamente neste (arto 300 no 1 do C.P.C.).

N) A adesão ao DL. 225/94 manifesta por parte do contribuinte
aderente uma declaração da vontade de cumprir.

O) A dívida, contudo, só se extinguirá aquando do cumprimento
da última prestação.

P) Se o contribuinte deixar de cumprir as prestações a que se vin-
culou, deixará de beneficiar das regalias que o supra-referido diploma
lhe proporcionaria, tudo se passando como se não tivesse aderido
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 DL. 225/94, os artos 19 al. c) e 23 do C.P.T., o arto 111 no 1
do CIRC e 300o no 1 do C.P.C.

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.
2. Em sede da matéria de facto deu a sentença recorrida como

provado o seguinte:
“1 - Foi liquidado à ora impugnante em adicional e relativo a 1989

o IRC de esc. 11.253.326$00 - por acréscimo à matéria colectável
de esc. 33.729.174$00;

2 - O IRC liquidado teve como data limite de pagamento 16-1-95
e a p.i. da presente impugnação deu entrada da R. Finanças em
17-4-95;

3 - A ora impugnante aderiu ao esquema de pagamento previsto
no DL. 225/94, de 5 de Setembro, por «termo de adesão», tendo
o IRC liquidado sido incluído a pagar em 36 prestações, conjuntamente
com outras dívidas, tendo sido já pago Esc. 2.849.273$00, tendo as
prestações vindo a ser pagas integral e pontualmente - doc. de fls. 59”.
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3. A sentença recorrida fundamentou-se ainda nos considerados
seguintes:

- O pagamento do IRC no caso, com as facilidades previstas no
DL no 225/94-09-05 em termos de pagamento em prestações mensais
da quantia exigível e vencida, a redução ou dispensa dos juros de
mora e a redução das custas na execução fiscal impossibilitam a dis-
cussão do acerto da liquidação.

O regime instituído por esse diploma, à semelhança de outros an-
teriores, tem uma base contraprestacional, do tipo do ut des.

Abdicando dos (ou de uma parte dos) juros de mora e de uma
parte das custas da execução, bem como da satisfação imediata do
crédito de imposto, a satisfazer em prestações, visa-se, como com-
pensação, a arrecadação definitiva do imposto, incompatível com qual-
quer procedimento, judicial ou gracioso, que a ponha em causa, como
decidiram os Acórdãos do STA (Pleno) de 9-6-93, in AP-DR de
31-10-95, págs. 107 e 119.

- Era do contribuinte a opção de aderir ou não ao esquema previsto
no citado diploma.

- Trata-se de uma figura semelhante ao concordato italiano, “um
acordo relativamente à liquidação efectuada pela administração fiscal
com a adesão do contribuinte”.

- Assim, a dedução da impugnação tornou-se impossível, verifi-
cando-se uma excepção peremptória inominada, que conduz à extinção
da instância por impossibilidade da lide, com absolvição do pedido.

4. A questão a decidir é se, visto a impugnante ter aderido ao
regime de regularização de dívidas fiscais previsto no DL. no 225/94,
é de declarar impossível ou inútil - ou, de qualquer modo, finda a
outro título - a presente impugnação.

5. A decisão recorrida seguiu o entendimento, adoptado em vários
Acórdãos desta Secção do STA, de que é judicialmente inimpugnável
a liquidação do imposto pago, no todo ou em parte, como condição
de aproveitamento de benefícios fiscais concedidos pela lei ou pela
Administração Fiscal.

Mas discordamos desta solução e consideramos que a razão está
do lado do entendimento oposto, sufragado quer nos Acórdãos desta
Secção de 22-1-92 (recurso no 13.478), de 21-4-93 (in AD no 384,
pág. 1280), de 29-11-95 (rec. no 19.532), de 24-4-96 (rec. no 19.931),
de 13-11-96 (rec. no 20.269) e de 27-11-96 (rec. no 21.082) quer pelo
Prof. Teixeira Ribeiro in Rev. Leg. e Jur., ano 123, no 3790, pág. 9.

Sucede que o aresto citado em último lugar foi tirado em processo
“gémeo” deste: com as mesmas partes e a mesma causa de pedir
e com a única diferença de que o IRC ali em questão era o de
1990 quando aqui é o de 1989.

6. A questão deve ser vista e discutida pelo prisma da legitimidade
da impugnante (se ela mantém o interesse em agir ou se perdeu
supervenientemente esse interesse e portanto a legitimidade para a
causa) e não pelo da impossibilidade ou inutilidade da lide.

Na verdade, a lide só se tornaria impossível ou inútil se a pretensão
da impugnante, que é a anulação da liquidação, se tornasse impossível
ou inútil. Ora não é por, no caso, o acto administrativo estar executado,
não é por quantia liquidada estar parcial ou mesmo totalmente paga,
que se torna impossível ou inútil declarar ilegal e anular esse acto
administrativo de liquidação.

Como a obrigação definida por tal acto é meramente pecuniária,
é até relativamente fácil executar - com utilidade e eficácia - essa
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decisão de anulação: nesses casos (de anulação, após execução, parcial
ou mesmo total, de acto que impõe uma obrigação pecuniária), a
reconstituição da situação hipotética nem levanta especiais dificul-
dades.

De resto a jurisprudência deste STA é bem clara a considerar que
o acto administrativo é, e se mantém, recorrível mesmo no caso de
a sua execução imediata ou superveniente tornar muito difícil ou
até impossível a reconstituição da situação hipotética. E essa juris-
prudência tem sólido apoio em normas como a dos artos 80o e 81o

da LPTA, e 9o e 10o do DL. no 256-A/77-06-17.
7. Assentemos, pois, em que se trata de um problema de legi-

timidade da impugnante.
Em princípio, a legitimidade da ora recorrente para impugnar a

liquidação, como seu sujeito passivo, resulta clara do disposto, em
geral, nos artos 46o e 47o do RSTA e, em especial, no arto 37o, al. c),
do CPT.

É jurisprudência antiga e constante desta Secção do STA que o
pagamento de qualquer dívida tributária não significa confissão im-
peditiva da instauração ou prosseguimento do recurso contencioso
da respectiva liquidação.

E o legislador ainda recentemente veio, ao menos de modo im-
plícito, corroborar tal jurisprudência ao impor ao Estado, nos artos 24o

do CPT e 92o do CIVA, a obrigação de pagar juros indemnizatórios
quando for judicialmente anulada a liquidação de um imposto que
entretanto já tenha sido pago.

8. Ora o DL. no 225/94 não contém norma que apoie, sequer im-
plicitamente, a tese (que, bem interpretada, seria a da decisão re-
corrida) da perda de legitimidade para impugnar contenciosamente
por parte de quem aderisse ou se propusesse aderir ao regime de
regularização de dívidas fiscais previsto nesse diploma: a alusão do
seu artigo 1o a “importâncias devidas por contribuições, impostos,
taxas ou outras receitas administradas pela DGCI provenientes de
obrigações cujo prazo de cobrança voluntária tenha terminado até
31-12-93” e a do seu arto 2o, no 1, a “dívidas exigidas nos processos
executivos” significará que o legislador tinha em mente dívidas ven-
cidas; mas nem nessas normas nem em qualquer outra do diploma
manifesta o legislador a intenção de declarar as correspondente li-
quidações inimpugnáveis - assim coarctando o direito de recurso con-
tencioso - ou de amarrar os contribuintes a uma confissão que im-
plicasse a renúncia a tal recurso.

9. Aliás, a tese que defendemos encontra apoio no seio da própria
Administração Fiscal: o despacho (de carácter interno) de 28-11-94
do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, difundido pelo
ofício circulado no 5.149/94, daquela mesma data (proco

no 740.7249/78) estabelece que “a aplicação do disposto no Decre-
to-Lei no 225/94, de 5 de Setembro, relativamente às dívidas em litígio,
não é impeditiva do prosseguimento dos respectivos processos, res-
tituindo-se, se for caso disso, as importâncias a mais arrecadadas em
resultado da decisão final devidamente transitada em julgado” (cfr.
no 1.1 do aludido ofício); e no no 1 do mesmo ofício circulado, à
guisa do intróito, deixa-se bem claro que “a adesão às disposições
daquele diploma legal” (DL no 225/94) “não pode ser impeditiva do
pleno exercício das garantias dos contribuintes”.

10. Acresce, enfim, que o direito de recurso contencioso de actos
de liquidação de impostos previsto nos artos 106o, no 3, e 268o, no 4,
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da CRP constitui uma garantia fundamental de natureza análoga à
dos direitos, liberdades e garantias consagrados no título II da parte I
da mesma CRP, por isso sujeita, conforme o disposto no arto 17o,
ao regime previsto no arto 18o, ambos também da CRP, pelo que
as restrições ao seu exercício que se fundamentem em presunções
de renúncia ou de desistência estão subordinadas às fortes limitações
impostas pelo no 2 deste preceito.

Para um estudo mais desenvolvido deste aspecto do problema que
nos ocupa veja-se o citado Acórdão de 27-11-96.

11. Conclui-se que a instância incorreu no erro de julgamento pela
recorrente apontado, pelo que se concede provimento ao recurso e
se revoga a sentença recorrida, devendo os autos baixar à mesma
instância para prosseguirem nos termos legais.

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

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (relator
por vencimento) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fon-
seca Limão, Vencido, por entender que a adesão ao regime do
DL. 225/94, de 5/Set. veda a impugnação judicial da dívida tributária
respectiva, tal como se decidiu nos Acs. deste S.T.A. de 13/12/95,
rec. 19.485, e 22/1/97, rec. 21.084 e os neste citados.

Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Contribuição predial. Comissão de Avaliação. Fundamenta-
ção insuficiente dos actos da Comissão. Preterição de for-
malidades legais. Anulabilidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As deliberações das Comissões de Avaliação previstas
no Código da Contribuição Predial devem fundamentar
expressamente os seus laudos de avaliação enunciando
os motivos de facto e de direito por que se decidiu em
determinado sentido, não se satisfazendo com a adopção
de meros juízos conclusivos.

II — A fundamentação insuficiente equivale a falta de fun-
damentação, integradora de vício de forma ou preterição
de formalidade legal geradora de anulabilidade do acto.

Recurso n.o 21 130. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: João
Pimenta; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

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

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal de 2a Ins-
tância, não se conformando com o Acórdão de 5.3.96 do mesmo
Tribunal que negou provimento ao recurso que, por seu turno, a
Fazenda Pública havia interposto da sentença do Tribunal Tributário
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de 1a Instância (4o Juízo) de Lisboa que julgara procedente a im-
pugnação judicial deduzida por João Pimenta, com fundamento em
preterição de formalidades legais por ausência de fundamentação do
laudo, resultado da 2a avaliação feita ao abrigo do art. 279o do C.C.P.
respeitante ao lote de terreno designado por M 14.

A sentença da 1a instância baseou-se na consideração decisiva de
que “a fundamentação usada não indica minimamente as razões de
facto que levaram à fixação do valor de 10.000$00/m2, nem ao menos
em termos sucintos”.

Também o Tribunal Tributário de 2a Instância, após este STA se
ter considerado incompetente em razão da hierarquia, fundou a sua
decisão na “insuficiente fundamentação dos valores atribuídos na
2a avaliação nos termos expressos na sentença” da 1a instância.

A recorrente, Fazenda Pública, na interposição do presente recurso
produziu as suas alegações, formulando as seguintes conclusões:

“1a. Não houve preterição de formalidades legais por falta de fun-
damentação, uma vez que é um conceito relativo que depende da
natureza do acto e do seu destinatário.

2a. A fundamentação tem como finalidade as razões por que se
decidiu em determinado sentido e com o fim de possibilitar o des-
tinatário a optar pelo recurso contencioso.

3a. No caso sub judice, a 2a avaliação mostra-se devidamente fun-
damentada (Neste sentido ver Acórdão do STA de 18.11.87 in Ap.
ao DR. de 30.12.88).

4a. Violou o douto Acórdão recorrido o disposto nos artigos 218o

e 279o ambos do Cód. da Contribuição Predial.
Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente,

revogando-se o Acórdão recorrido. . .»
Admitido o recurso, subiram os autos sem contra-alegações a este

STA onde o Exmo. Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido de que deve negar-se provimento ao recurso, porquanto
«acórdão recorrido tem apoio na jurisprudência deste STA, pondo
em evidência o Acórdão do Pleno desta Secção de 17.3.93 Rec.13.339
que estabeleceu que as deliberações das comissões distritais de revisão
estão sujeitas a fundamentação de facto e de direito, não podendo
bastar-se com a reprodução da “fatispecie” legal nem com fórmulas
“passepartout” ou simples afirmações vagas e genéricas (in Apêndice
ao DR. de 20.10.95 pag. 42 e segs.)”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido (à semelhança da 1a instância) deu-se como

provada a seguinte matéria de facto:
«a) — Em 19/5/89 o impugnante apresentou na RF de Cascais a

declaração para inscrição ou alteração de prédios urbanos na matriz,
referente a um lote de terreno para construção sito na Pampilheira,
Cascais (doc. de fls. 7 e 8).

b) — O prédio foi objecto de avaliação, nos termos do art. 218o

do C.C. Predial em 12/12/89 (a informação de fls.3 refere a data
de 12/12, mas o doc. de fls.17 refere a data de 13/10 — v. fls., campo 21)
e descrito na respectiva caderneta sob o no 105 (idem).

c) — Notificado da decisão da Comissão de Avaliação veio o im-
pugnante, em 6/4/90, requerer 2a avaliação, que se realizou em 4/6/91,
e na qual a Comissão de Avaliação manteve, por maioria, o valor
unitário de 10.000$00/m2, atribuído na 1a avaliação (informação de
fls.3 e docs. de fls.5 e 6 e de fls.9).

d) — No laudo de avaliação referente a esta 2a avaliação (proc.
no 283/90) a Comissão “tendo em atenção a área do terreno, a área
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de construção possível de executar, o no de fogos e principalmente
os valores de mercado na zona em bens desta natureza” deliberou
por maioria manter os valores fixados por os considerar correctos
(doc. de fls. 9).

e) — No laudo formalizador desta 2a avaliação consignou-se que
o louvado da parte manifestou discordância por considerar o valor
exagerado (idem).

f) — O resultado da 2a avaliação foi notificado ao impugnante em
carta datada de 12/9/91 e cujo AR foi assinado em 16/9/91 (docs.
de fls. 10 e vo).

Foi com base nesta factualidade que o acórdão recorrido, após
ter tecido várias considerações decorrentes de posições da doutrina
e da jurisprudência com as quais confrontou o caso dos autos, concluiu
pela verificação de preterição de formalidade legal consistente na
falta de fundamentação dos valores atribuídos na 2a avaliação, como
de resto o havia assim decidido a 1a instância, pelo que negou pro-
vimento ao recurso.

Sustenta, porém, a recorrente que “não houve preterição de for-
malidades legais por falta de fundamentação, uma vez que é um con-
ceito relativo que depende da natureza do acto e do seu destinatário”,
e que “a fundamentação tem por finalidade dar a conhecer as razões
por que se decidiu em determinado sentido, e com o fim de possibilitar
o destinatário a optar pelo recurso contencioso” (1a e 2a conclusões);
e que no caso sub judice, a 2a avaliação mostra-se devidamente fun-
damentada” (3a concl.).

Como resulta das duas posições, assim equacionadas, a questão
que se coloca é a de saber se, no caso dos autos, o laudo da 2a avaliação
enferma de preferição de formalidades legais por falta de fun-
damentação.

Importa não perder de vista que o recurso, delimitado objecti-
vamente pelas conclusões das alegações, vem interposto do Acórdão
do Tribunal Tributário de 2a Instância.

Escreveu-se no aresto recorrido que a fundamentação tem de ser
clara, suficiente, congruente e exacta.

Na verdade, é o que defende a doutrina e a jurisprudência em
relação aos actos administrativos, como expressão da vontade dos
órgãos administrativos.

Para além da clareza de que deve revestir-se a fundamentação
do acto, isto é, das razões ou motivos que presidem à prática do
acto, os motivos devem aparecer como premissas donde se extraia
logicamente a conclusão, que é a decisão. Nisto consiste a congruência,
como requisito da fundamentação. Quando a lei exige — como no
caso, art. 268o 3 da Constituição da República e Dec.Lei 256-A/77
de 17/6 — que o acto seja fundamentado é porque entende deverem
ser conhecidas as razões da decisão. E deve ser exacta na medida
em que as razões de direito devem corresponder aos textos invocados,
e os factos devem ser verdadeiros (cfr. Marcelo Caetano, Manual
de D.Administrativo vol. I pág. 479).

O direito à fundamentação dos actos administrativos que afectem
direitos ou deveres legalmente protegidos constitui hoje um princípio
constitucional de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias
enunciados no título II da primeira da Constituição da República
(art.268o).

A fundamentação há-de ser expressa através de uma exposição
dos fundamentos de facto e de direito da decisão: clara, permitindo
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que através dos seus termos se apreendam com precisão os factos
e o direito com base nos quais se decide; suficiente, possibilitando
um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões
de facto e de direito que determinaram o órgão a actuar como actuou”
(cfr. Ac. do STA (Pleno) de 17.3.93 Rec. 13.339 e Dec.Lei 256-A/77).

Como se refere no aresto recorrido no laudo da 2a avaliação, os
louvados invocam, para justificar a manutenção do valor, a área de
construção possível, o número de fogos e principalmente os valores
de mercado na zona em bens desta natureza mas sem concretizar,
clara, suficiente e exactamente qual a área de construção, qual o
número de jogos e qual o preço corrente de mercado no local em
que o terreno estava implantado” daí concluindo que um destinatário
normal dificilmente capta o itinerário cognoscitivo e valorativo do
seu autor”, considerando-se “a acta constante dos autos de avaliação
uma mera fotocópia de outras actas, não tendo sido feita expres-
samente para o acto de avaliação deste lote de terreno” o que “tudo
indica que no acto impugnado se socorreu a AF de fórmula tendente
a enfrentar os estrangulamentos derivados da prática maciça de actos
administrativos semelhantes em que nem sequer se faz concreta e
individualizada referência ao prédio avaliando”.

Para além da argumentação se mostrar em conformidade com a
matéria de facto dada como provada no aresto recorrido no que res-
peita à fundamentação da 2a avaliação que é de todo insuficiente
para apreender das razões e motivos que presidiram à decisão sobre
os valores do bem avaliado, o que, nos termos do art. 1o no 3 do
D.L. 256-A/77, é equivalente à falta de fundamentação, pois não se
esclarecem concreta e individualmente os motivos que justifiquem
tal decisão, acresce que a recorrente, pela sua alegação e conclusões,
não se vê que tenha afrontado tal ou tais questões, limitando-se a
afirmar que não houve preterição de formalidades legais por falta
de fundamentação e que esta depende da natureza do acto e do
seu destinário por ser um conceito relativo.

A recorrente não atacou sequer os pontos que foram desterminantes
para a decisão recorrida e esta, pelo que fica exposto, fez correcta
interpretação dos factos e adequada aplicação da lei aos mesmos.

A fundamentação utilizada pela Comissão de Avaliação para jus-
tificar o valor unitário de 10.000$00/m2, apenas traduzida nas ex-
pressões “em atenção à área do terreno, à área de construção possível
de executar, o no de fogos e principalmente os valores de mercado
na zona em bens desta natureza”, sem que se concretizasse o conteúdo
de cada ma das expressões, deixa sem resposta, para um destinatário
normal, como é o impugnante, ora recorrido, o itinerário percorrido
pelo órgão, autor do acto para decidir como decidiu, o que não passa
de meros juízos conclusivos.

Fundamentação, pois, insuficiente e equivalente à sua falta, tra-
duzindo, assim, preterição de formalidade legal, como foi entendido
pelas instâncias.

O acórdão recorrido não violou, pois, contra o que sustenta a re-
corrente, os arts. 218o e 279o ambos do Cód. da Contribuição Predial,
pelo que não merece censura, devendo manter-se na ordem jurídica.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se decisão recorrida.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente (art. 2o da Tabela
de Custas).

Lisboa 21 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Duarte Carvalho.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Recurso no 21.162, em que foi Recorrente Fernando Almada Gomes
e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a decisão do Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Leiria que lhe indeferiu liminarmente a oposição
à execução, interpôs o oponente Fernando Almada Gomes recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo, declarando pretender
alegar no tribunal de recurso.

Tendo o recurso subido a este S.T.A. suscitou aqui o Ministério
Público a questão prévia da deserção do recurso porquanto, tratan-
do-se de um processo de oposição em que ocorreu indeferimento
liminar, não haveria possibilidade de apresentação das alegações no
S.T.A.

Pronunciando-se sobre a questão prévia considerou a Fazenda Pú-
blica que as alegações e conclusões deviam ser apresentadas com
o requerimento de interposição, sendo o recorrente de opinião que
a questão prévia devia ser considerada como não subsistente, devendo
prosseugir-se os demais termos até final.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, começando-se pela ques-
tão prévia suscitada.

O Título V do Código de Processo Tributário trata do processo
de execução fiscal em cujo capítulo II, cuja epígrafe é «Do Processo»,
se inclui a secção X relativa aos recursos. Reportando-se o presente
recurso a uma oposição à execução será nessa secção que o primeiro
se terá que procurar qual a tramitação do recurso. A referida secção X
é constituída por 3 subsecções, cada uma com um único artigo, re-
portando-se aos recursos das decisões da administração fiscal
(arto 355), recursos dos actos jurisdicionais (arto 356) e disposições
comuns (arto 357). O artigo 355 refere-se, como indica a sua epígrafe,
aos recursos das decisões da administração fiscal. O arto 356, conforme
tem vindo a ser maioritariamente entendido em inúmeros acórdãos
deste S.T.A., respeita aos recursos de decisões de natureza jurisdi-
cional proferidas nos recursos dos actos da administração fiscal a
que se reporta o arto 355. Para os casos restantes vigora o arto 357,
por força do qual se aplicará o regime previsto para as impugnações
nos artigos 167 e seguintes do C.P.T. e nomeadamente o arto 171
desse diploma.

Estando em causa no presente recurso um indeferimento liminar
de uma oposição, haverá que seguir a tramitação prevista no arto 171
nos 1 e 3 do CPT, por força da remissão do arto 357, sendo aliás
tal entendimento conforme ao que já dispunha o artigo 87 do Re-
gulamento do Supremo Tribunal Administrativo, não se vendo razão
para distinguir, como pretende o Ministério Público, consoante a de-
cisão recorrida é anterior ou posterior à contestação.

Temos então que, no caso vertente, o recorrente apresentou o seu
requerimento de interposição do recurso no tribunal de 1a instância,
referindo nele que pretendia alegar no tribunal de recurso. Assim
sendo, haverá que notificá-lo para alegar em 8 dias e só então, se
o não tiver feito, poderá o recurso ser julgado deserto de acordo
com o que dispõe o arto 171 nos 3 e 4 do C.P.T.
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em desatender a questão prévia
suscitada pelo Ministério Público, devendo o recurso prosseguir seus
termos com a notificação para alegações.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) - Ernâni Marques da Silva Figueiredo - Luís Filipe Mendes
Pimente. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Ineptidão da petição inicial. Indeterminabilidade do pedido
formulado na petição.

Doutrina que dimana da decisão:

É inepta a petição inicial da impugnação judicial em que
não é determinável, em termos aproveitáveis, o pedido for-
mulado pelo impugnante.

Recurso n.o 21.214 em que é recorrente José Marinho Afonso Álvares
e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Inconformado com a decisão do TT1a Instância de Lisboa que
julgou improcedente a impugnação (“por inexistência de pedido e
causa de pedir”) que havia deduzido em sede de contribuição au-
tárquica como proprietário da fracção ER, loja do Centro Comercial
do Espargal, veio o Ite José Marinho Afonso Álvares recorrer, con-
cluindo a sustentar que a petição apresenta pedido entendível e contém
causa de pedir suficientemente expressa.

Contra-alegou a Representante da FaPa, a sustentar a tese da de-
cisão recorrida de que a petição da impugnação carece de elementos
constitutivos da causa de pedir, bem como do pedido por o autor
deduzir pedido que não se coaduna com a natureza do contencioso
de anulação próprio da impugnação judicial.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que se deverá conhecer
da nulidade de ineptidão da petição inicial por falta de formulação
de um pedido inteligível, porquanto o Ite não indica acto de liquidação
que impugne, que, mesmo que se possa deduzir ser da sede da con-
tribuição autárquica, se desconhece a qual se refere.

Cumpre apreciar.
E da matéria recorrida mas em sede da ineptidão da petição inicial,

que leva à nulidade de todo o processo, nos termos do art. 193o/1
e 2/a) do CPCivil, como correctamente sustenta o digno agente do
MoPo.

Lida a petição inicial, junta aos autos a fls. 6, nenhum sinal dela
se extrai que identifique o acto impugnado e a entidade que o praticou,
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pelo que, para além da falta dos requisitos da petição inicial referidos
no art. 127o do CPTributário, ocorre falta de indicação do pedido,
conforme refere a al. a) do no 2 do citado art. 193o do CPCivil,
aplicável supletivamente no processo tributário, nos termos da al. f)
do art. 2o do CPT.

Pedido que compreende tanto o acto de pedir como o conteúdo
desse acto, aquilo que se pede (Castro Mendes, Manual de Direito
Civil, p. 296), que seria, na espécie, a anulação total ou parcial de
um concreto e determinado acto de liquidação.

Que não se vislumbra, minimamente, na expressão usada na petição
para significar a pretensão do Ite, o efeito jurídico que este pretende
que o tribunal tutele: “a suspensão da contribuição autárquica”.

O que quer que tal expressão signifique não é aproveitável para
designar a referida pretensão — suspender não é anular e “contri-
buição autárquica” não identifica, de modo nenhum, o acto tributário
anulando.

Daí que se conheça oficiosamente (art.202o do CPCivil) da nulidade
principal da ineptidão da petição inicial, do art.193o/2/a), face à in-
determinabilidade do pedido, o que implica a nulidade de todo o
processo.

Termos em que, nos termos expostos, se anula todo o processado.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 40 %.

Lisboa, 21 de Maio 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 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Custas devidas na rejeição liminar de oposição à execução.

Doutrina que dimana da decisão:

Na rejeição liminar em processo de oposição à execução as
custas devidas devem ser fixadas em três quintos, nos termos
do arto 12o 2 do RCPCI.

Recurso n.o 21 246. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Delfim
Almeida Carvalho; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. António
Pimpão.

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

1. O ERFP recorre da parte da sentença, que no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa, 3o Juízo, 1a Secção, depois de rejeitar
liminarmente a oposição, condenou o oponente em custas “com re-
dução a um quarto da taxa de justiça de acordo com o disposto no
arto 17o al. b) do CCJ, aplicável ex vi do arto 2o do RCPCI (DL 449/71,
de 26-10, com as alterações introduzidas pelo DL no 199/90, de 19-7).

Formula em alegações o seguinte quadro conclusivo:
a) Pela decisão de fls. 20 a 23 foram rejeitados liminarmente os

presentes autos de oposição;
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b) Sendo o oponente condenado nas custas e nos termos do arto 17o

al. b) do CCjudiciais ex vi do arto 2o do Regulamento;
c) A nosso ver, mal, já que as normas legais em que se estribou

a decisão recorrida não são de aplicar ao caso “sub judice”;
d) Já que se no no 2 do arto 12o citado não consta a fase da rejeição

liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque o legislador
assim o quis;

e) Não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à ob-
servância do CCJ;

f) Ao decidir como decidiu a decisão recorrida desrespeitou o con-
tido no no 2 do arto 12o do referenciado Regulamento.

O oponente não apresentou alegações.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
A omissão de referência no arto 12o do RCPCI, na redacção do

DL 500/79, de 22-12, tanto pode ser interpretada, abstractamente,
como sinal de uma intenção legislativa de afastar, nesses casos, a
redacção de custas como de uma intenção de fazer incluir esses casos
na norma do arto 17o b) do CCJ, subsidiariamente aplicável, já que
aqui se prevê a redução a um quarto quando naquela se previa a
redução a um terço.

Destas duas interpretações possíveis à face do texto legal deve op-
tar-se por aquela que melhor se compagina com a unidade do sistema
jurídico (arto 9o do CCivil) e que constitui, nesse contexto, a solução
mais acertada (no 3 do mesmo preceito).

A regra geral do nosso sistema jurídico é a de que a uma menor
actividade processual deve corresponder uma menor tributação, regra
esta que se infere dos artos 17o a 20o, 26o 1, 33o e 40o do CCJ e
9o a 11o, 12o 3 e 15o do RCPCI e está em sintonia com a própria
natureza da taxa de justiça, que reclama que o seu montante seja
tendencialmente proporcionado à contrapartida de serviço que é
prestado.

Sendo assim, seria de rejeitar o primeiro entendimento, já que
conduziria à conclusão, defendida pela recorrente, de que, nos casos
de oposição a tributação, seria idêntica independentemente de os
processos findarem por rejeição liminar, por desistência ou jul-
gamento.

Esta idêntica tributação não se compaginaria com a unidade do
sistema jurídico, já que ela exige que se tenha de partir do pressuposto
que foi mantida uma coerência valorativa e o critério de reduzir a
tributação, nos casos de rejeição liminar, é genericamente utilizado,
não se vislumbrando qualquer especialidade do processo de oposição
que possa justificar a consagração de um regime excepcional.

Atendendo ao facto de a taxa de justiça ser a contrapartida de
um serviço prestado seria desajustado tributar de forma idêntica pro-
cesso em que houve rejeição liminar e em que houve julgamento
pelo que não seria essa a solução mais acertada.

2. A questão controvertida, nos presentes autos, consiste em de-
terminar se a rejeição liminar em processo de oposição conduz a
uma condenação em custas sem qualquer redução, nos termos do
arto 12o 2 do RCPCI, como defende o ERFP, ou se tais custas devem
ser reduzidas a um quarto da taxa de justiça, nos termos do arto 17o

al. b) do CCJ, aplicável ex vi do arto 2o do RCPCI (DL 449/71, de
26-10, com as alterações introduzidas pelo DL 199/90, de 19-7), con-
forme se decidiu na sentença em apreciação.

Neste sentido se pronuncia o EMMP junto deste Tribunal.
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A questão de saber se, nas situações de rejeição liminar de oposição
à execução fiscal, deve o oponente ser condenado em custas, sem
qualquer redução, ou com a redução resultante do arto 17o b) do
CCJ, por força do arto 2o do RCPCI, foi, recentemente, apreciada
neste Tribunal, no Ac. de 16-4-97, Rec. 21.476, que passaremos a
acompanhar.

Para a sentença em apreciação existiria lacuna no RCPCI pelo
que haveria que integrar-se com recurso ao CCJ.

Estabelecia o arto 12o 2 do RCPCI (quer na versão do DL 449/71,
de 26-10, quer na que lhe foi dada pelo arto 7o do DL 500/79, de
22-12) que o imposto de justiça e o imposto do selo, quando se ve-
rifique a rejeição liminar da oposição, seriam reduzidos a um terço
dos previstos na al. d) do seu no 1. Este estabelecia que os referidos
impostos de justiça e do selo seriam de metade das importâncias
constantes da tabela anexa I na oposição à execução.

Este arto 12o 2 acabou por ser profundamente alterado pelo DL
no 199/90, de 19-6, o qual passou a estabelecer que a taxa de justiça
na oposição à execução era reduzida a três quintos.

Nada se refere, neste preceito, quanto à rejeição liminar da oposição
à execução.

Na justificação das medidas adoptadas escreveu-se no preâmbulo
do dito DL 199/90 que a tabela das custas dos tribunais tributários
se encontrava profundamente desajustada, pois havia sido revista em
1984. Acrescentava o mesmo preâmbulo que “na linha de desbu-
rocratização” se pretendia “racionalizar o número de escalões das
custas dos tribunais tributários”.

Foi no cumprimento destes desígnios que foi eliminada qualquer
referência à rejeição liminar da oposição no mencionado arto 12o

que apenas regulou a taxa de justiça devida no processo de oposição
à execução.

Contudo, no no 3 deste mesmo arto estabeleceu-se que “as fracções
indicadas na al. b) e as do no anterior são reduzidas a metade quando
haja desistência”.

A estrutura inicial do mencionado arto 12o foi mantida, pelo que
a eliminação de qualquer referência à rejeição liminar só pode ser
entendida como pretendida pelo legislador.

Se fosse outra a vontade do legislador teria adoptado compor-
tamento semelhante ao que adoptou relativamente à desistência, o
que bem se compreende, se se atentar na vontade inicialmente ma-
nifestada de actualizar a tabela.

O sentido desburocratizador, igualmente enunciado no preâmbulo,
não deixaria de levar o legislador a exprimir de forma clara a redução
da taxa de justiça se essa fosse a sua intenção como estabeleceu no
arto 9o b) relativamente à impugnação.

Parece pois que o legislador pretendeu eliminar a indicada redução
não existindo, por isso, falta de regulamentação ou lacuna a integrar
com recurso às normas do CCJ por força do arto 2o do RCPCI para
os casos omissos.

Conforme se escreve no acórdão que vimos acompanhando, a al. b)
do arto 17o do CCJ, na redacção que lhe foi dada pelo DL 387-D/87,
de 29-12, “nem sequer se ajusta literalmente à hipótese dos autos”
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já que se reporta às “acções que não admitam citação do réu e que
terminem antes de proferido despacho algum da tramitação específica
da respectiva forma de processo, ou por virtude dele”.

3. Nos termos expostos concede-se provimento ao recurso, revoga-se
o despacho recorrido quanto à condenação em custas, que se fixam
em três quintos (nos termos do arto 12o 2 do RCPCI).

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — António Pimpão (relator) — Fonseca
Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Recursos jurisdicionais - seu objecto — Não imputação de ví-
cios ou erros à decisão recorrida — Improcedência do
recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Interposto recurso de um decisão, é esta que constitui
o objecto daquele, ficando o recorrente obrigado a dizer,
na sua alegação, das razões da sua discordância em re-
lação ao decidido, concluindo, resumidamente, em tal
conformidade.

2 — Não tendo o recorrente procurado demonstrar o desacerto
do julgado, com indicação de vicio ou erro eventualmente
determinante da alteração ou anulação da decisão re-
corrida, o recurso terá de improceder.

Recurso n.o 21249. Fecorrente: Banco Totta & Açores. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator, Manuel Fernando dos Santos Serra.

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

O ”Banco Totta & Açores, S.A.”, dirigiu ao Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa uma petição de impugnação judicial visando
a anulação do despacho do Director de Serviços que, no uso de com-
petências delegadas e subdelegadas, lhe indeferiu o pedido, formulado
ao Ministro das Finanças, de restituição do imposto de selo, no mon-
tante de 232.208$00.

Por despacho de 9 de Fevereiro de 1996, o Meretíssimo Juiz, jul-
gando procedente a excepção, suscitada oficiosamente, de incompe-
tência material do tribunal, indeferiu liminarmente a petição de im-
pugnação apresentada.

O impugnante não se conformou com o julgado e daí ter recorrido
”per saltum” para este Supremo Tribunal, em cuja alegação - iniciada
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com a menção de que ”vem o presente recurso do acto do Sr. Director
de Serviços . . .” - está patente o seguinte quadro de conclusões:

”1. O Banco Totta concedeu crédito,através de conta corrente, à
Soleico - Sociedade Oleica do Ribatejo, S.A.;

2. A conta, em Abril de 1991, foi denunciada, apresentando um
saldo negativo;

3. O imposto do selo, como os juros iam sendo lançados na conta
a descoberto informaticamente, também era debitado;

4. Os montantes do imposto, no total de 232.208$00, foram en-
tregues ao Estado, através das correspondentes guias;

6. Sendo assim, o Estado, nos termos do arto 4o do Regulamento
e 120o-A da Tabela do Imposto do Selo, não adquiriu o direito ao
imposto;

7. Ao negar-se a devolução, está a pretender enriquecer à custa
do empobrecimento do recorrente;

8. O despacho que indeferiu o pedido de reembolso violou os artos 4o

do Regulamento e 120o-A da Tabela, além de outros.
Nestes termos, deve o presente recurso ser recebido, aceite por

procedente e provada a matéria nele contida e no final vir a ser
anulado o douto despacho de indeferimento, dado que tal se ficou
a dever à má e errónea interpretação da Lei, com a violação do
arto 4o do Regulamento e arto 120o-A da Tabela, e a entrega se
ficou a dever a mero erro material, e, por fim, ordenada a restituição
da quantia entregue, por indevida, como é de justiça”.

Contra-alegou a Fazenda Pública, para salientar que ”o recorrente
não põe e causa a douta decisão recorrida, pelo que o recurso não
pode proceder”.

E neste mesmo sentido se pronuncia o Excelentíssimo Procura-
dor-Geral-Adjunto, cujo parecer faz notar, além do mais, que ”nas
alegações de recurso, incluindo as conclusões, não se indica qualquer
erro ou incorrecção da decisão recorrida, não se reportando mini-
mamente a esta”.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
Comecemos por analisar uma questão cujo desfecho, pela sua re-

levância, poderá ditar a sorte do presente recurso.
Nos termos do arto 676o, no 1, do Código de Processo Civil, ”as

decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recursos” e
estes, de acordo com o arto 687o, no 1, do mesmo Código, ”inter-
põem-se por meio de requerimento”, onde, além do mais, é expressa
a vontade de recorrer de certa e determinada decisão, aí devidamente
identificada.

E, para o efeito, ”o recorrente deve apresentar a sua alegação,
na qual concluirá, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos
por que pede a alteração ou anulação da decisão” (arto 690o, no 1).

Ou, no dizer do Prof. Alberto dos Reis (”Código de Processo Civil”,
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 que o tribunal tome conhecimento delas e as aprecie”.

Sendo certo que, ”nas conclusões da alegação, pode o recorrente
restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso”
(arto 684, no 3).

Por conseguinte, ”o tribunal superior tem de guiar-se pelas con-
clusões da alegação para determinar, com precisão, o objecto do re-
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curso; só deve conhecer, pois, das questões ou pontos compreendidos
nas conclusões, pouco importando a extensão objectiva que haja sido
dada ao recurso, quer no requerimento de interposição, quer no corpo
da alegação” (Alberto dos Reis, ob. cit., pág. 309; e Ac. STA, de
29/94/1987, AD 327-319).

Em suma, o recorrente terá de expor, explicar e desenvolver, na
sua alegação, as razões por que pede a alteração do decidido, cujos
fundamentos deverá concreta e especificamente atacar, concluindo,
depois, pela enunciação resumida dessas mesmas razões (Ac., STA,
de 1-7-1992, Rec. no 14430).

Posto isto, vejamos se, na hipótese em apreço, foram, ou não, sa-
tisfeitos os dois ónus - o de alegar e o de formular conclusões que
a lei impõe ao recorrente.

Convirá recordar que a decisão recorrida julgou procedente a ex-
cepção de incompetência material do tribunal para o conhecimento
da questão que lhe foi apresentada, assim indeferindo liminarmente
a petição de impugnação.

Ora, pelo requerimento de fls. 52, o Banco Totta & Açores, S.A.,
declarou expressamente que, ” . . . não se conformando com a aliás
douta sentença de fls., vem da mesma interpor recurso, restrito à
matéria de direito, para a Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo . . .”, recurso admitido por despacho
de fls. 54.

Todavia, pese embora aquela interposição, o Recorrente, na ale-
gação subsequentemente apresentada, começou logo por referir que
”vem o presente recurso do acto do Sr. Director de Serviços . . .”
e, nesta conformidade, todo o ”ataque” foi aí desferido contra o men-
cionado acto, cuja anulação contenciosa foi solicitada no fecho das
conclusões da dita peça processual.

De modo que, na sua alegação, o Recorrente não enunciou, re-
lativamente à decisão recorrida, a antítese discursiva, por mínima
que fosse, em ordem a permitir ao tribunal de recurso a apreciação
do caso, na base da consideração de vícios ou erros imputados àquela
decisão.

Na verdade, e como se viu, a alegação apresentada reporta-se não
aos fundamentos da decisão do Tribunal ”a quo” mas aos fundamentos
do despacho (acto administrativo) que fora contenciosamente impug-
nado perante aquele Tribunal.

Ou seja, o Recorrente, desinteressando-se totalmente do decidido
pela 1a Instância, o que ignorou por completo, fez ”tábua-rasa” do
despacho jurisdicional cujas razões ou fundamentos devia contraditar,
na medida em que dele interpusera recurso, e, assim, um tal julgado
permanecerá incólume, sem possibilidade de qualquer censura.

Em resumo e conclusão: não tendo o Recorrente procurado de-
monstrar o desacerto da decisão recorrida, forçoso será reconhecer,
e logo à partida, o insucesso do meio processual por aquele utilizado.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso.

Custas pelo Recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Processo Tributário; Arto 13o do CPT; Responsabilidade sub-
sidiária; Processos pendentes; Arto 16o do C.P.C.I.; Culpa.

Doutrina que dimana da decisão:

- O arto 13o do C.P.T. tem natureza substantiva e, por isso,
não se aplica aos processos pendentes à data da sua entrada
em vigor.

- À responsabilidade dos gerentes aplica-se o regime vigente
à data da ocorrência do facto tributário e não aquele que
estiver em vigor no momento da reversão.

- No âmbito do arto 16o do C.P.C.I. é irrelevante, para efeitos
de responsabilidade dos gerentes, e existência de culpa, uma
vez que essa responsabilidade dispensa a imputação res-
pectiva a um comportamento individual, ligando-se antes
ao mero exercício do cargo de gerente.

Recurso no: 21.254, em que foi Recorrente Amadeu António da Silva
Mendes e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o
Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Amadeu António da Silva Mendes, não se conformando com a
sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto, que lhe julgou
improcedente a oposição que havia deduzido a execução fiscal, por
dividas de imposto de transações e Imposto Profissional, contra si
remetida, daquela intepôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

A — Com a entrada em vigor do Código de Processo Tributário,
aprovado pelo D.L. 154/91, de 23/4, passou a caber aos gerentes e
administradores das sociedades o ónus de prova de que não foi por
culpa sua que o património da sociedade se tornou insuficiente para
a satisfação das dívidas de contribuições e impostos;

B — Este regime aplica-se aos processos pendentes à data da en-
trada em vigor do Código de Processo Tributário, por força do disposto
no arto 2o no 1, do DL. 154/91, sendo, então, de aplicação retroactiva;

C — Em consequência, perdeu interesse a questão de saber qual
a implicação do D.L. no 68/87, de 9 de Fevereiro, no regime de res-
ponsabilidade dos gerentes, uma vez que o Código de Processo Tri-
butário se aplica aos processos pendentes por dívidas de contribuições
e impostos exercidas antes ou depois da entrada em vigor do D.L.
no 68/87;

D — Ao perfilhar entendimento diverso e não conhecendo da prova
testemunhal produzida atinente à culpa do oponente, a sentença re-
corrida fez incorrecta aplicação da lei e violou o disposto nos arto

13o e 237o no 3, do C.P.Tributário.
A Fazenda Pública opinou pela improcedência do recurso (fls. 71)
O Exmo Magistrado do Mo Po foi de parecer que o recurso não

merece provimento (fls. 73).
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
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Em sede de matéria de facto, vem provado o seguinte:
1 — Por dívidas provenientes de imposto profissional e imposto

de transações dos anos de 1981 e 1982, no montante total de
6.123.545.00, foi instaurada execução fiscal contra a sociedade co-
mercial “Carmo Soares e Mendes Lda”.

2 — Esta execução veio a reverter contra o aqui oponente, com
fundamento na sua responsabilidade subsidiária enquanto sócio-ge-
rente da sociedade executada, por as dívidas exequendas não terem
obtido integral pagamento através do processo de falência que correu
contra si, ficando ainda em dívida a quantia de 5.470.546.00.

3 — A sociedade executada, de que o oponente era gerente, foi
declarada falida por sentença de 7/10/83, tendo essa falência sido
declarada como casual, tal como consta dos documentos junto aos
autos a fls. 19 a 35 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

A este facto há que aplicar o direito.
O “thema decidendum” consiste em saber se, em sede de respon-

sabilidade subsidiária de um gerente, por dívida de imposto dos anos
de 1981 e 1982, contra quem reverteu a respectiva execução, na vi-
gência do C.P.T., é de aplicar ou não o disposto no seu arto 13o.

O C.P.T. entrou em vigor em 1/Julho/1991, aplicando-se aos pro-
cessos pendentes (v. arto 2o no 1 do D.L. 154/91).

Este diploma legal contém normas de natureza processual e outras
de natureza substantiva.

As de natureza processual têm aplicação imediata, como, desde
logo, resulta do seu arto 3o.

No arto 13o estabelece-se o princípio da responsabilidade subsidiária
dos gerentes e administradores pelas dívidas dos respectivos entes
colectivos respeitantes a contribuições e impostos devidos e relativos
ao período de exercício do seu cargo, salvo se provarem que não
foi por culpa sua que o património deste se tornou insuficiente para
a satisfação dos créditos fiscais.

Esta norma tem natureza substantiva, pois que se trata de matéria
relativa à responsabilidade dos gerentes pelas dívidas sociais. De na-
tureza processual ou adjectiva são as normas relativas ao modo de
a efectivar ou realizar.

Ora, as normas de natureza substantiva só dispõem para o futuro,
por ser esta a regra geral do arto 12o no 1 do C.Civil.

Assim, em matéria de responsabilidade dos gerentes pelas divídas
sociais há-de ser aplicável o regime vigente à data da ocorrência do
facto tributário e não aquele que estiver em vigor no momento da
reversão (v. Ac. S.T.A. 11/1/95, rec. 18603).

Volvendo ao caso dos autos, considerando que as dívidas se re-
portam aos anos de 1981 e 1982, forçoso é concluir que os pressupostos
da dita responsabilidade ocorreram nesse tempo e que, assim sendo,
o regime aplicável era o então vigente, ou seja, o arto 16o do C.P.C.I.,
como de resto se referiu na peça recorrida.

Em suma, pese embora o disposto no arto 2o no 1 do Dl. 154/91,
entendemos que, em sede responsabilidade dos gerentes pelas dívidas
sociais, não é aplicável o arto 13o do C.P.T. mas sim o regime vigente
na data da ocorrência do facto tributário.

A este entendimento também se pode chegar por outra via como,
de resto, bem acentua o Exmo Magistrado do Mo Po a fls. 73.

Com efeito “o C.P.T. foi emitido ao abrigo da autorização legislativa
concedida pela Lei 37/90, de 10/Agosto, necessária por se tratar de
legislação sobre o sistema fiscal e garantias dos contribuintes — artigos
106o no 2 e 168o no 1, alíneas g) da Constituição.
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Por esse motivo, a actuação legislativa do Governo estava sujeita
aos limites traçados por aquela Lei — no 2 do arto 115o da Cons-
tituição.

Neste diploma prevê-se a possibilidade de o Governo emitir normas
de carácter substantivo, mas a interpretação natural desta autorização,
por força do princípio geral de direito consubstanciado no no 1 do
arto 12o do Código Civil, será o de lhes poder conferir apenas efeitos
para o futuro.

Por isso, deve entender-se que tal autorização não comporta a pos-
sibilidade de conferir natureza retroactiva a normas substantivas.

Consequentemente, se o Governo tivesse legislado nesse sentido,
as normas emitidas seriam organicamente inconstitucionais.

Assim, a referida norma do arto 2o no 1 do DL. no 154/91, in-
terpretada à luz das normas constitucionais referidas, deverá enten-
der-se como determinando apenas a aplicabilidade imediata aos pro-
cessos pendentes das normas de natureza processual”.

Ora, determinado como está que o regime aplicável era, na situação
vertente, o do arto 16o do C.P.C.I., bem andou o Mo Juiz “a quo”,
atenta a data da constituição das dívidas exequendas, ao considerar”
irrelevante para efeitos de responsabilidade dos gerentes a existência
de culpa, uma vez que essa responsabilidade dispensava a imputação
respectiva a um comportamento individual, ligando-se antes ao mero
exercício do cargo de gerente”.

De resto, em consonância com a jurisprudência deste S.T.A. (v.
Ac.s S.T.A. de 18/1/89, AD 332/3-1070, 24/10/90, rec. 12685, 24/1/90,
rec. 12007, 23/1/91, rec. 13050e 3/5/89, A.D. 339-379).

Por isso e ao contrário do entendimento do recorrente, expresso
na conclusão D), não tinha a decisão recorrida de conhecer da prova
testemunhal produzida atinente à culpa do oponente.

Termos em que, confirmando a sentença recorrida, se acorda em
negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Benjamim da Silva Rodrigues — Agostinho Castro Mar-
tins (Com a declaração de que, conforme tive oportunidade de de-
senvolver vários acórdãos desta Secção, entendo que a responsabi-
lidade consagrada no arto 16o do CPCI é a título de culpa presumida,
sendo, porém, a presunção ilidível; mas concordo com a decisão a
que chegou este Acórdão porque considero não vir impugnada a pro-
núncia em contrário da sentença acerca da interpretação de tal norma).
Fui presente: Duarte de Carvalho.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Imposto de transacções. Transferência e responsabilidade pela
liquidação e entrega do imposto devido.
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Doutrina que dimana da decisão:

A lei não exige a inscrição no registo a que se refere art. 48o

do CIT do próprio fornecedor para que opere suspensão
da liquidação do imposto a que alude a al. a) art. 1o do
mesmo diploma, satisfazendo-se para o efeito com o facto
de o produtor ou grossista adquirente, emissão da necessária
declaração de responsabilidade, estar devidamente registado.

Recurso no 21 303. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Ferra-
gens do Centro, Lda. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que, concedendo
provimento ao recurso interposto por Ferragens do Centro, Lda, Fer-
nando Manuel Santos Fernandes, Diamantino Vieira Seco e Manuel
Pereira Vidal, sociedade irregular, julgou procedente a impugnação
que aqueles tinham deduzido contra a liquidação do imposto de tran-
sacções (IT), relativo a Maio de 1977 até 29.12.77, no montante de
3 413 566$00, acrescido do agravamento de 9 000$00 e de juros com-
pensatórios de 990 305$00, veio do mesmo recorrer o Representante
da FaPa, concluindo a sustentar que:

- a Rte efectuou transacções entre Maio e 29.12.77, sem que tivesse
liquidado o IT e o entregasse nos cofres do Estado, pelo que a Ad-
ministração Fiscal procedeu a tal liquidação nos termos da al. b)
do art. 11o do CIT;

- não procede a alegação da Rte de que havia transferido a sua
responsabilidade para a firma adquirente pela emissão de uma de-
claração mod. 6 por vendas efectuadas porque, mesmo que se admitisse
a formalidade da referida dec. mod. 6, a mesma nunca poderia sus-
pender a liquidação do IT de um contribuinte que não estava registado
nos termos dos arts. 48o e 49o do CIT (só se registou como grossista
em 29.12.77).

Teriam sido, pelo acórdão recorrido, violados os arts. 1o, 11o/b),
48o, 49o, 64o, 65o, 66o e 67o, todos do CIT.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que se negue provimento
ao recurso, por não impedir a relevância da dec. mod. 6 emitida
em 6.5.77, o facto de a Ite só se registar, para efeitos do CIT, em
29.12.77, pois a mesma teve anteriormente existência real, funcio-
nando, assim, a excepção à norma da incidência objectiva, consagrada
na al. a), 2a parte, do art. 1o do CIT.

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

a) - A impugnante encontrava-se colectada em contribuição in-
dustrial, pelo sistema do grupo A, na 1a RF do Concelho de Coimbra,
pelo exercício da actividade de «Produtora de Tendas e Atrelados
para Campismo» - CAE-384320, desde 29/12/77 (vd. fls. 85 e 93).

b) - A impugnante estava ainda registada, para efeitos de IT, pelo
exercício da mesma actividade, sob o no 17235-P, desde aquela data
de 29/12/77 (vd. fls. 80 e 85).

c) - A impugnante iniciou a referida actividade em Abril de 1977
(vd. fls. 80 e 85).

d) - A partir de Maio de 1977, inclusive, e até Dezembro do mesmo
ano, a impugnante passou a remeter os seus produtos à sua única
cliente e associada «Ferragens do Centro, Lda.», com sede em Coim-
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bra, muito embora todas as facturas correspondentes a esse período
temporal tenham sido processadas com data de 29/12/77 (vd. fls. 85).

e) - As vendas em causa foram feitas sob o certificado de registo
da sociedade «Ferragens do Centro, Lda.», com o no 22 521, certificado
que corresponde à declaração modelo no 6 prevista no arto 65o do
CIT e a qual teve o número de ordem 39 e que foi emitida e entregue
à impugnante no dia 6/5/1977 (vd. fls. 77).

f) - Em Junho de 1981 os SFT efectuaram uma visita à impugnante
na sequência da qual, em 11/6/81, elaboraram a informação constante
de fls. 85 a 92 que se dá por reproduzida.

g) Com base nessa informação e com recurso à faculdade conferida
pela al. b) do arto 11o do CIT, procedeu a RF à fixação do lucro
tributável correspondente às transacções efectuadas (vd. fls. 80, 84
e 94).

h) - A impugnante apresentou oportunamente reclamação contra
a referida fixação, a qual, depois de informada pelos SFT, veio a
ser indeferida, tendo tal indeferimento sido confirmado pela Comissão
Distrital de Revisão por deliberação de 14/12/82 (vd. fls. 94 a 103).

i) - O imposto liquidado, bem como o agravamento e juros com-
pensatórios, nos montantes de, respectivamente, 3 413 566$00,
9 000$00 e 980 305$00, no global 4 402 877$00, foram debitados ao
tesoureiro em 26/1/83 (vd. fls. 84).

A incidência em imposto de transacções recai sobre as operações
realizadas por produtores ou grossistas registados ou sujeitos a registo,
«salvo se o adquirente for um produtor ou grossista registado que
declare, nos termos do artigo 64o ou do artigo 65o, destinar as mer-
cadorias à produção, como matéria-prima, ou à venda por grosso»,
assim reza a norma que prevê na sua ressalva a não sujeição ao
imposto das aquisições feitas por produtores ou grossistas registados
que fizerem a referida declaração (art. 1o/a) do CIT).

Diante deste regime legal, que contrapõe duas hipóteses legais,
uma de sujeição ao imposto, a outra de não sujeição, não vale, como
o fez o Rte, invocar a verificação da primeira, alegando a existência
de transacções entre Maio de 1977 e 29 de Dezembro do mesmo
ano, sem que pelas mesmas houvesse liquidação do imposto e entrega
correspodnente nos cofres do Estado, para justificar o bem fundado
da liquidação impugnada, sem que, paralelamente, se sustente, com
sucesso, a inverificação do facti species da não sujeição (ou suspensão
de imposto, cf. Maria Tereza Lemos, em CTF 304/306, p. 418) que
contempla as aquisições por produtores ou grossistas registados atra-
vés de declarações de responsabilidade.

Ora, comprovada a «regularidade formal da declaração que titula
as transacções em causa», como se exprime o aresto recorrido ao
examinar o facto provado na al. e) do probatório e ao concluir em
termos que são inalteráveis e de acatar por este tribunal por res-
peitarem a matéria de facto (art. 729o/2 do CPC), e assente, em face
da mesma alínea, que o adquirente é um assujetti registado, o que
se dá por verificado são os pressupostos da não sujeição do imposto
(ou da suspensão da respectiva liquidação), realizando-se a segunda
hipótese normativa referida, que visa transferir a responsabilidade
pela liquidação e entrega ao Estado do imposto devido pelas mer-
cadorias encomendadas no período em causa do fornecedor para o
adquirente, de modo a que seja evitada a sucessiva tributação (no 5
do relatório que antecede o CIT).

Enquanto na primeira hipótese referida a sujeição ao imposto opera
sempre que os produtores ou grossistas, definidos no art. 3o, estejam
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sujeitos a registo nos termos do art. 49o, embora não registados, na
segunda a suspensão da liquidação do imposto só ocorre quando o
produtor e grossista adquirente esteja devidamente registado de acor-
do com o aludido preceito, o que é facto em que a instância recorrida
assentou.

E que se afirma bastante para o efeito da suspensão em causa,
segundo a lei, cujos termos não exigem a inscrição no registo do
próprio fornecedor (in casu somente inscrito no termo do dito período,
em 29.12.77, conforme refere o item b) do probatório) para que o
mesmo efeito se produza.

Nem seria razoável a exigência, que, a ter lugar, constituiria obs-
táculo ao objectivo legal de evitar duplas tributações num mesmo
circuito económico, desigualizando os fornecedores registados dos não
registados mas sujeitos a registo sem razão à vista que o determine,
uma vez que a fiabilidade e a possibilidade de fiscalização das trans-
ferências de responsabilidade para o adquirente estão asseguradas
pela inscrição deste no registo a que se refere o art. 48o e pelo esquema
a que se referem os arts. 66o e ss do mesmo diploma.

Pelo exposto, operou a referida suspensão da liquidação de imposto,
pelo que a efectuada pela repartição de finanças e impugnada enferma
de ilegalidade, como correctamente decidiu o aresto recorrido.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio 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 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Custas judiciais. Fazenda Pública. Poderes do Ministério Pú-
blico. Poderes do representante da Fazenda da D. G. C. I.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Fazenda Pública é composta pelo tesouro e pelo pa-
trimónio do Estado (em sentido amplo);

II — As custas judiciais são uma taxa, um meio de liquidez,
uma receita, pelo que cabem no âmbito da Fazenda
Pública;

III — Nos tribunais fiscais há vários representantes da Fazenda
Pública, conforme a parcela de Fazenda que estiver em
causa (Fazenda geral, aduaneira e municipal);

IV — A Fazenda geral está a cargo da DGCI, mas abrange
apenas as receitas administradas pela DGCI;

V — A Fazenda de custas judiciais é representada junto dos
tribunais fiscais pelo Ministério Público, como órgão de
justiça, com uma representação geral do Estado junto
dos tribunais;

VI — Os poderes de recurso dos representantes da Fazenda,
a que se refere o arto 42o, no 1, al. d) do Código de
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Processos Tributário, estão limitados à parcela de Fa-
zenda que estiver a ser representada;

VII — O representante da Fazenda Pública administrada pela
DGCI não tem legitimidade para recorrer de decisão ju-
dicial sobre matéria de custas judiciais, pois tal legiti-
midade é do Mo Po;

VIII — A condenação ou absolvição em custas nos processos
judiciais tributários são actos materialmente jurisdicionais
e não actos proferidos no exercício da função fiscal. Não
são actos tributários.

Recurso n.o 21 305. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Maria
Fernanda Albuquerque e Castro Matos Bizarro; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

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

1o Relatório
Não se conformando com um acto de liquidação de imposto su-

cessório praticado pela Repartição de Finanças do 15o Bairro Fiscal
de Lisboa, a contribuinte MARIA FERNANDA ALBUQUERQUE
E CASTRO MATOS BIZARRO impugnou judicialmente a liqui-
dação junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(5o Juízo).

Por sentença de fls. 40 a 42, o Mo Juiz de 1a Instância anulou
a liquidação impugnada e não condenou em custas.

A Fazenda Pública recorreu dessa sentença para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, restringindo o recurso à parte da decisão
que não condenou em custas, pois entendeu que foi a contribuinte
que deu causa às custas.

Por acórdão de fls. 56 a 58, o Tribunal Tributário de 2a Instância
negou provimento ao recurso.

Continuando a não se conformar, a Fazenda recorreu para este
STA, concluindo do seguinte modo as suas alegações:

1o. A recorrida ao indicar como residência do de «cujus» a Rua
Tomás Borba, no. 5, 1-Esqdo em Lisboa, levou a administração fiscal
a proceder à liquidação do imposto sucessório, que posteriormente
veio a ser anulado.

2o. Deste modo, foi a recorrida que deu causa à impugnação, logo,
responsável pelas custas devidas, nos termos do artigo 446o. do C.P.C.

3o. Violou, assim, o douto acórdão de que ora se recorre o disposto
no artigo 446o do Código do Processo Civil, aplicável ex vi do artigo 2o.,
alínea f) do C.P.T.

Não houve contra-alegações.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto suscitou a questão

da falta de legitimidade da Fazenda Pública para recorrer sobre custas.
Em resposta, a Fazenda manteve a sua posição, dizendo ter

legitimidade.
Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância

fixou a seguinte matéria de facto:
1 — Em 20.10.85 faleceu João Henrique Camacho do Nascimento

Garcia, tendo ficado a constar no seu assento de óbito que a sua
última residência habitual fora em Luanda — vd. fls. 17.

2 — O que deu origem a que fosse instaurado no 16o Juízo Cível
da Comarca de Lisboa os autos de inventário obrigatório com o
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no 84/86, para partilhas dos bens por ele deixados — vd. docs. de
fls. 698, 11 e 12 e 12 e 22.

3 — Nas declarações prestadas pela cabeça-de-casal nesse inven-
tário — cargo que foi exercido pela viúva do de cujus — foi dito
que o inventariado tinha falecido em Luanda, Angola, onde se en-
contrava a trabalhar, e que o mesmo tinha tido a sua última residência
em Portugal, na Rua Tomás Borba, no 5, 1o Esqo., em Lisboa — vd.
fls. 9.

4 — Na relação de bens apresentada pela cabeça-de-casal esta in-
dicou como última residência em Portugal do de cujus a Rua Tomás
Borba, no 5, 1o Esqo, em Lisboa — vd. fls. 6.

5 — Na sentença da adjudicação dos bens proferida naqueles autos
de inventário obrigatório o Sr. Juiz escreveu que o de cujus havia
«falecido, em 27.10.85, na freguesia e concelho de Cabo Ledo, com
última residência habitual em Luanda, Angola».

6 — À data do óbito o falecido tinha a sua residência habitual
em Luanda, desde há cerca de 2 anos, para onde foi trabalhar e
onde pretendia fazer vida, tendo, quando foi residir para Luanda
e já separado de facto, de sua mulher, entregue ao senhorio a casa
onde antes residia em Portugal, na Rua Tomás Borba, em Lisboa,
não vindo a ter qualquer outra residência em Portugal.

2o Fundamentação
A 2a Instância entendeu que a impugnante não devia ser condenada

em custas pelo facto de não ter dado causa à acção.
O MoPo junto deste STA põe outra questão: a Fazenda Pública

não tem legitimidade para recorrer sobre matéria de custas, pois essa
competência é do MoPo.

Será esta questão prévia procedente?
Diz o MoPo que os interesses a cargo da Fazenda são os da Ad-

ministração Fiscal, nos termos dos artos 42o, no 1, al. a) e 43o do
CPT: liquidação e cobrança de receitas tributárias e equiparadas. Diz
que as custas são mais do que uma taxa e são liquidadas pelo tribunal
e não pelo Fisco.

A norma fundamental neste caso é o arto 72o do ETAF, o qual
reza o seguinte: COMPETE AOS REPRESENTANTES DA FA-
ZENDA PÚBLICA DEFENDER OS LEGÍTIMOS INTERESSES
DESTA.

Ora, a matéria de custas judiciais será matéria do interesse da
Fazenda Pública? A receita resultante das custas fará parte da Fazenda
Pública, para efeitos de legitimidade para recorrer do respectivo
representante?

Tradicionalmente, a Fazenda Pública era composta pelo tesouro
público e pelo património público (artos 4o e 6o do Decreto-Lei
no 22.728, de 24 de Junho de 1933). Os serviços de tesouraria da
Fazenda Pública nos concelhos procediam à arrecadação das receitas
e ao pagamento das despesas do Estado.

Actualmente, a antiga Fazenda Pública está distribuída por duas
direcções-gerais: a Direcção-Geral do Tesouro, que administra a te-
souraria central do Estado e tem a tutela financeira do sector público,
administrativo e empresarial, competindo-lhe o controlo da movimen-
tação e da utilização dos fundos do Tesouro no País e no estrangeiro
(arto 21o do Decreto-Lei no 158/96, de 3 de Setembro), e a Direc-
ção-Geral do Património, que gere e administra o património do Es-
tado (os bens do Estado) — arto 22º daquele diploma.

Deste modo, podemos dizer que, grosso modo, a Fazenda Pública
é constituída pelo tesouro e pelo património do Estado.
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Farão as custas judiciais parte do tesouro do Estado? Serão as
custas judiciais Fazenda Nacional ou Fazenda Pública?

Discutiu-se em tempos qual a natureza jurídica do imposto de jus-
tiça, assim chamado durante muitos anos. Mas a partir do Decreto-Lei
no 223/83, de 27 de Maio, o legislador acabou com a controvérsia.
Com efeito, escreveu-se no preâmbulo desse diploma: COMO É SA-
BIDO, O IMPOSTO DE JUSTIÇA TEM NATUREZA JURÍDICA
DE TAXA.

Mas as custas não são apenas a taxa de justiça, abrangendo também
os encargos (arto 1o, no 2, do RCPCI, na redacção dada pelo De-
creto-Lei no 199/90, de 19 de Junho).

Da taxa de justiça, apenas 25 % pertencem ao Estado (arto 22o

do RCPCI). A parte restante da taxa de justiça (75 %) pertence ao
serviço que a cobrar.

Bastará a titularidade de 25 % da taxa de justiça por parte do Estado
para que as custas sejam de considerar abrangidas no tesouro público?
E, consequentemente como fazendo parte da Fazenda Pública, cujos
interesses devam ser defendidos em juízo pelos representantes da
Fazenda Pública?

Temos de reconhecer que as custas judiciais, em especial os 25 %
da taxa de justiça que pertencem ao Estado, são um meio de liquidez
do Estado, são dinheiros públicos, são receita, são fundos do Tesouro.
E se o são, também as custas, ou, pelo menos, os 25 % da taxa de
justiça, são Fazenda Pública.

Ora, acontece que o Do Procurador-Geral-Adjunto tem razão quan-
do sustenta a ilegitimidade do Representante da Fazenda Pública
para recorrer sobre matéria de custas, mas por razões diferentes das
por si aludidas. Vejamos então essas razões.

No sistema do ETAF (arto 73o) há três tipos de Fazenda Pública:
o das receitas administradas pela DGCI, o das receitas administradas
pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Fiscais sobre o
Consumo e das receitas administradas pelos municípios.

Ora, as custas judiciais não cabem em qualquer destes tipos de
receita, pois a sua administração compete aos tribunais, que são órgãos
de soberania que administram justiça em nome do povo (arto 205o,
no 1, da Constituição). Por esta razão, sendo o Ministério Público
um órgão de justiça, cabe naturalmente a este o poder de impugnar
as decisões judiciais sobre matéria de custas, pois é ele que representa
o Estado junto dos tribunais e junto deles defende os interesses que
a lei determinar (arto 221o, no 1, da Constituição). Entre os poderes
do MoPo adequados à defesa dos interesses postos a seu cuidado,
compete ao MoPo recorrer das decisões judiciais sempre que estas
sejam proferidas em violação da lei expressa (arto 3o, no 1, al. n),
da Lei Orgânica do Ministério Público, aprovada pela Lei no 47/86,
de 15 de Outubro).

Assim, não tendo a Fazenda Pública de custas direito a um re-
presentante próprio junto dos tribunais tributários, essa representação
cabe naturalmente ao representante do Estado junto dos tribunais.

Depois, nos termos do art. 74o do ETAF, os representantes da
Fazenda Pública gozam dos poderes e faculdades estabelecidos nas
leis de processo. Um destes poderes é o de recorrer e intervir em
patrocínio da Fazenda Pública na posição de recorrente (arto 42o,
no 1, al. d) do Código de Processo Tributário). Mas da respectiva
Fazenda Pública, como é óbvio. Quando o arto 2o, no 2, al. d), do
Decreto-Lei no 408/93, de 14 de Dezembro, diz que é atribuição da
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DGCI assegurar a representação dos interesses da Fazenda Nacional
junto dos órgãos judiciais, está a referir-se à parcela da Fazenda Na-
cional administrada pela DGCI. É este o entendimento que se recolhe
do acórdão do Tribunal Constitucional no 553/94, publicado na 2a Série
do DR de 26.7.95, pois não pode o representante da Fazenda Pública
pertencente à administração tributária do Estado intervir nos pro-
cessos em que estejam em causa receitas lançadas e liquidadas pelas
câmaras municipais. Mutatis mutandis, o representante da Fazenda
Pública da DGCI não pode representar a Fazenda Pública de custas,
pois nenhuma lei lhe concedeu essa representação. Por isso, é chamado
à colação o poder genérico do Ministério Público de representar o
Estado-Fisco.

Mas há outros argumentos contra a tese da Fazenda.
Com efeito, há que distinguir, como se faz na Alemanha, entre

a soberania de lançar ou criar o tributo, a soberania de liquidar o
tributo e a soberania de arrecadar o tributo. A Fazenda serve-se desta
última, pois o destino das custas são o Estado e o serviço que as
cobrar. Mas já sabemos que toda a estrutura do ETAF assentou no
critério da soberania da liquidação do tributo ao proceder-se à re-
partição de competências entre tribunais fiscais. Assim, as receitas
liquidadas pelas alfândegas, sejam elas quais forem e tenham a na-
tureza que tiverem, são do conhecimento dos tribunais fiscais adua-
neiros (arto 68o, no 1, al. a), do ETAF); as receitas liquidadas pelas
câmaras municipais, sejam elas quais forem, são do conhecimento
dos juízos do tribunal tributário de 1a instância que tratam das receitas
municipais (arto 59o, no 3, do ETAF); e as receitas liquidadas pela
DGCI e por outros serviços da Administração Pública são do co-
nhecimento dos tribunais tributários (arto 62o, no 1, al. a) do ETAF).

E as receitas tributárias liquidadas pelos tribunais, mormente pelos
tribunais tributários de 1a instância?

As custas são uma taxa, logo são um tributo. Mas nem por isso
a sua liquidação resulta de um acto tributário, pois resulta de uma
decisão judicial, isto é, resulta de um acto de um órgão do Estado
que tem a categoria de órgão de soberania (artos 113o, no 1, e 205o,
no 1, da Constituição). E não são acto tributário pelo facto de o
juiz não poder praticar actos tributários, tendo em conta que no nosso
ordenamento constitucional vigora o princípio da separação de po-
deres, com o sentido de separação de funções (arto 114o, no 1, da
Constituição). O juiz não poder exercer a função fiscal.

Então, se não é um acto tributário, o que é?
Responde o arto 446o, no 1, do Código de Processo Civil: A DE-

CISÃO QUE JULGAR A ACÇÃO OU ALGUM DOS SEUS IN-
CIDENTES OU RECURSOS CONDENARÁ EM CUSTAS A PAR-
TE QUE A ELAS TENHA DADO CAUSA, entendendo-se que dá
causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que
o for.

Logo, estamos em face de uma condenação, de uma decisão judicial,
e não em face de um acto tributário do juiz.

Como escreveu o Prof. ALBERTO REIS, «a doutrina moderna
abstrai completamente do conceito de culpa e dá à responsabilidade
pelas custas uma base puramente objectiva», sendo o facto objectivo
da sucumbência o fundamento da responsabilidade pelas custas (cfr.
Código de Processo Civil Anotado, vol. II, 3a ed., pág. 200). Aí se
cita a doutrina de CHIOVENDA, segundo a qual as custas são pagas
pelo vencido para obstar a que a parte vencedora sofra diminuição
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do seu património, pois é do interesse do Estado que a utilização
do processo não acarrete prejuízo ao litigante que tem razão.

Ora, só o juiz pode ver e decidir quem sucumbiu no processo e
em que proporção, quem foi o vencido. Não é a secretaria que condena
em custas. Mas ainda que o fosse, isso não alterava os dados do
problema, pois, nos termos do arto 75o do ETAF, as secretarias dos
tribunais tributários são órgãos auxiliares dos tribunais tributários,
e não são órgãos ou serviços da Administração Fiscal. O preceito
diz o seguinte: OS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
DISPÕEM DE SECRETARIAS E DE SERVIÇOS DE APOIO. Este
enquadramento das secretarias dos tribunais tributários não se altera
pelo facto de o arto 76o do ETAF dizer que os funcionários das
secretarias dos tribunais tributários de 1a instância pertencem aos
quadros do Ministério das Finanças e que se regem pelo respectivo
estatuto. São funcionários do quadro da DGCI que se encontram
a prestar serviço auxiliar de um órgão de soberania, que é o tribunal.
Por isso, constitucionalmente, esses funcionários são funcionários de
um órgão de soberania não dependente do Ministério das Finanças
ou do Governo. São funcionários do tribunal e não da DGCT, embora
pertençam aos quadros desta.

Estes funcionários limitam-se a dar execução às decisões do juiz
em matéria de custas. As liquidações ou contas são a execução de
uma decisão judicial.

Como disse o Tribunal Constitucional nos acórdãos 182/90 (II Série
do DR de 11.9.90), e 247/90 e 358/91 (II Série do DR de 8.1.92)
são decisões materialmente jurisdicionais a absolvição ou a conde-
nação em custas, a determinação das partes responsáveis e a repartição
da responsabilidade por uma pluralidade de partes.

Neste último aresto distingue-se a decisão sobre custas, que é função
materialmente jurisdicional, da elaboração da conta de custas, que
é função materialmente administrativa.

Ora, in casu, a Fazenda recorreu de um acto proferido no exercício
da função jurisdicional e não de um acto tributário. Logo, não se
limitou a defender os actos tributários praticados pela DGCI, mas
atacou a legalidade de uma decisão judicial. Ora, isso só o MoPo

pode fazer, como acima se demonstrou.
E, para terminar, não deixa de se referir que, nos termos do arto 42o,

no 1, al. a), do Código de Processo Tributário, compete ao Repre-
sentante da Fazenda Pública (da DGCI) nos tribunais tributários a
representação da ADMINISTRAÇÃO FISCAL, frisa-se, para mostrar
que o que a recorrente pode fazer é apenas defender a parcela da
Fazenda Pública administrada pela DGCI ou pelas outras autoridades
administrativas por força da lei.

O entendimento a que se chegou é o comprovado pela lei antiga.
com efeito, nos termos do arto 54o, als. a) e h), da Organização dos
Serviços de Justiça Fiscal, aprovada pelo DL 45 006, de 27.4.63, com-
petia aos agentes do Ministério Público das contribuições e impostos
duas coisas diferentes (e com duas alíneas diferentes): representar
a Fazenda Nacional e INTERVIR EM QUAISQUER QUESTÕES
SOBRE A CONTAGEM DE CUSTAS EM PROCESSOS DE NA-
TUREZA FISCAL. Como se vê, já antigamente as questões de custas
nada tinham a ver com a representação da Fazenda. Ora, tendo-se
limitado a Fazenda Pública à representação da Fazenda (defesa dos
interesses da Fazenda) — arto 72o do ETAF —, é lógico concluir que
a intervenção em quaisquer questões sobre a contagem de custas
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em processos de natureza fiscal passou naturalmente para o Ministério
Público da Procuradoria-Geral da República — o verdadeiro e único
Ministério Público, por força do arto 69o do ETAF.

Admitir a intervenção da Fazenda em questões de custas, sem ex-
cluir dessa intervenção o Ministério Público, era ter duas entidades
distintas a defender os mesmos interesses, o que manifestamente não
foi querido pela lei, sob pena de termos actuações conflituantes de
dois organismos do Estado.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente

a questão prévia suscitada pelo MoPo e em declarar a Fazenda Pública
representada pela DGCI como parte ilegítima para recorrer das de-
cisões judiciais sobre matéria de custas judiciais, pelo que não se
conhece do objecto do recurso.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Poderes de cognição do S.T.A. Processos inicialmente julgados
na 1a Instância. Revista.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos recursos, em processos inicialmente julgados na
1a Instância, o S.T.A. apenas conhece de matéria de
direito.

2 — O S.T.A., funcionando como tribunal de revista, não co-
nhece do erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa, excepto se houver ofensa
em 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.

Recurso no: 21.324, em que foi Recorrente Arlindo Malheiro Quintas
e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Arlindo Malheiro Quintas, não se conformando com o acórdão
do T.T. de 2a Instância, a fls. 145 e seguintes, que lhe negou provimento
ao recurso interposto da sentença do T.T. de 1a Instância de Viana
do Castelo daquele interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

1 - O recurso por parte da Administração Fiscal ao instituto da
responsabilidade subsidiária tem que respeitar os quesitos do Código
de Processo Tributário em matéria de legitimidade passiva.
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2 - Nesta conformidade e tratando-se de dívida de imposto de
circulação, deve aplicar-se o arto 243o do C.P.T..

3 - Inexistindo quaisquer bens à sociedade inicialmente devedora
e impendendo privilégio creditório sobre os veículos, deverá a exe-
cução reverte contra os terceiros adquirentes desses veículos, não
se aplicando os dispositivos legais relativos à responsabilidade sub-
sidiária.

4 - Ainda que houvesse que recorrer à figura da responsabilidade
subsidiária, sempre teria que se considerar não estarem reunidos os
pressupostos para a reversão contra o Recorrente, em virtude do
facto de a Administração Fiscal dispor de elementos internos com-
provativos da sua inactividade.

5 - Se não pode confundir-se inactividade com cessação da ac-
tividade, o certo é que aquela decorre inevitavelmente o não exercício
de funções de gerência e um comportamento não culposo por parte
dos seus sócios-gerentes.

Teve por violados os artos 243o da L.P.T. e 63o do DL. 46066,
de 7/12, e ainda os arto 13o, 290o, 293o e 133o daquele diploma legal.

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento porquanto:

1 - Não ser provada a inactividade alegada pela recorrente.
2 - As dívidas de imposto de circulação não gozam do privilégio

mobiliário especial que lhe era conferido pelo arto 63o do DL. 46066
porquanto esta norma foi revogada pelo arto 8o no 1 do DL. 47.344,
de 25/1/66, que pôs em vigor o Código Civil de 1966.

Por outro lado, tais dívidas gozam apenas do privilégio mobiliário
geral previsto no arto 736o no 1 do C.Civil, que resultam de um imposto
directo, o qual existe apenas em relação a bens que, no momento
da penhora, façam parte do património do devedor, como se conclui
do disposto no arto 749o do C.Civil.

Por isso, na falta de bens da primitiva executada, nunca a execução
fiscal poderá reverter contra adquirentes de bens.

X
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Em sede da matéria de facto, vem provado o seguinte:
1 - Os impostos de circulação em causa são devidos, correndo a

dita execução fiscal para, além do mais, cobrança deles, e tendo sido
revertida contra o oponente por este, no período a que aqueles res-
peitam, ser gerente da executada e a esta não terem sido encontrados
bens que garantissem o pagamento daquela dívida.

2 - O imposto de compensação em causa foi pago antes da ins-
tauração da execução a que aqui se faz oposição.

X
A dado passo do ac. do T.T. de 2a Instância referiu-se:
”Acresce, ainda, que não se demonstrou, no caso, que os veículos

em causa tivessem sido transmitidos a terceiros, e menos que a trans-
missão tivesse ocorrido de modo a possibilitar a reversão da execução
contra esse hipotético terceiro (cfr. os artigos 243o do actual Código
de Processo e 147o do anterior)”.

X
Afirma o recorrente no recurso:
1 - A primitiva executada encontra-se inactiva o que pressupõe

o não exercício do cargo de gerente e a ausência de culpa desta.
2 - A execução não devia ter revertido contra si, mas contra, por

se tratar de dívida com privilégio, os adquirentes dos veículos que
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geraram o imposto de circulação exequenda, nos temos do arto 243o

do C.P.T.
A análise destas questões depende da prova da referida inactividade

e da venda dos citados veículos.
Ora, as instâncias consideraram:
”Não se provou que, no período a que se referem os autos de

circulação em causa, a executada estivesse inactiva, nem que nesse
espaço de tempo o oponente não fosse gerente efectivo dela”.

Por outro lado, o acórdão recorrido considerou não ter sido de-
monstrado que os veículos em causa tivessem sido transmitidos a
terceiros.

Esta matéria de facto impõe-se a este S.T.A. pois que:
1 - Nos recursos em processos inicialmente julgados pelo Tribunal

Tributário de 1a Instância, como é o caso, o S.T.A. apenas conhece
da matéria de direito (arto 21o no 4 do E.T.A.F.).

2 - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais
da causa, a existir, apenas poderá ser conhecido pelo S.T.A., enquanto
tribunal de revista, quando haja ofensa dessa disposição expressa da
lei que exija certa espécie de prova para a existência de um facto
ou que se fixe a força de determinado meio de prova - arto 722o

no 2 do C.P.Civil - o que também não ocorre.
Em suma, face à matéria provada, as questões suscitadas no recurso

não podem ser resolvidas no sentido pretendido pelo recorrente.
Termos que se acorda em negar provimento ao recurso e em manter

o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Embargo de terceiros — Posse — Penhora do direito ao tres-
passe e arrendamento — Penhora de créditos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em contencioso tributário, não tem aplicação o disposto
no arto 856 no 1 do C.P.Civil, face ao arto 207 do CPT.

2 — É irrelevante, para efeitos de decretar o embargo de ter-
ceiro, a que se refere o arto 319 daquele último diploma
legal, a posse que não seja anterior à diligência judicial
(ou à respectiva ordem, nos termos do arto 1043 do
C.P.Civil).

Recurso n.o 21.326, em que foi Recorrente Electro Novo Dia de Irmãos
Tavares, Lda e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Electro Novo
Dia de Irmãos Tavares, Lda, do acórdão do TT de 2a Instância, pro-
ferido em 26-3-96, que negou provimento ao recurso que a mesma
interpusera da sentença que, por sua vez, julgou improcedentes os
embargos de terceiro que ela deduzira, nos autos de execução fiscal
instaurados contra Augusto Moreira dos Santos e Comp. Lda, com
sede em Vendas de Grijó, VN de Gaia, contra a penhora do direito
ao trespasse e arrendamento do imóvel ali sito e inscrito na respectiva
matriz predial urbana sob o arto 1293, propriedade de António Au-
gusto de Sá Pereira Lino.

Fundamentou-se aquele aresto, para o que ora interessa, em que,
não sendo embora os embargos o meio processual adequado para
apreciar se a referida penhora deve, ou não, considerar-se validamente
efectuada sem a correspondente notificação ao senhorio, todavia eles
improcedem necessariamente, por a posse da embargante ser posterior
ao acto da mesma penhora.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“I - O douto acórdão recorrido . . . julgou improcedentes os em-

bargos, por considerar que a posse da embargante teria sido posterior
à penhora, sendo esta a decisão que ora se pretende impugnar.

II - Os requisitos essenciais, para a procedência dos embargos de
terceiro, consistem em:

– que o embargante tenha a posição de terceiro, isto é, que não
tenha intervindo no processo de que emana a diligência judicial;

– que tenha a posse sobre a coisa;
– que exista uma lesão ou ameaça de lesão;
III - Face aos factos considerados, assentes pelo douto acórdão,

têm de se julgar verificados todos os requisitos para a procedência
dos embargos.

IV - O argumento consistente em que a posse é posterior ao acto
ofensivo dela (penhora) não procede, já que, embora o acto da penhora
se tenha iniciado antes da posse, só se concluirá com a notificação
ao senhorio, o que ainda não se verificou. Com efeito,

V - Constando, no auto de penhora, como supostamente penhorado,
o direito ao trespasse e arrendamento do prédio aí descrito, em que
era inquilina a executada, terá de ser notificado o terceiro devedor,
ou seja, o senhorio, para a penhora se considerar concluída e perfeita.

VI - O direito ao arrendamento e trespasse é um direito obrigacional
e não um direito real de gozo, ou seja, é um direito de crédito em
que a obrigação do senhorio (prestação do devedor) é o de pro-
porcionar o gozo temporário do objecto locado - artos 397, 398 nos
2 e 1022, todos do Código Civil.

VII - Nos termo do arto 856 do CPC, a penhora do direito ao
trespasse e arrendamento consiste na notificação ao senhorio de que
o direito a gozar o objecto locado fica à ordem do tribunal, notificação
que ainda não foi efectuada.

VIII - A discussão e apreciação desta questão é essencial para
se poder analisar a relação entre a posse da embargante e o acto
ofendido dessa posse.

IX - Dessa análise resulta que a posse da Embargante terá de
ser sempre anterior à conclusão da penhora.

X - Decidindo em sentido contrário, o douto acórdão recorrido
interpretou erradamente o disposto nos artigos 397, 398 no 2 e 1022
do C.C., o artigo 856 do CPC e ainda o arto 307 no 1 do CPT.
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Termos em que . . . deve ser dado provimento ao presente recurso
e revogado o douto acórdão recorrido, julgando-se procedentes os
embargos de terceiros deduzidos . . .”.

E contra-alegou brevemente a Fazenda Pública, sustentando o acer-
to da decisão sub judice.

O Exmo magistrado do MoPo emitiu desenvolvido parecer, con-
cluindo pelo não provimento do recurso, uma vez que, devendo em-
bora entender-se não existir uma penhora validamente efectuada, dada
a falta de intervenção do senhorio, nos termos do arto 307 do CPT,
ou, pelo menos, a sua notificação, ut arto 856 no 1 do C.Civil, então
“o acto ordenado não ofendeu ainda a posse da embargante” e, de-
vendo embora admitir-se, em contencioso tributário, a figura dos em-
bargos preventivos a que se refere o arto 1043 do CP. Civil, o facto
é que a embargante invoca, na petição, “a efectivação da penhora
e uma ofensa efectiva da sua posse como causa de pedir ... e ter
de haver identidade entre causa de pedir e de julgar”, estando, pois,
“afastada a possibilidade de, em face da causa de pedir invocada
de ofensa da posse por penhora efectuada, decretar os embargos com
fundamento na possibilidade de ofensa por penhora ordenada mas
não efectuada”, sendo, todavia, sempre os embargos improcedentes,
pois, “à face da norma do arto 1043 do Código de Processo Civil,
que visa defender a posse de uma diligência judicial ordenada mas
ainda não realizada, a posse terá naturalmente de ser anterior à di-
ligência pois, como é óbvio, não se poderia admitir a possibilidade
de defender, por tal meio, uma posse ainda não existente”.

E, corridos os vistos, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“a) Contra a executada Augusto Moreira dos Santos e Comp. Lda,

foi instaurada, pela 3a Repartição de Finanças de Vila Nova de Gaia,
o processo executivo no 19129/84 Ap, por dívidas de Imposto de Tran-
sacções dos anos de 1982/4/5, Imposto Profissional dos anos de 1982
e 1985, selo de recibo dos anos de 1982/84 e 85 e CRSS do Porto,
dos anos de 1977 a 1980 e 1986, na importância global de 3.588.696$00
(informação de fls. 18/19).

b) Para garantia do pagamento, foi penhorado o ”direito ao tres-
passe e arrendamento” do prédio sito em Vendas de Grijó e inscrito
na matriz predial sob o arto 1239, onde a executada exercia a actividade
comercial e cuja propriedade pertence a António Augusto Sá Pereira
Lino (Informação de fls 18/19 e docs de fls 9 a 16 ).

c) A penhora foi efectuada em 25/03/1987 e foi nomeado fiel de-
positário Adriano José de Sousa Tavares (doc. de fls. 101).

d) Este era sócio-gerente da executada, juntamente com Marcelino
de Sousa Tavares (mesmo doc. e doc. de fls. 9 e segt).

e) E Marcelino de Sousa Tavares é sócio-gerente da embargante
desde a sua criação em 28/6/1990 (doc. de fls. 71 e segts).

f) Nos anos de 1990/91, e em virtude de dificuldades económi-
co-financeiras, a executada deixou de pagar os salários aos traba-
lhadores e as rendas, vindo aqueles a cessar o contrato de trabalho.

g) Em 20/08/91, no Cartório Notarial de Espinho, o proprietário
António Augusto Sá Pereira Lino celebrou, com a embargante, um
contrato de arrendamento comercial, pelo prazo de um ano, renovável
por iguais períodos, do imóvel sito na Estrada Nacional no 1, no
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lugar de Vendas de Grijó, freguesia de Grijó (docs de fls. 8 a 11
e 12).

h) Desde então, tem aí exercido a embargante o seu comércio,
pagando a renda e cumprindo as demais obrigações de inquilina (docs
de fls 12 a 16).

i) Entre a cessação da actividade da executada e a criação da em-
bargante, decorreram cerca de dois meses e os trabalhadores da pri-
meira, que cessaram o contrato de trabalho, vieram a celebrar novo
contrato com a segunda.

j) Sucede que o fiel depositário Adriano José de Sousa Tavares
informou, a fls. 7, do processo executivo no 573/87, apenso ao processo
no 1929/84, no qual foram deduzidos os presentes embargos, que a
sociedade executada já não se encontrava na posse do estabelecimento
porque deixara de pagar as rendas e o senhorio decidira dá-lo de
arrendamento a outra sociedade (informação de fls 18/19).

l) No mesmo processo apenso, se informa, a fls 19, que o senhorio,
ao ser contactado, informou que, a partir de 6/6/90, as rendas passaram
a ser pagas pela Electo Novo Dia de Irmãos Tavares, Lda, e que
a sociedade executada sempre lhes pagou as rendas devidas, baseado
em que aquela passagem se devia ao facto de um dos sócios ter
saído da mesma e formado aquela primeira (mesma informação).

m) Consta a fls 49 do processo principal (execução no 1929/84)
que o proprietário do prédio , Sr. António Augusto Sá Pereira Lino,
informou nesses autos, em 8/5/92, que o prédio em causa fora ar-
rendado, desde 22/8/91, à Sociedade Electro Novo Dia de Irmãos
Tavares, Lda, por a executada lhe ter deixado de pagar as rendas,
há longos meses (mesma informação).

n) Os presentes embargos foram deduzidos em 19/6/1992 (carimbo
aposto na face da p.i.)».

Vejamos, pois:
A questão posta pela recorrente consiste essencialmente em que

a penhora não está “concluída e perfeita”, uma vez que “nos termos
do arto 856 do C.P.C., a penhora do direito ao trespasse e arren-
damento consiste na notificação ao senhorio de que o direito a gozar
o objecto locado fica à ordem do tribunal, notificação que ainda não
foi efectuada”, do que resulta “que a posse da embargante terá de
ser sempre anterior à conclusão da penhora”, pelo que os embargos
procedem efectivamente.

Mas parece óbvio, como aliás expressa o Exmo magistrado do MoPo,
o vício do raciocínio, mesmo a considerar-se necessária tal notificação,
face às formalidades elencadas no arto 307 do CPT, onde ela não
consta.

Na verdade, como se assinala no aresto recorrido e resulta ex-
pressamente do arto 319 deste último diploma, os embargos desti-
nan-se à defesa da posse contra qualquer diligência judicial, nomea-
damente o arresto e a penhora.

Pelo que não havendo ainda, no entendimento da recorrente, ri-
gorosamente, uma penhora, em sentido técnico-jurídico, como é mis-
ter, os embargos improcedem necessariamente, dada a falta daquele
seu requisito essencial.

É que, nos autos, não estão em causa os chamados embargos pre-
ventivos, previstos no arto 1043 do CP. Civil e sobre que o dito CPT
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é omisso, mas cuja admissibilidade deve também, a nosso ver, sus-
tentar-se em contencioso tributário.

Na verdade, a embargante, como resulta da respectiva petição e
salienta ainda o MoPo, invocou expressamente a realização da penhora
e uma ofensa efectiva da sua posse - causa de pedir -, que não a
mera possibilidade de ofensa da mesma “por penhora ordenada mas
não efectuada”.

Como escreve Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo
Civil, pag. 374: “As partes é que - através do pedido e da defesa
- circunscrevem o thema decidendum. O juiz não tem que saber se,
porventura, à situação das partes conviria melhor outra providência
que não a solicitada, ou se esta poderia fundar-se noutra causa pe-
tendi . . . Alguns (Calamandrei) falam aqui de correspondência entre
o requerido e o pronunciado”.

O juiz só pode ter em conta os factos alegados pelas partes e
as provas por elas produzidas, de acordo com o princípio do dispositivo.

“Não basta que haja coincidência ou identidade entre o pedido
e o julgado, é necessário, além disso, . . . que haja identidade entre
a causa de pedir (causa petendi) e a causa de julgar (causa judicandi).
Já Mattirolo advertia: deve anular-se, por vício de ultra petita, a sen-
tença em que o juiz invoca, como razão de decidir, um título ou
uma causa ou facto jurídico essencialmente diverso daquele que as
partes, por via de acção ou de excepção, puseram na base das suas
conclusões”.

Cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol V pág.56.
Aliás, mesmo aí, os embargos improcederiam pois sempre a alegada

posse não seria anterior à ordenada diligência - dito art. 1043 no 1
daquele diploma.

De qualquer modo, a existência, ou não, da alegada falta de no-
tificação não é, em rigor, essencial à resolução do pleito já que o
disposto no invocado no 1 do arto 856 não tem cobertura no predito
arto 307 do CPT, como dele logo implicitamente resulta.

É que, aqui, não só o devedor deve ser nomeado depositário como
deve fazer as declarações nele previstas; daí, a inutilidade da no-
tificação constante daquele no 1.

Aliás, tal arto 307 contém uma regulamentação estanque, fechada
das “formalidade da penhora de crédito”, pelo que não deixa lugar
a qualquer caso omisso que, nomeadamente, exija a predita noti-
ficação; pelo contrário, face à minúcia da regulamentação, deve en-
tender-se que o legislador fiscal afastou tal aplicação.

Se foi propósito do legislador regular diferentemente tal matéria,
não pode o intérprete criar uma norma para ela ou aplicar-lhe ana-
logicamente outra.

Assim e concluindo: sendo a posse da embargante posterior à pe-
nhora (ou à ordem da diligência) os embargos improcedem for-
çosamente.

Termos em que se nega provimento ao recurso, confirmando-se
o aresto recorrido.

Custas pela embargante, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator). — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Constitui matéria de facto a questão de saber se o facto tri-
butário ocorreu em certo ano ou noutro.

Recurso n.o 21 424. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Félix
Damião Rites. Relator: Exmo Conso Dr. António Pimpão (relator
por vencimento).

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

FÉLIX DAMIÃO RITES, residente no lugar de Areia, Castelo
do Neiva, Viana do Castelo, deduziu oposição à execução fiscal ins-
taurada contra Construções Rites, Lda, e que contra ele reverteu nos
termos do art. 16o do CPCI. Alegou ser um mero responsável sub-
sidiário pelo pagamento da quantia exequenda e não permitir o art. 13o

do CPT a reversão de que foi alvo.
Por sentença de fls. 30, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-

tância de Viana do Castelo julgou a oposição procedente e determinou
a extinção da execução contra o oponente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

1. O regime de responsabilidade contido nos arts. 16o do CPCI
e 13o do CPT reveste natureza material substantiva, o que os arreda
do princípio geral da aplicação imediata da lei (nova) processual,
vertido v.g. no art. 3o do C.P.T., sendo que este normativo e o art. 2o,
no 1 do D.L. no 154/91, referido na sentença, são normas de natureza
processual.

2. Não sendo esse regime dos cits. artigos 16o e 13o coincidente
quanto ao conteúdo ou âmbito material de aplicação, não é indeferente
a aplicação de um ou outro, tendo em conta o resultado a alcançar,
devendo, por isso, ser chamados à colação os princípios que regulam
a aplicação da lei no tempo contidos no art. 12o do Código Civil
que, no seu no 1, determina a aplicação irretroactiva da lei nova
(substantiva) do C.P.T.

3. A situação jurídica continuada que motivou e subjaz à impug-
nação que deu causa à condenação em custas da sociedade impugnante
ocorreu em 1984 — data em que se verifica o facto tributário/gerador
da liquidação impugnada —, sendo que é a esse ano que deve re-
portar-se a aplicação da lei (do facto), então vigente, para imputar
a responsabilidade cominada no art. 16o do CPCI.

4. A condenação em custas e a data do respectivo trânsito é um
mero efeito/uma consequência adequada duma acção judicial (im-
pugnação), radicada naquela situação jurídica continuada a que nos
referimos e consta das sentenças juntas.

5. Assim sendo, a responsabilidade subsidiária do sócio-gerente,
ora oponente, tem de lhe ser imputada, considerando o período em
que ocorreu o facto tributário/gerador da situação tributária, pelo
que deve ser chamado a regular aquela situação o regime do art. 16o

do CPCI, já que o art. 13º do CPT só deve ser aplicado aos processos
de execução fiscal, cuja dívida exequenda provenha de um facto ge-
rador ocorrido depois do início da vigência do C.P.T., em 1.7.91
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6. Fez-se, deste modo, salvo o devido respeito, na douta sentença
recorrida uma inadequada interpretação do art. 13o do C.P.T., apli-
cando-o à situação “sub judice” e desaplicando o art. 16o do C.P.C.I.,
na medida em que é, quanto a nós, o regime decorrente deste último
normativo (lei antiga e do facto) que deve ser aplicado àquela situação
e, não, o do art. 13o do C.P.T., tendo em conta os princípios gerais
que regulam a aplicação da lei no tempo, contidos no art. 12o do
C.C. que, assim, terão sido violados pela mesma sentença.

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 recursão não versar matéria ex-
clusivamente de direito.

Ouvidas as partes, só a Fazenda veio dizer que o Mo Po tinha
razão.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões, a recorrente

sustenta que a situação jurídica que subjaz à impugnação judicial
em que foi decidida a condenação em custas da sociedade executada
originária ocorreu em 1984, data em que se verificou o facto tributário
gerador da liquidação impugnada (conclusão 3a).

Na sentença recorrida não é dado como provado que a liquidação
impugnada naquele processo se reportasse o facto tributário ocorrido
naquele ano.

Deste modo, conclui-se que o Mo Po tem razão, pois o recurso
não versa matéria exclusivamente de direito, na medida em que tam-
bém é de facto.

Ora, este STA é incompetente em razão da hierarquia sempre que
o recurso não verse matéria exclusivamente de direito, nos termos
dos artos 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, declaram o STA incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso e declaram com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — 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 (artos 691o e seguintes, e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos. 731o 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 pode cons-
tituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um pleiteante
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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 Conso 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 legimitidade
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
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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
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 Procesal Cívil, 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 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
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 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 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição; custas; indeferimento liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

Após o D.L. 199/90 de 19/6, que introduziu a actual redacção
do arto 12o do Regulamento das Custas, a taxa de justiça,
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na oposição, é reduzida a 3/5, quer o processo termine quer
não pelo indeferimento liminar.

Recurso no 21.478, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Hélder Leopoldo Bastos Oliveira, e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Mo

Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, que, após rejeitar liminarmente
a oposição, condenou o oponente nas custas, porém, nos termos do
arto 17o al. b) do C.C.J., ex vi do arto 2o do Regulamento das Custas,
dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

«a) Por decisão de fls 37 e 38, foram rejeitados liminarmente os
presentes autos de oposição;

b) Sendo o oponente condenado nas custas e nos termos do arto 17o

al. b) do C.C. Judiciais ex-vi do arto2 do Regulamento;
c) A nosso ver, mal, já que as normas legais em que se estribou

o Mo Juiz não serão de aplicar ao caso sub judice;
d) Tanto mais que, se no no 2 do arto 12o, citado, não consta

a fase de rejeição liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque
o legislador assim o quis;

e) Não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à ob-
servância do Código das Custas Judiciais.

f) Ao decidir como decidiu o Mo Juiz a quo desrespeitou o contido
no arto 2o do arto 12o do referenciado Regulamento.

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.
O Thema decidendum consiste em saber se, indeferida liminar-

mente a oposição, as custas devem ser apuradas nos termos do no 2
do arto 12o do Regulamento, como pretende a F.P., ou nos termos
do arto 17o do C.C. Judiciais, aplicável aos casos omissos, por força
do arto 2o daquele Regulamento.

Dispunha o arto 12o do Regulamento, na redacção anterior à que
lhe foi dada pelo D.L. 199/90, de 19/6, o seguinte:

1. O imposto de justiça e o imposto de selo devidos pelos actos
e incidentes adiante indicados são os que os resultam das seguintes
fracções das importâncias constantes da tabela anexa I:

a) . . .
b) . . .
c) . . .
d) Metade, na oposição do executado . . .
2. As fracções indicadas nas alíneas b) e d) são reduzidas a um

terço quando se verifique a rejeição liminar . . .
Na redacção actual, a propósito da oposição, dispõe o arto 12o

no 2 do Regulamento:
Na oposição de executado . . . taxa de justiça é reduzida a três

quintos.
Nada se prevê, em matéria de custas, quanto à rejeição liminar

da oposição.
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Mas será que estamos perante uma omissão, a propiciar a aplicação
do C.C.J., consentida, aliás, pelo arto 2o do Regulamento?

A resposta é, quanto a nós, negativa.
Efectivamente, como se prescreve no arto 9o do C.Civil, embora

a interpretação não deva cingir-se à letra da lei, não pode ser con-
siderado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na
letra da lei um mínimo de correspondência verbal, sendo de presumir
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir
o seu pensamento em termos adequados.

Volvendo ao caso dos autos, forçoso é concluir que, em sede de
oposição e quanto as custas, o legislador de 1990 quis estabelecer
um regime de tributação distinta do que até ali vigorava.

Na verdade, não tem qualquer correspondência na letra da lei a
pretensão de tributar diferentemente o indeferimento luminar como
até ali acontecia; por outro lado é sempre de presumir que as soluções
consagradas na redacção actual do arto 12o do Regulamento são as
mais acertadas e foram expressas em termos adequados.

Em suma, na oposição, a taxa de justiça é reduzida a 3/5, quer
o processo termine quer não pelo indeferimento liminar.

Daí que, a verificar-se esta situação, não estejamos face a um caso
omisso e, por isso, é legítimo o recurso ao Código das Custas Judiciais
nos termos do arto 2o do Regulamento.

Não pode, pois, manter-se a decisão recorrida na parte sob censura.
Termos em que se concede provimento ao recurso, sendo as custas,

em 1a Instância, apuradas de harmonia com o ora decidido.
Sem custas neste S.T.A.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Caducidade do direito à liquidação - Arto 33 no 1 do CPT -
Notificação da liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Verifica-se a caducidade do direito à liquidação do im-
posto, relativamente aos tributos periódicos, se esta não
for notificada ao contribuinte no prazo de 5 anos contados
a partir do termo daquele em que se verifica o facto
tributário, ut arto 33 no 1o do CPT.

2 — A tal notificação é aplicável o arto do 235 do CP. Civil,
ex vi do arto 2o al. f) do CPT.

3 — Entendendo a decisão recorrida ter havido notificação
válida, quer nos termos daquele normativo, quer por carta
registada com aviso de recepção, improcede necessaria-
mente o recurso se o recorrente apenas põe em causa
aquele primeiro aspecto da mesma decisão.
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Recurso no 21.494, em que foi Recorrente Reilima — Sociedade de
Construções, Lda e Recorrida a Fazenda Pública, e do qual foi
Relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Reilima — So-
ciedade de Construções, Lda, do acórdão do T.T. de 2a Instância,
proferido 30-4-96, que negou provimento ao recurso que a mesma
interpusera da sentença que, por sua vez, julgou improcedente a im-
pugnação predial que deduzira contra a liquidação adicional de IVA,
de 1986.

Fundamentou-se aquele aresto em não se verificar a caducidade
do direito à liquidação respectiva, tendo a contribuinte sido notificada
no prazo legal, em Dez 91, nos termos do arto 33 no 1 do CPT,
já que, por um lado, foram efectivamente cumpridas as formalidades
referidas no aro 235 do CP. Civil e, por outro, é igualmente válida
a notificação efectuada por carta registada com aviso de recepção.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1o - Não se põe em causa a aplicabilidade do arto 235 CPC ao

caso concreto. No entanto, as formalidades aí previstas não foram
respeitadas, nomeadamente não foram contactadas as pessoas que
a lei prevê, não se sabe que pessoas foram contactadas e não foi
feita a identificação das testemunhas.

2o - Ao decidir como decidiu, o douto acórdão violou o disposto
no arto 235 do CPC e o arto 33 do CP Tributário.

3o - Nestes termos, deve o douto acórdão ser anulado, declarando-se
ilegal a liquidação adicional levada a cabo pela Repartição de Fi-
nanças, com a subsequente anulação do imposto. . .»

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não

provimento do recurso, por ter sido observado o predito formalismo.
E, corridos os vistos legais, não obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“1 - A R.F. do 11o Bairro Fiscal de Lisboa procedeu à liquidação

adicional de IVA, nos termos do arto 82 do CIVA, referente à ac-
tividade desenvolvida pela impugnante nos meses de Janeiro e de
Fevereiro de 1996, pelo montante de 1.818.000$00.

2 - Para efeitos de notificação da impugnante, nos termos do arto

27 do CIVA, foi emitido o mandado de notificação por funcionário,
fotocopiado a fls. 15 e que aqui se dá por reproduzido.

3 - Nos dias 18 e 19/12/91, o funcionário encarregado de cumprir
o referido mandado de notificação elaborou as certidões que se en-
contram fotocopiadas a fls 16, a saber, «notificação com indicação
de hora certa» e “certidão de verificação” que aqui se dão por
reproduzidos.

4 - A repartição de finanças, em 19/12/91, enviou à impugnante
o ofício no 10099, sob registo postal com aviso de recepção (v. fls.
17).

5 - O qual acabou por ser devolvido, pelos CTT, à repartição de
finanças (v. fls. 18, 19 e 20).

6 - A ora recorrente reclamou graciosamente contra a liquidação
do imposto referido em 1, acabando por ser indeferida a sua pretensão,
por falta de suporte legal (v. fls. 24 do apenso).
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7 - Foi notificada dessa decisão por ofício expedido em 11/3/93
(v. fls 25 do apenso).

8 - O prédio onde se situa a sede da impugnante tem porteira.
9 - Nele existem habitações e estão instalados outros escritórios

comerciais.
10 - A impugnação judicial foi apresentada em 22/Março/93».
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se se verifica, ou não, a caducidade

do direito à liquidação do IVA, relativo aos meses de Jan e Fev
86.

Ou, mais precisamente, se a respectiva notificação ocorreu ainda
em tempo útil, ou seja, até 31/12/91, dado o disposto no arto 33 no

1 do CPT.
E o aresto recorrido entendeu que sim, por duas ordens de factores:
Em primeiro lugar, nos termos do arto 235 do CP. Civil, por efec-

tivamente cumpridas as formalidades aí prescritas.
E, em segundo lugar, «na sequência da carta registada, com aviso

de recepção, que, no dia 19/12/91, lhe foi remetida, apesar de ter
sido devolvida por não ter sido reclamada», já que «quando a parte
não constitui mandatário, as notificações ser-lhe-ão feitas nos termos
estabelecidos para estes e produzem efeitos a partir do segundo dia
posterior ao do registo da carta registada, mesmo que tenha sido
devolvida (v. arto 255 e 254 no 3 do CP.Civil)», pelo que «também
por esta via foi a recorrente notificada pessoalmente da liquidação
(v. art. 256 e 228-A nos 1 e 2 do C.P. Civil), em data anterior a
31/12/91».

Ora, no presente recurso, a recorrente só põe em causa aquele
primeiro aspecto, deixando totalmente intocado o segundo.

Pelo que este não constitui rigorosamente o objecto do presente
recurso jurisdicional, por definitivamente decidida a validade, para
o efeito, daquela notificação, por carta registada.

Mas, assim sendo, o recurso está, desde logo, votado ao insucesso,
pois que não tem qualquer efeito útil.

Na verdade, ainda que dada razão à recorrente quanto à violação
do falado arto 235, sempre subsistiria, por inatacada, a validade da
notificação através da referida carta registada.

Só, pois, brevemente, e ex abundante, se dirá não se verificar a
alegada violação.

Já que, como salienta o Exmo Magistrado do MoPo, tendo a instância
por provado que não foi encontrada qualquer pessoa quando o fun-
cionário se deslocou à sede da recorrente para efectuar a notificação,
desde logo nenhuma testemunha havia a notificar, sendo que aquele
normativo não exige a presença de testemunhas quanto à afixação
da nota de notificação com hora certa e, quanto à efectivação da
mesma no dia seguinte, a falta de testemunhas não constitui qualquer
irregularidade por a lei só o exigir quando a houver.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se o aresto recorrido.

Custas pela recorrente com procuradoria de 60 %.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 21 de Maio 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
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a ins-
tância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âmbito
abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, nos termos dos artos 32o, 1, b), e 41, 1, a), ou
33o, 1, b), e 42o, 1, a), respectivamente, todos do ETAF.

Recurso n.o 21 511. Recorrente: Arcindo de Oliveira Russo; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Coelho Dias.

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

1. Arcindo de Oliveira Russo, inconformado com a decisão do Mmo

Juiz, de fls. 58, da mesma veio recorrer para este STA, concluindo,
além do mais, o seguinte:

‘‘— O Tribunal a quo não realizou diligências de prova fundamen-
tais, requeridas pelo oponente, o que diminuiu substancialmente as
suas garantias de defesa;

— A decisão recorrida não justifica a não realização dessas
diligências’’.

‘‘— A liquidação da dívida foi notificada ao recorrente para além
do prazo de 5 anos previsto no arto 33o do CPT;

Encontrava-se já caducado, pois, o direito à liquidação por parte
do Estado.

1.1. Recebido o recurso, subiram os autos a este STA, sem
contra-alegações.

1.2. O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste Tribunal, excep-
cionou 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, nada veio dizer
aos autos.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Em primeiro lugar, como se impõe — arto 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 se decidiu com base no probatório
de fls. 59, julgamento de facto considerado suficiente para a decisão
de direito a proferir, o recorrente discorda desse entendimento do
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Tribunal «a quo» em sede factual, considerando-se prejudicado por
ele.

Além disso, afirma ter sido notificado da liquidação para além
do prazo de cinco anos fixado no arto 33o do CPT, factualidade esta
não firmada na decisão recorrida, pondo em causa, desse modo, o
probatório daquela constante, conforme se vê de fls. 59 dos autos.

Assim, porque a competência deste Tribunal é determinada, no
caso, em função de o fundamento de 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 decisão dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito — o denominado recurso ‘‘per saltum’’ — conforme prescreve
o arto 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância — arto 41o, 1,
a) daquele diploma (cfr. ainda o arto 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.

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

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Oposição. Inexigibilidade. Falta de notificação. Sucessão tem-
poral de leis regentes da notificação. Notificação edital.
Nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A circunstância de haver sido tentada a notificação postal
com A/R a notificação pessoal do contribuinte na vigência
do C.P.C.I. autoriza que se lance mão da notificação
edital mesmo durante a vigência do C.P.T.

II — A falta de certidão do funcionário que tentou a notificação
pessoal da qual conste a identidade de quem recebeu
a informação de que o notificando está em parte incerta
inquina a notificação edital de nulidade.

III — A falta de notificação do acto de liquidação e para o
pagamento do imposto implica a inexigibilidade da dívida
exequenda e esta é fundamento legal de oposição à exe-
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cução (al. g) do art.o 176o do CPCI e h) do n.o 1 do
art.o 286o do CPT).

Recurso n.o 21.605. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Luís
Manuel dos Santos Peixoto Guerra. Relator: Juiz Conselheiro Ben-
jamim 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 de

96.07.08 do Tribunal Tributário de 2.a Instância que negou provimento
ao recurso interposto da sentença de 95.07.11 do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Braga que, por seu lado, julgara procedente a
oposição deduzida por Luís Manuel dos Santos Peixoto Guerra, com
os demais sinais dos autos, contra a execução fiscal contra este movida
para cobrança da quantia de 491 961$00 proveniente de IVA dos
anos de 1986 e 1987, dele recorre para esta formação judicial.

2. O acórdão recorrido confirmou a decisão da primeira instância,
sob fundamento de que o contribuinte não poderia considerar-se no-
tificado da liquidação da dívida exequenda, quer mediante o uso do
registo postal com aviso de recepção por não se ter verificado a hi-
pótese legal do n.o 3 do art.o 66o do C.P.T., quer na sua própria
pessoa, aqui, pura e simplesmente, por tal facto não ter acontecido,
quer, finalmente, pela via edital utilizada - mesmo admitindo-se a
legalidade do recurso a ela - neste último caso, em virtude de ser
nula por não se ter passado certidão de que constasse a indicação
de quem forneceu ao funcionário a informação do paradeiro do con-
tribuinte, e de que, consequentemente, se verificava o fundamento
de oposição à execução da inexigibilidade da dívida exequenda, sub-
sumível à al. h) do art.o 286o do C.P.T.

3. Contra esta decisão a recorrente esgrime, nas suas alegações
de recurso, que o recorrido se deve ter por notificado da liquidação
da dívida exequenda pelo recurso feito à sua notificação edital estar
permitido no n.o 5 do art.o 276o do C.P.T. e as cartas registadas
com aviso de recepção enviadas para aquele efeito para a morada
do seu estabelecimento terem vindo devolvidas com a nota de ”au-
sente” e ainda que a inexigibilidade do imposto não constitui fun-
damento de oposição que esteja previsto no n.o 1 do art.o 286o do
C.P.T. e mormente na sua al. h).

4. Contra-alegou o recorrido apoiando os fundamentos do acórdão
recorrido.

5. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
de que, face ao conteúdo das diferentes notas atinentes à diligência
da notificação constantes dos autos, se teria de concluir, como o fi-
zeram as instâncias, pela falta de notificação do acto de liquidação
e pelo não provimento do recurso.

B — A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São as de saber se o recorrido se deve ter por notificado editalmente

do acto de liquidação e se a inexigibilidade da dívida exequenda de-
corrente da falta de notificação desse acto não constitui fundamento
de oposição à execução.

2. A matéria de facto.
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(1) Como aconteceria no caso de só a lei posterior vir a exigir a notificação como requisito
da eficácia do acto comunicado.

O quadro de facto que foi dado como provado pelas instâncias
com referência ao qual se têm de decidir aquelas questões é o seguinte:

a) - Foi tentada a notificação pessoal do oponente das liquidações
em causa, tendo o carteiro escrito no envelope respectivo, remetido
para a R. S. Vicente, 15 r/c direito Braga-, que o oponente se tinha
ausentado sem deixar endereço - fls. 20.

b) - Face a isto, tentou-se a notificação por contacto pessoal, tendo
o funcionário encarregado da diligência certificado não a ter levado
a efeito em virtude de naquela rua não existir aquele número, nem
o oponente ser conhecido - fls. 22 e 23.

c) - Procedeu-se então à notificação edital do oponente tendo-se
indicado nos editais como última morada a referida e dito ter-se aí
afixado um edital.

d) - O oponente era sujeito passivo de IVA com domicílio na R.
de S. Vicente, 15 r/c dt.o em Braga.

e) - A dívida exequenda provém de liquidação adicional que lhe
foi feita relativamente aos anos de 1986 e 1987 ao abrigo do art.o
82o n.o 2 do CIVA.

f) - Para o notificar dessa liquidação, foi expedida carta registada,
com data de 4/Fev/91, para aquele domicílio, sendo que o carteiro
em 6/2/91 escreveu ”ausentou-se, não deixou endereço”.

3. O mérito do recurso.
3.1. A questão da notificação da liquidação.
A notificação dos actos tributários, relativamente ao caso concreto,

suscita duas problemáticas diferentes.
Uma tem que ver com a definição dos seus efeitos em relação

ao acto comunicado; outra prende-se com a definição dos termos
procedimentais da sua realização.

No primeiro caso, a questão essencial que se levanta é a de saber
qual o papel que a notificação desempenha em face da pronúncia
do acto comunicado.

No segundo caso, o problema devolve-se na determinação de qual
o meio a ser utilizado e no do apuramento dos termos prescritos
pela lei para a sua prática.

O tratamento do primeiro aspecto tem a ver com a apreciação
da segunda questão decidenda.

Para já o que importa deixar acentuado é que esses dois planos
são normativamente autónomos, independentemente da prejudicia-
lidade jurídico-prática que o primeiro possa alcançar sobre o se-
gundo (1), regendo-se a sua legalidade pelo bloco jurídico à sombra
da qual são praticados, por mor do princípio tempus regit actum.

Se a notificação é condição da eficácia do acto comunicado é questão
a decidir em face do disposto na lei para o tipo de acto em que
este se integra no momento em que o mesmo acto é praticado.

Do mesmo passo, será pela lei vigente ao tempo que há que apurar
os termos em que a notificação se há-de fazer.

Deste modo bem poderá acontecer serem os diferentes aspectos
regulados, em caso de sucessão, por diferentes leis.

E é o caso em apreço, embora a decisão recorrida não se tenha
dado conta disso: o papel da notificação nos efeitos da pronúncia
do acto tributário terá de ser aferida em função do quadro vigente
anteriormente à entrada em vigor do C.P.T., pois é seguro, face ao
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quadro probatório (vide al f), que o acto tributário foi praticado no
domínio do C.P.C.I.; já as questões de saber se o uso da notificação
edital do acto tributário era admissível e os termos em que ela deveria
efectuar-se tanto são susceptíveis de ser equacionadas em função da
lei antiga (CPCI), na medida em que foi sob o seu domínio que
se desencadeou o procedimento de notificação com a tentativa de
notificação do recorrido através da via postal e pessoalmente, como
segundo o regime do C.P.T., por a sua prática ter ocorrido, segundo
se colhe do probatório, já na sua vigência iniciada em 1 de Julho
de 1991 (art.o 2o do D.L. No 154/91, de 23/4).

Na verdade, segundo se vê dos termos processuais para que ele
remete, os actos praticados com vista à notificação pelo correio, à
notificação pessoal e à notificação edital do recorrido ocorreram
4/2/91, 17/5/91 e 6 de Dezembro de 1991.

O CIVA não dizia então, como não continua a dizer hoje, decerto
por entender, e bem, que a matéria tem a sua sede própria na lei
geral do procedimento tributário, o modo como deveria efectuar-se
a notificação das liquidações adicionais de tal imposto, categoria esta
a que pertencem as que deram lugar às dívidas exequendas.

Ora, entre esses meios, não poderia deixar de contar-se a notificação
edital quando falhassem o recurso à notificação postal com aviso de
recepção, que estava, então, constituído como meio normal de no-
tificação dos actos tributários pelo art.o 13o do D.L. n.o 217/76, de
25 de Março (2) e à notificação pessoal.

A axiologia subjacente à exigência da notificação dos actos ad-
ministrativos, que é a de propiciar uma efectiva tutela jurisdicional,
constitucionalmente garantida desde a primeira versão do diploma
fundamental, contra os actos lesivos dos direitos e interesses legal-
mente protegidos dos administrados, não consentiria outra solução.

E não a consentiria porque o regime legal então em vigor não
previa qualquer solução de inoponibilidade da falta de notificação
decorrente da violação de quaisquer deveres de comunicação do do-
micílio fiscal, residência ou de sede de estabelecimento que a lei
instituísse que pudesse ser alegado como presunção de realização
da notificação como a que hoje acontece introduzida pela mão do
art.o 70o do C.P.T.

Diferentemente se passam as coisas, segundo se crê, embora a so-
lução do recurso não demande uma posição assertórica sobre a ma-
téria, no domínio da nova lei adjectiva tributária.

A economia do sistema das notificações ora instituído, com a one-
ração subordinada a certos requisitos das consequências do insucesso
das formas normais de notificação dos actos tributários previstas nos
art.os 64o e segs., parece demandar a desnecessidade do recurso à
notificação edital no caso daquele insucesso (3).

Assim se compreende que a citação edital só tenha sido prevista
pelo CPT na fase executiva do acto tributário e não também para
a fase constitutiva em que se integra a notificação do acto tributário.

Evidentemente que o regime especial da nova lei só seria aplicável
se todas as operações de notificação que pressupõem o sancionamento
com a referida inoponibilidade da falta de notificação postal por carta

(2) Sobre a temática da configuração legal desse meio como o meio normal de notificação
dos actos tributários no regime anterior ao CPT, cf. o acórdão deste tribunal de 96.11.27,
in Rec. 20 692.

(3) Não é isenta de dúvidas a constitucionalidade do regime instituído pelo art.o 70o

do CPT quando interpretado no sentido de que dispensa a notificação edital do contribuinte.
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registada com aviso de recepção (art.o 65o n.o 1 do CPT) tivessem
acontecido já à sua sombra, o que não foi o caso, por a lei nova
não regular os factos (actos) pretéritos.

A validade dos actos anteriormente praticados com vista à noti-
ficação do acto de liquidação no domínio da lei anterior ao C.P.T.
tem de continuar a ser aferida em função dela, face ao disposto no
art.o 3o do C.P.T., que está, aliás, em sintonia com os princípios exa-
rados no art.o 12o do C. Civil.

É, pois, segundo esta lei que devem apurar-se os efeitos das ten-
tativas de notificação pessoal e postal quanto à possibilidade do uso
legal da notificação edital.

Mas «o respeito da validade e eficácia dos actos anteriores pode
inclusivamente obrigar à aplicação da lei antiga mesmo a actos pos-
teriores à entrada em vigor da nova lei, se tal for necessário, para
que os actos anteriormente realizados não percam a utilidade que
tinham» (4).

Nada obrigando, na nova lei, à repetição dos actos anteriormente
praticados, decorrido que fosse o prazo fixado no art.o 70o do C.P.T.,
e autorizando a lei antiga, perante o insucesso das diligências efec-
tuadas da notificação postal registada com aviso de recepção e da
notificação postal, o recurso ao último meio legal de notificação nela
previsto, que em a notificação edital, a manutenção da utilidade da-
queles actos só consegue manter-se permitindo-se ainda a prática
da notificação edital.

De qualquer modo, quer se entenda que o uso da notificação edital
estava autorizado ultra-activamente pela lei antiga, quer se defenda
que a lei nova também o faculta, do que não pode duvidar-se é de
que ela teria de obedecer ao ritual prescrito pela lei sob pena de
nulidade.

Entre os actos rituais perspectivados ao controlo da necessidade
do uso de tal meio de notificação que, dado que por natureza ele
não dá garantias de ser um veículo seguro de comunicação, sendo
por isso que é previsto como último recurso, conta-se a exaração
de uma certidão em que o funcionário dê conta da identidade de
quem lhe forneceu a informação do paradeiro do contribuinte.

É diligência prevista quer na lei antiga [cf. art.os 70o do C.P.C.I.
e 239o do C.P.C., disposição esta invocável por quem sustente que,
referindo-se o primeiro preceito apenas ao processo executivo, teria
a notificação referente à fase constitutiva do acto exequendo de co-
lher-se supletivamente neste compêndio normativo por força do dis-
posto no seu art.o 1o § único al. c)], quer na lei nova (art.o 276o

n.os 2 e 3 do C.P.T.).
A realização de tal formalidade é absolutamente imprescindível

à perfeição do acto da notificação edital, atenta a sua referida razão
de ser, como se constata das discrepâncias das sucessivas notas lavradas
nos autos quanto ao paradeiro do arguido, como bem nota o Ex.mo
Magistrado do Ministério Público.

Na verdade, como se distrai dos documentos do processo de li-
quidação referidos no probatório, enquanto na nota do carteiro se
refere ausência do notificando do r/c do n.o 15 da Rua de S. Vicente

(4) Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio Nora, Manual de Processo Civil, 2.a edi-
ção, págs. 49.
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de Braga, na primeira nota do funcionário da Repartição de Finanças
escreveu-se que naquela rua não existia aquele número de polícia
e, por fim, em segunda nota de funcionário da mesma repartição
certificou-se haver o edital sido afixado naquele número e rua.

Temos de concluir, pois, que bem andou o acórdão recorrido em
considerar como nula a notificação edital efectuada e, portanto, em
não lhe atribuir os efeitos pré-determinados na lei.

3.2. A questão da inexigibilidade da dívida exequenda.
Ao contrário do que também defende a recorrente, a falta dessa

notificação constitui fundamento legal da oposição à execução fiscal.
Diz-nos o n.o 1 do art.o 64o do C.P.T. que ”os actos em matéria

tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contri-
buintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam
notificados”.

Quer isto dizer que esses actos não notificados não são eficazes
em relação aos seus destinatários na parte em que afectem tais direitos
e interesses (5).

A notificação constitui, assim, um elemento integrativo da sua
eficácia.

Esta doutrina era já de sufragar ao tempo da prolação do acto
tributário, mais não fosse como simples corolário do reconhecimento
do direito fundamental à notificação e recurso contencioso de actos
administrativos que afectem os direitos e interesses legalmente pro-
tegidos dos cidadãos (6).

O contrário seria esvaziar parte do conteúdo semântico-constitu-
cional destes direitos.

Deste modo, desde que não tenha havido a notificação do acto
de liquidação, também a dívida não é exigível.

De resto, esta era já a solução que decorria da lei ordinária anterior
à recente reforma fiscal, onde se mostrava traduzido pela consagração,
nos diferentes códigos fiscais, de um prazo voluntário para o pa-
gamento que só se abria, em caso de liquidação adicional, pela sua
notificação (cfr. art.os 20o e 21o do C.P.C.I.) e pela possibilidade de
cobrança coerciva apenas após o decurso desse e outros prazos legais
(cf. art.os 21o, 23o e 28o do C.P.C.I.).

A exigibilidade da dívida exequenda constitui um pressuposto es-
pecífico da acção (processo) executiva (art.o 802o do C.P.C.), mesmo
fiscal (art.os 234o do C.P.T. e 153o do anterior C.P.C.I.).

”A acção executiva pressupõe, por definição, o estado de incum-
primento da obrigação, o qual normalmente transparece do próprio
título executivo” (7).

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 no cumprimento da obrigação em consequência da
falta de notificação da liquidação e para o seu pagamento, é, assim,

(5) Cf. Rogério Soares, Lições ao Curso Complementar de Ciências Jurídicas no ano
lectivo de 1977/78, págs. 175.

(6) Cf. artos 268o n.os e e 3 e 268o n.os 3 e 4 da CRP, respectivamente, nas versões
de 1982 e 1989, uma das quais seguramente em vigor à data da prática do acto, segundo
tal momento se consegue localizar em face do probatório.

(7) Cf. Artur Anselmo de Castro, A Acção Executiva Singular, Comum e Especial, págs. 49.
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um fundamento que tem inteiro cabimento na cláusula geral da al.
g) do art.o 176o do C.P.C.I., e agora na al. h) do n.o 1 do art.o 286o

do C.P.T., pois que ela não envolve qualquer apreciação da legalidade
da liquidação da dívida exequenda; não representa interferência em
matéria de exclusiva competência da entidade que extrai o título exe-
cutivo e prova-se por documento.

E é assim porque a notificação administrativa constitui um acto
formal que tem de constar de um documento que prova o acto.

Sendo posterior e dando conhecimento da liquidação, nunca a apre-
ciação da questão se a mesma ocorreu envolve o conhecimento da
legalidade do acto comunicado e em lado algum da lei se comete
à entidade que extrai o título executivo (O Director Geral das Con-
tribuições e Impostos) a competência exclusiva para apurar se a no-
tificação ocorreu ou não.

Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido igualmente julgou bem
a segunda questão formulada (8).

C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o douto acórdão
recorrido.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio 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
interposto duma decisão dum tribunal tributário de
1.a instância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âm-
bito abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância, nos termos dos arts. 32o, 1, b), e 41o, al. a),
ou 33o, 1, b), e 42o, 1, a), respectivamente, todos os
ETAF.

(8) Neste sentido, entre outros, os Acs. deste tribunal de 96.05.22 e 96.11.27, in, res-
pectivamente, Rcs. 20 342 e 20 692.
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Recurso n.o 21 615, em que é recorrente António da Conceição Dias
de Oliveira e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Coelho Dias.

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

1. António da Conceição Dias de Oliveira, inconformado com a
decisão do Mmo Juiz, de fls. 91, da mesma veio recorrer para este
STA, concluindo, além do mais, o seguinte:

«É manifesto que os montantes de imposto identificados nas certidões
de relaxe de fls. 36 a 51, num total de . . . foram indevidamente liquidados,
uma vez que dizem respeito a períodos posteriores à falência da Executada
Originária; A sua liquidação ocorre também posteriormente à declaração
de falência da Executada Originária; Por essa razão ao Oponente assiste
o direito de, na Execução Fiscal, invocar tal ilegalidade, visto que não
pode reagir à liquidação do imposto por outro meio, nem na qualidade
de representante legal da Executada Originária nem na qualidade de
revertido; A insuficiência do património da Executada Originária para
satisfação dos créditos fiscais não ficou a dever-se a culpa do Oponente,
ora recorrente:»

1.1. Recebido o recurso, subiram os autos a este STA, sem
contra-alegações.

1.2. O Exmo. Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, excep-
cionou 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 requerer
se ordene a remessa dos autos ao tribunal competente.

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 não se fixou que os impostos liquidados
respeitam a período posterior à declaração de falência da originária
executada, o recorrente, como vimos, afirma o contrário, ou antes,
afirma tal facto, não constante do probatório da decisão; o mesmo
sucede quanto ao momento da liquidação dos tributos; afirma, tam-
bém, o recorrente que não pode reagir à liquidação do imposto por
outro meio, o que não consta da sentença; finalmente, analisando
a sentença a conduta do recorrente, acaba por concluir não estar
afastada a culpa funcional daquele, juízo este posto em causa, como
se viu, no recurso.

Deste reculta controvérsia em sede factual, quer aditando factos
não provados na sentença, quer contrariando os provados e respectivas
ilações deles extraídas.

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.
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Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito - o denominado recurso «per saltum» - conforme prescreve
o art. 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 2.a 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 2.a 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.

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

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — Benjamim Rodrigues. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Maio de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Tributação dum contribuinte do Gru-
po A pelo sistema aplicável no Grupo B. Acto administrativo
- sua interpretação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A tributação, em sede de contribuição industrial, dum
contribuinte do grupo A, pelo sistema aplicável aos con-
tribuintes do grupo B, depende de prévia autorização do
SEAF na hipótese e termos previstos nos §§ 4o e 5o do
art.54o do C.C. Industrial.

II — A interpretação dum acto administrativo constitui, em
regra, matéria de facto, cujo conhecimento está vedado
ao STA, secção do contencioso tributário, do art.21o,
4, do ETAF.

RECURSO No 21.672 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Tibério Cabral, Herdeiros, Lda, e de que foi RELATOR
o Exmo. Conso. Dr. COELHO DIAS.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

1. A Fa.Pa., inconformada com o acórdão do T.T. de 2a Instância,
de fls. 325, no qual, dando-se provimento ao recurso interposto por
“Tibério Cabral, Herdeiros, Lda”, da sentença de fls. 271, se revogou
esta decisão, anulando-se a determinação da matéria colectável, em
sede de contribuição industrial, feita àquela sociedade, com referência
aos anos de 1985, 1986 e 1987, bem como as liquidações subsequentes
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a essa determinação, daquele acórdão veio recorrer para este STA,
assim concluindo, em síntese, a sua alegação:

- A Rect. foi sujeita a um exame à sua escrita, relativamente aos
anos de 1985, 1986 e 1987, tendo-se concluído não ser possível a
sua tributação pelas regras do grupo A, pelo que foi proposta a tri-
butação pelo sistema do grupo B;

- O SEAF proferiu um despacho, em 10.5.90, a concordar com
a proposta (fls. 174 dos autos), tendo as correcções à matéria tributável
sido feitas de acordo com o art. 114o, § único, do CCI;

- Com referência aos mencionados exercícios, contrariamente ao
que se entendeu no acórdão recorrido, a A.F. não violou o § 4o

do art. 54o do CCI;
- Aquele acórdão violou os arts. 22o, 49o, 54o, § 4o, e 114o do

CCI, pelo que deve ser revogado.
1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo. Magistrado do MoPo junto deste STA emitiu parecer

desfavorável à recorrente, no entendimento de que no recurso se
questiona fixação de matéria de facto e juízos sobre ela formulados,
cujo conhecimento extrapola dos poderes cognitivos deste Tribunal,
limitados à matéria de direito, nos termos do art. 21o do ETAF,
salvo na hipótese do art. 722o, 2, do C.P.Civil, cuja existência, no
caso, não foi alegada.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada no acórdão recorrido a seguinte factualidade:
“A) - A impugnante exerce a actividade principal de “Oficina de Re-

paração de Automóveis”, C.A.E. no 9513.0.0 e as acessórias de venda
de combustíveis, estação de serviço com venda de pneus e fabrico e
rectificação de peças.

“B) - Pelo exercício de tais actividades encontrava-se colectada na
Rep. de Finanças de Oliveira do Hospital, em Cont.Industrial pelo Grupo
A, com referência aos exercícios de 1985, 1986, e 1987.

“C) - Em tempo oportuno a impugnante fez apresentar na aludida
Rep. de Finanças as declarações mod. 2 bem como as relativas ao
Imp.Ext. sobre Lucros, uma e outras referentes aos ditos exercícios de
85, 86 e 87.

“D) - Nas datas de apresentação das declarações mod. 2, atrás re-
feridas, a impugnante, com referência aos exercícios em causa e na
sequência dos lucros tributáveis que apurou, pagou a contribuição in-
dustrial, nos montantes de 618.926$00, 443.398$00 e 504.880$00 re-
portados, respectivamente, a 85, 86 e 87.

“E) - Pela mesma ordem de enunciação das anuidades em questão
pagou as importâncias de 103.160$00, 36.950$00 e 42.073$00 de imposto
extraordinário sobre lucros nas datas de apresentação das respectivas
declarações.

“F) - Na sequência do ofício no 593, Proc. 318.5/952, da Direcção
dos Serviços de Fiscalização Geral, datado de 89/04/28, foi a impugnante
alvo de exame à sua escrita com referência aos exercícios de 85, 86
e 87.

“G) - Na sequência da concretização de tal exame à escrita foi ela-
borado o relatório que constitui fs. 176 e segs. dos autos em que se
conclui não ser possível a tributação da impugnante pelas regras do
grupo A, pelo que a mesma seria “. . . efectuada pelo que dispõe o
mesmo . . .”, leia-se C.C.I., “. . . para os contribuintes do grupo B”.

H) - Com base nos argumentos constantes do mencionado relatório
foram encontrados os lucros tributáveis, da impugnante, de
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6.491.451$00, 4.411.443$00 e de 5.899.474$00 com referência, respec-
tivamente, aos exercícios de 85, 86 e 87 (cfr.fls.184).

I) - Sobre tal relatório recaíram, sequencialmente, o parecer do
chefe do Núcleo de Fiscalização de Empresas, despacho do Director
Distrital de Finanças, parecer de uma técnica economista da D.G.C.I.,
e despacho de um Subdirector Geral das Contribuições e Impostos,
todos eles no sentido de, nos termos propostos no relatório, a re-
corrente ser tributada, nos exercícios em questão, pelo sistema do
Grupo B.

J) - O S.E.A.F. veio proferir, em 90/05/10, o seguinte despa-
cho: “Concordo salvo no que toca à passagem ao Grupo B.”

K) - Em 90/05/26 a Rep. de Finanças de Oliveira do Hospital recebeu
os mapas mod. 27-G e 33-G acompanhados do relatório mencionado
em G) que antecede e que lhes serviu de base.

L) - Face ao acréscimo ao lucro tributável proposto no dito relatório
foi liquidada adicionalmente a contribuição industrial, bem como im-
posto extraordinário sobre lucros, acrescidos dos respectivos juros
compensatórios, com referência aos exercícios de 85, 86 e 87
(cfr.fs.159).

M) - A coberto dos ofícios constantes de fs. 296, 297 e 298, recebidos
em 90/06/26, foi a recorrente notificada, em relação a cada um dos
referidos anos, das correcções ao lucro tributável declarado e também
dos montantes das liquidações adicionais em contribuição industrial
Grupo A, imposto extraordinário e dos juros compensatórios inci-
dentes sobre ambos”.

2.1. Face a esta factualidade e depois de julgar improcedente a
arguição de nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, de-
bruçou-se o acórdão recorrido sobre a forma de determinação da
matéria colectável, nos Grupos A e B da antiga contribuição industrial,
vindo a concluir que a tributação da ora recorrida, nos referidos exer-
cícios, só podia ter sido feita de acordo com as regras aplicáveis aos
contribuintes do Grupo B, dado que a A.F. recorrera, na determinação
da matéria colectável, a presunções relativamente aos proveitos, mas
que, para isso, se impunha a prévia autorização do SEAF, nos termos
dos §§ 4o e 5o do art. 54o do CCI, a qual fora expressamente negada,
nos termos do referido despacho dessa entidade; tendo a A.F. decidido
tributar a ora recorrida pelo sistema do grupo A, face ao referido
despacho, não podia ter recorrido a presunções, como fez, mas apenas
a correcções técnicas.

Assim, determinando a matéria colectável da ora recorrida, re-
lativamente aos exercícios em causa, da aludida forma, violara, a A.F.
o § 4o do art. 54o do CCI, consequentemente anulando, o acórdão
recorrido, a determinação da matéria colectável e liquidações sub-
sequentes, julgando em substituição, após dar provimento ao recurso.

2.2 Contrariamente ao decidido sustenta, agora, a Fa. Pa recorrente
que, na sequência de exame à escrita da recorrida, em que concluiu
não ser possível a sua tributação pelo sistema do grupo A, fora pro-
posta a tributação pelo sistema do Grupo B, tendo o SEAF proferido
o referido despacho a concordar com tal proposta, conforme fs. 174
dos autos, pelo que o acórdão devia ser revogado por violação dos
arts. 22o, 49o, 54o, § 4o e 114o do CCI.

Verifica-se, assim, conforme refere, no seu parecer, o Exmo. Ma-
gistrado do MoPo, junto deste Tribunal, que o que está em causa,
no presente recurso, é a interpretação do mencionado despacho do
SEAF, constante da alínea J) do probatório.
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Ora, sendo certo, embora, que a interpretação desse despacho não
se apresenta isenta de dificuldades, dado o seu teor, as quais deram
origem a entendimentos díspares por parte dos Serviços Fiscais e
da Fa. Pa - cfr. fs. 158 a 171, 221, 239, 299 e 343 -, a verdade é
que o acórdão recorrido lhe fixou o sentido, atrás indicado, do qual
extraiu as necessárias consequências quanto à decisão do recurso que
apreciou, não cabendo a este STA apreciar o juízo formulado pelo
tribunal “a quo”.

Isto porque, conforme tem entendido a doutrina e a jurisprudência,
a interpretação de um acto administrativo constitui, em regra, matéria
de facto, pelo que o decidido nas instâncias não pode ser questionado
no recurso de revista, como é o caso dos autos (cfr. Freitas do Amaral,
“Direito Administrativo” vol. III, págs. 280/284, e ac. deste STA, 1a

Secção, “Pleno”, de 24.3.94, “Ac.Dout” no 398, pg. 196, e respectiva
anotação-II).

O que bem se compreende, dado que nessa interpretação há que
recorrer, simultaneamente, à lei e à vontade do autor do acto para
atingir o sentido da decisão, com prevalência duma ou doutra, con-
forme estejamos perante o exercício de poderes essencialmente vin-
culados ou discricionários (cfr. ob., A. e loc. cits).

Ora, no caso dos autos, face ao disposto na lei, é de considerar
o acto do SEAF como praticado no exercício de poderes essencial-
mente discricionários, pelo que estaremos perante interpretação em
sede de julgamento de facto ou, pelo menos, com prevalência deste.

Assim, porque este Supremo, no caso em apreço, apenas conhece
de matéria de direito, nos termos do art. 21o, 4, do ETAF, não restam
dúvidas quanto ao insucesso da pretensão da recorrente.

Eventual erro na análise das provas e na fixação dos factos materiais
da causa, só pode ser objecto de revista, nos termos do art.722o,
2, do C.P.Civil, quando haja ofensa de disposição expressa da lei,
que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que
fixe a força de certo meio de prova, isto é, quando o tribunal de
revista deva reconhecer e declarar existir obstáculo legal à convicção
formada no tribunal recorrido (cfr. Rodrigues Bastos, “Notas. . .”,
vol.III, pg. 352, e Ribeiro Mendes, “Recursos em Processo Civil”,
pg. 254).

Ora, nos casos dos autos, não ocorre tal situação.
O acórdão recorrido deve, pois, manter-se na ordem jurídica.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 21 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor). — João Plácido Fonseca Limão — Benjamim Rodrigues. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional. Questão de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é 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, nos termos do arto 32o

1 b) do ETAF.
II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto

é competente para do recurso conhecer o Tribunal Tri-
butário de 2a instância, ao abrigo do disposto no arto
41o 1 al. a) do ETAF.

Recurso n.o 13737, em que é recorrente Manuel Baptista e recorrida
Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Sr. Conso Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Baptista, identificado nos autos, não se conformando com
a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(1o Juízo) que julgou improcedente a impugnação judicial por si de-
duzida contra o lucro tributável de 5.000.000$00 que, na sequência
de reclamação, lhe foi fixado em sede de contribuição industrial pela
Comissão Distrital de Revisão, veio interpor recurso directamente
para este STA em cujas alegações apresentadas formulou as seguintes
conclusões:

”- A fixação do lucro tributável do exercício de 1985 teve por fun-
damento informações da fiscalização;

- Estas informações, expressas fundamentalmente em juízos de valor
ou meras suspeitas, sem apoio efectivo, não são dignas de fé em
juízo;

- Tais informações são, além disso, obscuras, contraditórias em
muitos aspectos e manifestamente insuficientes;

- Não era, em tais circunstâncias, legítimo presumir lucros tribu-
táveis, por oposição ao conceito de presunção. ”Ilações que a lei
ou o julgador tira de um facto conhecido para afirmar um facto des-
conhecido (arto 349o do C. Civil)”;

- A referida fixação tem de considerar-se, assim, não fundamentada,
contra o disposto nos art.os 64o e 66o do C.C.I. na parte em que
exigem tal fundamentação;

- Em consequência, a fixação feita está ferida de nulidade por pre-
terição de formalidades legais;

- Decidindo em contrario, a douta decisão recorrida violou os se-
guintes preceitos legais:

- Art.os 64o e 66o do C. C. Industrial;
- Art.o 349o do C. Civil;
- Art.o 1o n.os 1, 2 e 3 do Dec.Lei 256-A/77, de 12 de Junho;
- Art.o 268o no 3 da Constituição da República Portuguesa.”
Termina defendendo o provimento do recurso, ”com a consequente

anulação do lucro tributável de contribuição industrial fixado ao re-
corrente para o ano de 1985...”

Não houve contra-alegação.
O Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido

de que o recurso não merece provimento já que a fixação em causa
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está suficientemente fundamentada no relatório que a sentença abun-
dantemente transcreve.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir:
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) O impugnante exerceu a actividade de comércio por grosso de

artefactos de ourivesaria (ouro) desde 1973 até 1985, inclusive, en-
contrando-se colectado pelo sistema do Grupo B, nos exercícios se-
guintes (cf. relatório de fls. 29 a 33).

b) - Em 14-1-86, o impugnante procedeu à entrega da declaração
modelo 3 de contribuição industrial do exercício de 1985, constando
da mesma ter efectuado compras de mercadorias no valor de
237.191$00 e vendas de 40.000$00 (cf. fls. 11 e 12).

c) Após fiscalização geral, efectuada ao impugnante pelos serviços
distritais de fiscalização tributária, foi elaborado, em 10-09-85, o re-
latório junto de fls. 29 a 33 que aqui se dá por integralmente
reproduzido.

d) Em 30-07-87, o chefe de Repartição de Finanças, com base
em informação prestada pelos serviços de fiscalização, constante a
fls. 835 e que aqui se dá por reproduzida, e restantes elementos juntos
ao processo, nomeadamente o relatório referido em c), fixou ao im-
pugnante, nos termos do art.o 66o do CCI, o lucro tributável do exer-
cício de 1985 em 7.000.000$00 (cf. fls. 855);

e) - O impugnante apresentou reclamação nos termos do arto 70o

do C.C.I., a qual foi parcialmente atendida pela comissão a que se
refere o arto 72o do C.C.I. que reduziu o lucro tributável para
5.000.000$00, com base nos elementos trazidos ao processo, infor-
mações prestadas pelos serviços de fiscalização e pareceres do chefe
de repartição de finanças (fls.7 a 11 e 835).

f) - Da deliberação da Comissão e da contribuição devida foi o
impugnante notificado em 04-07-88 para efectuar o pagamento nos
15 dias seguintes.

g) Em virtude de o mesmo não se ter verificado, foi o respectivo
conhecimento debitado ao tesoureiro em 26-09-88 sob o no 560, o
qual, por não pago, deu origem à execução fiscal no 4995/89.”

A questão que, prioritariamente, se coloca a este tribunal é a de
saber se é competente para o recurso conhecer, tendo presente, antes
de mais, que é através das conclusões das alegações que se define
objectivamente o âmbito do recurso, sabido que a competência dos
tribunais é questão de ordem pública e a sua apreciação precede
a de qualquer outra matéria (art.o 3o da LPTA).

Por outro lado, a incompetência dos Tribunais, para além de poder
ser arguida pelas partes e pelo Ministério Público, deve ser suscitada
oficiosamente pelo Tribunal em qualquer estado do processo enquanto
não houver sentença com trânsito em julgado sobre o fundo da causa
(art.os 101o e 102o do C.P.C. e 45o no 2 do C.P.T.).

O recorrente concluiu, em parte, da seguinte forma as suas
alegações:

- A fixação do lucro tributável do exercício de 1985 teve por fun-
damento informações da fiscalização;

- Estas informações, expressas fundamentalmente em juízos de valor
ou meras suspeitas, sem apoio objectivo, não são dignas de fé em
juízo;

- Tais informações, além disso obscuras e manifestamente in-
suficientes;

- Não era, em tais circunstâncias, legítimo presumir lucro tributário,
por oposição ao próprio conceito de presunção: «Ilações que a lei

1577

ou o julgador tira de um facto conhecido para afirmar um facto
desconhecido”.

Da matéria transcrita extraem-se segmentos ou proposições fácticas
que, no fundo, traduzem a síntese da alegação sob o arto 11o (fls.
1025) em que se afirma as informações de fiscalização que funda-
mentam a fixação dos lucros tributáveis, elas próprias não estão fun-
damentadas e, enquanto tais, não fazem fé e ”nada provam”.

É matéria que, por um lado, não lograra assento no elenco pro-
batório e, por outro lado, com ela pretende o recorrente discutir
e pôr em causa a matéria de facto fixada na sentença. Instalada está,
pois, a controvérsia.

Tais asserções fácticas visam confrontar e contrariar a matéria de
facto que serviu de suporte à decisão recorrida, questionando-a.

Se tais informações provam ou não a fixação dos lucros tributários,
é matéria que só pode ser dirimida ou apreciada por um tribunal
que conheça de matéria de facto e também de direito, como é o
caso do Tribunal Tributário de 2a instância, face ao disposto no arto

39o do E.T.A.F..
É que, como é sabido, nos termos do no 4 do arto 21o do E.T.A.F.

a Secção do Contencioso Tributário do STA apenas conhece de direito,
servindo como Tribunal de revista, nos processos inicialmente julgados
pelos Tribunais Tributários de 2a Instância.

Assim, uma vez que o presente recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito, a sua apreciação escapa a este
STA e cabe na competência do Tribunal Tributário de 2a Instância
que dispõe de poderes de cognição para o efeito, face às disposições
conjugadas dos art.os 39o, 41o no 1 alin. a) e 32o no 1 alin. b) do
E.T.A.F. em consonância com o estabelecido no arto 167 do CPT.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para do presente recurso conhecer, sendo com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 12.000$00
e 40% de procuradoria.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Alberto Acácio de Sá Costa Reis — 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 1.a Instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o Tribunal da Relação (Art.os 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos Tribunais da Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça ( Art.os 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: Permite o triplo grau de
jurisdição para o julgamento da matéria de direito e duplo grau de
jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição sobre
a matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas nunca
um novo julgamento sobre matéria de facto, pois a censura que as
Relações podem exercer sobre decisão de facto está muito restringida
pelo arto 712o do CPC; Três graus de jurisdição pode constituir uma
extensão ilimitada de um litígio por parte de um pleiteante teimoso,
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o que tem como consequência um excesso de trabalho para os tribunais
e uma perda de tempo e 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 Su-
premo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca 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 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 de 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), apro-
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vado pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32, no 1,
al. b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal 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 41, no 1, al. a), se o
recurso não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, com-
petente 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 do 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 Procesal Civil ed, argentina de 1955, 11, págs.
404 e 405, citado no estudo acima referido, do Cons. CAMPOS COS-
TA, a pág. 208). E não pode, em Portugal, ter-se entendimento di-
ferente, 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 a 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 dicio, 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 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Pedido de esclarecimento. Obscuridade ou ambiguidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O pedido de esclarecimento de um acórdão justifica-se
caso o mesmo contenha qualquer obscuridade ou am-
biguidade.
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II — Se o recorrente pretende apenas uma decisão de conteúdo
diferente, não imputando ao acórdão respectivo qualquer
obscuridade ou ambiguidade que pretenda esclarecer, o
pedido deve ser indeferido.

Recurso n.o 16 775. Recorrente: Marobal — Gabinete de Estudos e
Projectos de Instalações Especiais, Lda. Recorrida: Fazenda Pú-
blica. Ralator: Juiz Conselheiro 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., recorrente nos presentes autos, veio formular um
pedido de esclarecimento, na sequência do acórdão deste Supremo
Tribunal de 26 de Fevereiro de 1997.

Ouvido o representante da Fazenda Pública, pronunciou-se o mes-
mo no sentido de que o acórdão é claro e preciso, tendo a pretensão
do recorrente, como escopo, a alteração do sentido da decisão.

O EPGA emitiu douto parecer, defendendo que o recorrente im-
puta ao acórdão recorrido um erro de julgamento, pelo que é de
indeferir o requerido pedido de esclarecimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. O cerne do pedido do recorrente está condensado nos artos 6o

e 7o do seu pedido, cuja formulação precisa é a que a seguir se
transcreve:

“6o - Assim, ao não aceitar-se a solução do douto acórdão recorrido
com o argumento de que a liquidação feita em processo de trans-
gressão só pode ser posta em crise nesse processo (sendo que, no
caso presente, até à data, não seria possível contestar a acusação,
já que o processo continua em instrução na Repartição de Finanças
do 8o Bairro Fiscal) talvez fosse mais adequado considerar que o
recurso ao processo de impugnação no presente caso constituiria uma
excepção dilatória inominada, que se poderá designar por inutilidade
total da lide, já que de todo irrelevante para o fim pretendido.

7o - É claro que, sendo excepção dilatória inominada, dela se poderia
conhecer no douto acórdão final e não seria necessário enveredar
por uma decisão de mérito (ao menos, aparentemente)”.

Como se vê do trecho descrito o que o recorrente pretende é uma
decisão diferente: não uma decisão de mérito, mas sim uma decisão
do tipo “extinção de instância por inutilidade de lide”.

Dito de outro modo: o recorrente não pretende esclarecer qualquer
obscuridade ou ambiguidade contida no acórdão (art. 669o, a) do
C.P.Civil), antes pretende, isso sim, uma decisão de teor diferente.

Não contendo o acórdão recorrido qualquer obscuridade ou am-
biguidade, o pedido de esclarecimento formulado pelo recorrente está
votado ao insucesso.

Obscuridade ou ambiguidade que, patentemente, o recorrente não
imputa ao acórdão recorrido.

3. Face ao exposto, desatende-se o pedido de esclarecimento, for-
mulado pelo recorrente.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
Esc. 15 000$00.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto de Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — Domingos Brandão de
Pinho — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Contribuição industrial. Imposto extraor-
dinário sobre lucros. Recurso herárquico previsto no art.
138o do CCI. Inaplicabilidade do disposto no § 2o do art.
136o do CCI ao acto do chefe da repartição de finanças,
tomado em consequência de decisão ministerial, que de-
termina a matéria colectável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Da decisão da Direcção-Geral das Contribuições e Im-
postos que corrija o lucro tributável, ao abrigo do art.
51o-A do CCI, cabe recurso hierárquico para o Ministro
das Finanças, nos termos do art. 138o § 1o, do CCI.

II — Da decisão deste cabe recurso contencioso para a 2a Sec-
ção do STA.

III — A decisão do chefe da repartição de finanças que após
decisão ministerial tomada ao abrigo do art. 138o do
CCI determina a matéria colectável (a qual não dá origem
à liquidação de contribuição) não está sujeita ao disposto
no art. 136o, § 2o, do CCI.

Recurso n.o 17.979. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Melka
Confecções, Lda. Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. MELKA - Confecções, Lda, com sede no Cacém, impugnou ju-
dicialmente a liquidação de imposto extraordinário sobre lucros do
ano de 1989 e juros compensatórios, feita adicionalmente pela Re-
partição de Finanças do Cacém.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (9o

Juízo) julgou a impugnação procedente, anulando, em consequência,
a liquidação impugnada.

Inconformado com esta decisão, o Representante da Fazenda Pú-
blica interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando as
seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

“a) - A impugnante recorreu hierarquicamente, nos termos do art.
138o do C.C.I., da alteração efectuada pela fiscalização às existências
finais do ano de 1981 e que vieram a originar o aumento da matéria
colectável do ano de 1982.

“b) - Tal recurso não foi atacado contenciosamente.
“c) - A liquidação adicional efectuada, tendo por base as correcções

referidas, não carece de notificação nos termos do § 2o do art. 136o

do C.C.I..
“d) - Tal liquidação está dentro do âmbito do art. 90o do C. C.

Industrial e por aí se rege.
“e) - Logo a douta sentença recorrida violou o disposto no art.

101o e 494o, n. 1, al. f) do C.P.C. e o art. 45o do CPT, bem como
o art. 90o e ss. do C. C. Industrial”.

Contra-alegou a impugnante, sustentando que o recurso deve ser
julgado improcedente.
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Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, defendendo
que o tribunal é competente para apreciar o pedido, ao contrário
do que defende o recorrente, mas a sentença deve ser revogada, assim
se dando provimento ao recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa previamente apreciar a alegada incompetência em razão

da matéria, formulada, de forma pouco clara, aliás, pelo recorrente.
Na verdade, o conhecimento da competência, em razão da matéria,

é prévio (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
e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

E tal incompetência é de conhecimento oficioso - art. 45o, 2, do
CPT.

Pois bem.
O recorrente ataca o acto de liquidação do imposto extraordinário

sobre lucros, como resulta inequivocamente da petição inicial.
Daqui decorre inequivocamente a competência, em razão da ma-

téria, do Tribunal Tributário de 1a Instância para conhecimento da
pretensão deduzida pela impugnante, face ao disposto no art. 62o,
1, a) do ETAF. E daqui decorre, de forma inequívoca, a competência
deste Supremo Tribunal para conhecer do recurso interposto.

Improcede assim a referida questão prévia.
3. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal recorrido:
“a) Como consequência da decisão proferida em sede de recurso

hierárquico interposto nos termos do art. 138o do C. C. Industrial
e relativo ao exercício de 1981 da contribuinte, foram enviados à
3a RF do concelho de Sintra os mapas de apuramento modelos 27-G
e 35-G, relativos ao exercício de 1982, que se encontram juntos a
fls. 23 a 24, verso.

“b) - Tal decisão e o relatório onde a mesma foi proferida en-
contram-se juntos a fls. 45 e segs.

“c) - O Exmo Chefe da 3a RF do concelho de Sintra fixou o lucro
tributável corrigido do exercício de 1982 da impugnante no valor total
de 47.533.651$00, não havendo lugar à Contribuição Industrial, Grupo
A, desse exercício, por a impugnante gozar de uma dedução relativa
a incentivos à exportação pelo valor de 75.433.748$00.

”d) - A impugnante não foi notificada da correcção ao lucro tri-
butável da C. Industrial acima referida ”por no modelo 27-G estar
indicado que a matéria corrigida não esteve sujeita a recurso
hierárquico.

“e) - Com base no mesmo lucro tributável corrigido da C. Industrial
procedeu o Exmo Chefe daquela RF à liquidação adicional de imposto
extraordinário sobre os lucros do exercício de 1982, pelo valor de
392.007$00 acrescido de juros compensatórios no montante de
221.414$00

“f) - O imposto e os juros compensatórios liquidados adicionalmente
foram pagos pela impugnante no dia 31/3/86”.

4. A impugnante ataca o acto de liquidação do imposto extraor-
dinário sobre lucros.

Como é sabido, tal imposto, nos termos dos artos. 1o e 4o do Re-
gulamento I.E, Lucros, aprovado pelo art. único do Decreto Regu-
lamentar n. 66/83, de 13 de Julho, incidia sobre o rendimento colectável
em contribuição industrial.

Daí, como é óbvio, o ataque da impugnante à correcção do lucro
tributável, em sede de contribuição industrial, efectuada pela Direc-
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ção-Geral das Contribuições e Impostos, que está na base do acto
impugnado.

São dois os vícios que a impugnante assacou ao acto de liquidação
impugnado, e que condensou, na petição inicial, do seguinte modo:

”- por um lado, porque o valor considerado de 7.840.116$00, só
o foi por evidente lapso, conforme ficou demonstrado e aliás o próprio
fisco o reconheceria (supra nos. 3o a 8);

- por outro lado, e também, porque o apuramento deste valor tri-
butável fez-se com violação de regras legais imperativas que implicam
a sua nulidade (supra nos. 9 e 10)o»

O Mmo Juiz apenas apreciou esta segunda questão (que tinha a
ver com a alegada violação do art. 136o, § 2o do C. C. Industrial)
E porque julgou procedente a alegação da impugnante quanto a este
ponto, não apreciou a outra questão. E disse-o expressamente. Es-
creveu: ”Fica prejudicada a análise da outra questão suscitada pela
impugnante na sua petição inicial”.

Apreciemos então se houve violação do art. 136o, § 2o do C. C.
Industrial.

Dispõe o citado normativo legal:
“A matéria colectável determinada pelo chefe da repartição de

finanças nas hipóteses contempladas nos artigos 85o e 86o depois
da data neles referida, que não dê origem a liquidação de contribuição
industrial e importe, no primeiro caso, modificação da matéria co-
lectável que serviu de base à liquidação provisória, será notificado
ao contribuinte pela forma prevista no § 4o do art. 70o, para efeitos
de reclamação ou impugnação, nos termos do parágrafo anterior”.

Os artos. 85o e 86o do CCI reportam-se a liquidações provisórias.
Ora, no caso, estamos perante correcção ao lucro tributável, com

previsão no art. 51o-A do CCI.
Daqui decorre que o art. 136o, § 2o do CCI não tem aplicação

directa à hipótese dos autos, por não se tratar da hipótese nele prevista.
Mas será aplicável analogicamente?
Entendemos que não.
Na verdade, como resulta dos autos houve recurso hierárquico nos

termos do art. 138o do CCI.
E da decisão ministerial cabia recurso contencioso para a 2a Secção

do STA, pois o disposto no § 3o do arto 138o é inconstitucional,
por violar o art. 268o, n. 4, da CRP.

Ora, as hipóteses a que tem aplicação o art. 138o do CCI são
aquelas que são consequência das decisões da Direcção Geral das
Contribuições e Impostos, a que se referem os artos. 26o, 30o, § único,
31o., 35o, 37o, al. a), 38o, § único 40o, 41o e 51o-A, que envolvam
divergência com o critério do contribuinte.

Estamos pois perante um campo de aplicação distinto do art. 136o

do CCI, pelo que o acto de liquidação subsequente não está sujeito
a notificação prevista no § 2o deste artigo.

Se o legislador pretendesse que se aplicasse, nestes casos, o disposto
no art. 136o, § 2o do CCT, não deixaria de o fazer.

Demais que estamos perante situações distintas: num caso estamos
perante uma situação em que a matéria colectável é determinada
pelo chefe da repartição de finanças nas hipóteses em que há li-
quidação provisória da contribuição industrial. Com a inerente pos-
sibilidade de reclamação ou impugnação nos termos do art. 136o,
§ 2o do CCI. Do outro lado, estamos perante uma decisão da Direcção
Geral das Contribuições e Impostos, com possibilidade de recurso
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hierárquico numa primeira fase e recurso contencioso numa segunda
fase - art. 138o do CCI. Assim, a intervenção posterior do chefe da
repartição de finanças, em sede de liquidação adicional do imposto
extraordinário sobre lucros, derivada das correcções ordenadas à ma-
téria colectável, já não há-de ter um tratamento idêntico ao anterior.

A sentença não pode pois manter-se.
Fica, porém, de remissa o outro fundamento da impugnação. Que

o Mmo Juiz não conheceu, face à prejudicialidade inerente à solução
por si dada àquela questão. Mas, em função da posição que ora se
assume, impõe-se que o tribunal recorrido conheça do outro alegado
vício do acto de liquidação impugnado.

5. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso
interposto pelo representante da Fazenda Pública, revogando-se a
sentença recorrida e ordenando-se a baixa dos autos, a fim de ser
proferida uma nova sentença, que tenha em conta o ora decidido.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator). — Domingos Brandão de Pinho. — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Execução fiscal movida pela Caixa Geral de Depósitos. Ex-
tinção da execução. Custas. Reclamação da conta.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Considerando-se a exequente C.G.D paga extrajudicial-
mente, numa execução por si movida, com comunicação
ao tribunal da execução, é ordenada a remessa desta
à conta, para liquidação das custas que forem devidas.

II — Se o executado discordar da sua responsabilização pelas
custas, deve recorrer do despacho que ordenou a conta.

III — Não o fazendo e apenas reclamado da conta, esse meio
não é o próprio para atingir aquela pretensão, que deve
ser indeferida.

IV — Nos recursos não devem decidir-se questões novas, salvo
as de conhecimento oficioso.

Recurso no 18542 em que é recorrente F.C.M. — Fábrica de Car-
bonização de Madeira, S. A. e recorrida Caixa Geral de Depósitos
e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. «F.C.M. — Fábrica de Carbonização de Madeira, S. A», incon-
formada com a decisão de fls. 471, na qual julgou improcedente a
reclamação que apresentara contra a conta de custas de fls. 465, da
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mesma veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação
de recurso:

«1 - No entender da Recorrente, não são devidas quaisquer custas,
para além daquelas que já foram pagas pela Exequente C.G.D., após
a execução ter sido suspensa.

2 - Esta entidade recebeu, para pagamento integral da quantia
exequenda, o montante de Esc. 75.000.000$00.

3 - De acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei no 35.518, de 2
de Março de 1946, suspensa a execução, se o devedor à C.G.D. vier
saldar o seu débito sem intervenção do tribunal, a execução será
oficiosamente julgada extinta depois de pagas àquele as custas em
dívida, se as houver.

4 - Depois de pagas pela Exequente as custas em dívida, o Tribunal
de 1a Instância não teve qualquer intervenção no pagamento da dívida
exequenda à C.G.D., razão por que, no entender da Recorrente, a
liquidação adicional de custas não terá fundamento legal.

5 — Sem conceder, sempre se dirá que as custas deveriam ter sido
calculadas, atendendo-se ao montante de Esc. 75.000.000$00, valor
pelo qual a Exequente se deu por integralmente paga.

6 - O Meritíssimo Juíz «a quo», ao julgar improcedente a reclamação
da conta apresentada pela Recorrente, mantendo a liquidação efec-
tuada, não fez, salvo melhor opinião, uma correcta interpretação e
aplicação da lei, tendo violado, entre outras disposições legais, o re-
ferido artigo 3o do Decreto-Lei no 35.518, de 2 de Março de 1946.

Resolvendo no sentido de total precedência do presente recurso,
só assim Vossas Excelências farão justiça.»

1.1. - Não houve contra-alegações.
1.2. - O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, emitiu parecer

em que, depois de defender ser de mero expediente, não sendo, por
isso, recorrível, o despacho que ordenou a remessa dos autos à conta,
despacho esse, aliás, que não responsabilizava a ora recorrente pelo
pagamento das custas, pelo que a reclamação da conta, era o meio
adequado para aquela defender os seus interesses, opinou no sentido
do provimento do recurso, alicerçado na interpretação reputada cor-
rectas das atinentes disposições do Decreto no 17.951, de 11.21.30,
e D.L. no 35.518, de 2.3.46, que regulariam o regime de custas re-
lativamente ao pagamento extrajudicial de dívidas à C.G.D.

1.3. - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na decisão recorrida deu-se como provado o seguinte:
«a) - A presente execução foi instaurada pela C.G.D. contra a

F.C.M. — Fábrica de Carbonização de Madeira, Lda., e outros, em
02.11.89, por dívida proveniente de empréstimos bancários, no mon-
tante global de 103.505.806$00, a que acrescem juros e despesas vin-
cendas (cf. requerimento inicial de fls 2 a 5).

b) - Por requerimento de 17-09-91, a exequente veio requerer a
suspensão da execução, nos termos da alínea a) do art. 62o do D.L.
no 48953 de 05-04-69, por si autorizada mediante a amortização da
importância de 13.000.000$00, requerendo ainda o envio das guias
para pagamento das custas relativas àquela importância (cf fls 332).

c) - Ordenada a remessa dos autos à conta procedeu-se à mesma
pelo valor da referida amortização, tendo as custas liquidadas, no
montante de 1.160.697$00, sido pagas em 28-01-92 (cf fls 333, 458
e 459), após o que a execução foi suspensa, nos termos requeridos,
por despacho de 31-01-93 (cf. fls.460).

d) - Por requerimento de 07-09-93, a exequente veio informar o
Tribunal que a dívida exequenda foi paga mediante a entrega da
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verba de 13.000.000$00, referida em b) supra, e ainda da verba de
62.000.000$00, correspondente ao preço da cessão de crédito da
C.G.D. à Sulpedip — Sociedade para o Desenvolvimento Industrial,
S. A., celebrada por escritura de 30-10-91, requerendo a extinção
da execução, após pagamento das custas da responsabilidade dos exe-
cutados, se as houver (cf. fls. 462 e 463).

e) - Ordenada a remessa dos autos à conta, foram calculadas custas
em dívida no montante de 6.693.059$00, resultantes da diferença entre
a liquidação anteriormente efectuada para efeitos de suspensão, com
base no valor da amortização parcial da dívida de 13.000.000$00 e
a liquidação agora efectua a fls. 465, para efeitos de extinção, com
base no valor total da dívida exequenda, constante do requerimento
inicial, de 103.505.806$00 (cf. informação de fls. 479 vo).»

2.1 - Seguidamente, pondera-se na decisão recorrida que a exe-
cutada reclamou da conta de custas, de fls. 465, por entender não
serem devidas quaisquer custas, além das pagas pela exequente em
Nov./91, por efeito de suspensão da execução, pelo que punha aquela
em causa não a elaboração da conta, mas o despacho que a ordenou,
contra este devendo ter reagido mediante recurso, que era admissível.

Depois, após a expressão «De qualquer modo sempre se dirá que
a conta reclamada não nos oferece qualquer reparo!», passou o jul-
gador a apreciar a elaboração dessa conta, concluindo não merecer
a mesma qualquer reparo.

Adiantou, ainda, não relevar a circunstância de a exequente se
considerar integralmente paga pela verba de 75.000.000$00, já que
não viera desistir de parte do pedido inicialmente formulado, nem
houvera anulação parcial da dívida, pelo que as custas eram da res-
ponsabilidade da executada, por a elas ter dado causa, bem como
ao acordo extrajudicial para regularização do crédito exequendo.

Terminando a decidir pela improcedência da reclamação, com ma-
nutenção da liquidação reclamada.

2.2. - Ora, conforme inicialmente se refere na decisão recorrida,
a ora recorrente reclamou da conta de custas em causa com fun-
damentos que serviriam não a tal reclamação, mas ao recurso do
despacho que ordenou essa conta, e com pretensão a atingir mediante
tal recurso e não através da reclamação da conta, ou seja, não serem
devidas as custas contadas.

Tal bastaria, assim, para que a raclamação fosse logo indeferida,
tanto mais que, tendo sido notificada, ou melhor, avisada, da conta
efectuada, com registo datado de 15.10.93, o prazo de oito dias para
recorrer do mencionado despacho, nos termos do arto 167o do CPT,
do qual apenas tivera conhecimento com o aviso da conta, expirara
em 28.10.93, pelo que a reclamação, por apresentada apenas em
2.11.93, não poderia convolar-se para um recurso do citado despacho.

No entanto, a decisão recorrida, como vimos, acabou por apreciar
a reclamação da conta, julgando-a improcedente.

Vem, agora, a recorrente recorrer da decisão da reclamação, mas
pretendendo, essencialmente, não serem devidas as custas contadas,
isto é, não criticando a apreciação da elaboração da conta feita por
aquela decisão, pelo que as condições formuladas são ineficazes para
que sobre ela se exerça a pretendida censura.

E dissemos «essencialmente», porquanto, na 5a conclusão, alega
a recorrente «sem conceder» que as custas deveriam ter sido calculadas
atendendo-se ao valor de 75.000.000$00, pelo qual a exequente se
deu por integralmente paga.
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Aqui, sim, estaríamos perante uma crítica à fundamentação da de-
cisão que decidiu o incidente da reclamação da conta.

Só que, examinada a reclamação de fls. 466, verifica-se, conforme,
aliás, já dito ficou, que aí não foi assacado à conta efectuada qualquer
erro, face às disposições legais à mesma aplicáveis, nomeadamente
quanto ao valor a atender para efeito de custas, antes se pretendendo,
exclusivamente, afastar a existência de custas devidas e correspectiva
responsabilidade da executada.

E a referência, na decisão recorrida, ao facto de a exequente se
considerar integralmente paga pela verba de 75.000.000$00, motivada,
certamente, pelo parecer do Mo Po, a fls. 470, não coloca a questão
do valor a considerar para efeito de custas, nem a decide, antes ser-
vindo para considerações sobre a responsabilidade da executada pelas
custas da execução.

Assim, a questão colocada pela recorrente, não posta à apreciação
do tribunal «a quo», na reclamação da conta, nem apreciada e decidida
por aquele, é uma questão nova que não deve ser aqui apreciada,
sabido, como é, que os recursos não visam criar decisões sobre matéria
nova, sendo âmbito delimitado pelo conteúdo do acto recorrido»,
salvo questões de conhecimento oficioso (cf. Castro Mendes, «Re-
cursos», pgs.27/28, e Armindo Ribeiro Mendes «Recursos em Processo
Civil», pgs 175/176).

3. - Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40.000$00.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (Relator) —
Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio 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” da decisão dum Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância, se não tem fundamento exclu-
sivamente matéria de direito, nos termos do arto 32o no 1
b) ETAF.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de facto
é competente para do mesmo recurso conhecer o Tribunal
Tributário de 2.a Instância por força do arto 41o no 1
alínea a) do ETAF.
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Recurso n.o 18 878 em que é recorrente o Ministério Público e re-
corrido Andrade e Serra, L.da e Fazenda Pública. Relator o
Ex.mo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

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

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Coimbra, não se conformando com a sen-
tença proferida em 30.6.94, que julgou procedente a impugnação ju-
dicial de duzida por Andrade e Srra, Lda., contra a liquidação adicional
do IVA relativo ao ano de 1988, incluindo juros compensatórios, tudo
no montante global de 7.612.500$00, veio interpor recurso directa-
mente para este STA, produzindo alegações cujas conclusões for-
muladas assim se resumem:

“1a - A impugnante foi notificada em 17.12.90 da liquidação de
IVA e juros compensatórios, respeitantes ao ano de 1988 que lhe
foi efectuada com base no volume de negócios presumido, para efeitos
de fixação do lucro tributável em sede de contribuição industrial em
virtude de a declaração modelo 2, relativa ao exercício daquele ano,
ter sido considerada sem efeito por falta da contribuição.

2a - Em 20.1.92 a impugnante deduziu reclamação contra tal li-
quidação, reclamação essa que acabou por ser indeferida em 8.6.93,
por despacho do Senhor Director de Finanças, em virtude de ter
sido apresentada fora do prazo legal, despacho este notificado à im-
pugnante em 30.6.93.

4a - Em 6.7.93 a impugnante não faz na petição dessa impugnação
qualquer referência à razão que conduziu ao indeferimento da dita
reclamação já que nada alegou sobre a invocada extemporaniedade
da mesma.

8a - Por outro lado, assente definitivamente que a reclamação foi
deduzida fora de prazo, é mister concluir que a impugnante não pode
usufruir, depois, do prazo de oito dias previsto no no 2 do arto 123o

do CPT para deduzir impugnação judicial, nominativo este que foi
violado, dessa forma, juntamente com a norma consignada no no 1
do arto 142o do mesmo código.

10a - Deve, pois, revogar-se a sentença recorrida, substituindo-se
por douto Acórdão através do qual se negue provimento à im-
pugnação. . .”.

Contra-alegou a impugnante defendendo a improcedência do
recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
“ - a presente impugnação foi apresentada no prazo estabelecido

no arto 123o do CPT.
- no seguimento da reclamação graciosa deduzida nos termos do

arto 97o do mesmo código.
- reclamação deduzida no prazo estabelecido no arto 89o alínea b)

do Código Proc. Contribuições e Impostos.
- acontecendo a data da penhora de bens, para garantia da dívida

em execução, no dia 9 de Setembro de 1991.
Esta a factualidade levada à sentença recorrida que, confrontada

com a matéria vertida nas conclusões, delimitadoras como são do
objecto do recurso, destas resulta que se discute e põe em causa
o elenco factual levado ao probatório.

1589

O mesmo é dizer que está em causa a questão de saber se este
STA é ou não competente para conhecer do recurso, sabido que,
como Tribunal de revista, no caso, e por força do disposto no no 4
do arto 21o do ETAF, apenas conhece da matéria de direito nos
processos inicialmente julgados nos Tribunais Tributários de 1.a Ins-
tância.

E porque a competência é uma questão de ordem pública e o
seu conhecimento precede o de outra matéria (arto 3o da LPTA ex
vi do arto 2o do CPT, a mesma logra prioridade de apreciação.

A incompetência absoluta em razão de hierarquia pode ser arguida
pelas partes e pelo Ministério Público e deve ser suscitada oficio-
samente pelo Tribunal em qualquer estado do processo enquanto
não houver sentença com trânsito em julgado sobre o fundo da causa
(arto 101o e 102o do CPC e 45o do CPT).

Da análise da matéria vertida nas conclusões 1o e 2o extrai-se que
o ilustre recorrente alegou matéria de facto que não encontra cor-
respondência no quadro probatório da sentença e da qual pretende
extrair efeitos jurídicos.

Assim, vem alegado que a impugnante foi notificada em 17.12.90
da liquidação e juros compensatórios respeitantes ao ano de 1998
que lhe foi efectuada com base no volume de negócios (conc. 1a);
e que em 20.01.92 a impugnante deduziu reclamação contra tal li-
quidação, reclamação essa que acabou por ser indeferida em 8.6.93
por despacho do Sr. Director de Finanças (conc. 2a); e que esse des-
pacho foi notificado à impugnante em 30.6.93.

Trata-se de asserções ou segmentos de matéria de facto, por ex-
primirem ocorrências da vida real, nada tendo a ver com a simples
interpretação das normas jurídicas e, por outro lado, é matéria que
confrontada com o quadro probatório se vê que ali não foi contem-
plada, ou seja, na sentença não encontra qualquer rasto.

Ora, como pacificamente se tem defendido neste STA, e por isso
constitui jurisprudência firme, este tribunal será incompetente em
razão da hierarquia sempre que se alegue e leve às conclusões matéria
que, sendo de facto, não tenha sido levada ao elenco factual da sen-
tença recorrida, o que sucede no caso vertente.

Da pertinência ou não de tal matéria para a solução jurídica a
alcançar, só o tribunal competente dispõe de poderes de cognição
para tanto que, no caso é, nos termos do arto 39o do ETAF, o Tribunal
Tributário de 2.a Instância que conhece de facto e de direito.

Significa que o presente recurso não tem por fundamento exclu-
sivamente matéria de direito, donde resulta a incompetência da Secção
de Contencioso Tributário do STA e a competência do TT 2a Instância,
nos termos das disposições conjugadas dos artos 21o no 4, 39o, 32o

no 1 alínea b) e 41o no 1 alínea a), todos do ETAF, aliás em consonância
com o disposto no arto 167o do CPT.

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 2.a Instância.

Sem custas (arto 2o da Tabela de Custas).

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — João José Coelho Dias — José Joaquim Almeida Lopes (vencido
nos termos do voto anexo).
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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 (artos 691o e seguintes) e dos
acordãos 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 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 pode cons-
tituir 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 n.o 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 subita 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 de 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 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 su-
perior; 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
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do Estado; que é preferível este recurso per saltum para o Supremo,
que consagrar a irrecorribilidade dos acordãos das Relações, a fim
de que o Supremo possa desempenhar a sua importante função de
assegurar a unidade do 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 exclu-
sivamente 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
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 de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de di-
reito. 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, dispensado a declaração do recorrente no sentido da acei-
tação 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, v. ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesal 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 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial à base do § único do arto 78 do CCI.
Preterição de formalidades legais.

Doutrina que dimana da decisão:

A carência ou deficiência de fundamentação do acto de fixação
de lucro tributável nos termos do arto 66o do CCI integra
preterição de formalidade legal.

Recurso no 18.924, em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Maria Isaura Vieira de Almeida Lopes e de que foi relator o Ex-
mo. Sr. Conso 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 concedeu provimento ao recurso da impugnante Ma-
ria Vieira de Almeida Lopes e, em consequência, revogou sentença
do TT de Viseu e anulou as impugnadas liquidações de contribuição
industrial, imposto extraordinário e imposto de mais-valias referentes
ao ano de 1986.

Condensa a sua alegação como segue:
I - A recorrida exercia a actividade de comércio por grosso e a

retalho de materiais de construção.
II - Trespassou o estabelecimento comercial situado no Largo Major

Monteiro Leite, no 4, R/C, S. José - Viseu, por 500.000$00, que o
chefe (da R.F.) alterou para 5.000.000$00.

III - Da liquidação resultou a colecta de 459.000$00 de C.I.,
38.250$00 de imposto extraordinário e 572.040$00 de imposto de
mais-valias.

IV - Perante a matéria de facto provada, o TT de 2a Instância
revogou a sentença recorrida, tendo como consequência a anulação
das liquidações.

V - O douto acórdão recorrido fez errada interpretação da lei,
pois:

a) de acordo com o preceituado no arto 66o do CCI, em face da
declaração dos contribuintes, de informação devidamente fundamen-
tada dos serviços de fiscalização quando tenha sido prestada e de
quaisquer outros elementos de que disponha, competirá aos chefes
da Repartição de Finanças calcular o volume de negócios, o total
dos proveitos e o total dos custos de cada um dos contribuintes do
Grupo B no ano anterior, fixando o montante dos lucros tributáveis,
quando deva presumir que os tenha obtido.

Desta fixação poderia a contribuinte reclamar mas não o fez.
Quanto ao imposto de mais-valias:
b) preceitua o no 2 do arto 1 do CIMV que este imposto incide

sobre ganhos realizados, nomeadamente através da transmissão one-
rosa, qualquer que seja o título por que se opere, de elementos do
activo imobilizado e de bens ou valores mantidos como reserva ou
para fruição das empresas. Ora, a liquidação do imposto de mais-valia,
neste particular, terá por base os elementos da declaração modelo 2,
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sendo a sua exactidão verificada pelo chefe da R.F., que os poderá
alterar em face de quaisquer outros elementos de que disponha (§ 2o

do arto 19o do CIMV). E destas alterações poderá o contribuinte
reclamar, observando-se o disposto no arto 70o do CCI.

Como não reclamou, tornou-se definitiva a fixação do valor tri-
butável. Por outro lado, a decisão foi proferida ao abrigo de um
poder discricionário - só poderia ser atacado com fundamento em
preterição de formalidades legais - art.os 19o do CIMV e 70o do CCI.

c) não foram alegadas quaisquer preterições de formalidades legais;
o que a reclamante procura é, antes, discutir a legalidade da liquidação.
No caso sub judice, o que a reclamante veio alegar é que é injusta
a fixação de rendimentos colectáveis; o que não envolve preterição
de formalidades legais.

VI - Em face ao exposto, é de manter as liquidações efectuadas,
em virtude de terem sido observados todos os preceitos legais.

O douto acórdão de que se recorre violou, por erro de interpretação,
os artos 1o, no 2, e 19o do CIMV, bem como os artigos 1o e 55o

do CCI.
Contra alegando, a recorrida pugna, naturalmente, pela manuten-

ção daquele aresto.
Em douto e desenvolvido parecer, o Exmo. Magistrado do Mi-

nistério Público junto desta formação defende que o recurso não
merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como bem refere o distinto PGA, “a questão a apreciar no presente

recurso reconduz-se a saber se a falta de fundamentação constitui
«preterição de formalidades legais», sendo que a recorrida não ataca
a proclamação do acórdão recorrido de falta de correcta fundamen-
tação do acto de fixação do valor tributável em causa. Ela apenas
dissente do entendimento aí referido de que isso consubstancia pre-
terição de formalidade legal (cf. alínea c) da conclusão 5).

Vejamos:
Mostram-se assentes (arto 729o, 2, do CPC) os seguintes factos:
A) A impugnante Maria Isaura de Almeida Lopes, à data a que

os autos se reportam, encontrava-se colectada em contribuição in-
dustrial pelo sistema do Grupo B, exercendo a actividade de “comércio
por grosso e a retalho de materiais de construção” CAE 620590.

B) Em 16-II-87, apresentou na Repartição de Finanças competente
a declaração mod. 3, a que se refere o arto 55o do CCI.

C) Na mesma data, comunicou o trespasse do seu estabelecimento
comercial situado no Largo Major Monteiro Leite, 4, R/C, S. Jo-
sé-Viseu, apresentando a declaração mod. 2 de imposto de mais-valias,
indicando como seu valor o montante de 500.000$00.

D) Tal trespasse foi celebrado por escritura pública, no dia
10-XII-86, deste ficando a constar que o mesmo se fez pelo preço
de 500.000$00.

E) Face à informação prestada pelos Serviços de Fiscalização Tri-
butária de que “os elementos estão muito subestimados, mesmo para
o activo imobilizado que a contribuinte possui. A margem apresentada
é, de facto, irrisória”, o chefe da Repartição fixou o rendimento co-
lectável para efeitos de contribuição industrial em 1.530.000$00.

F) Do mesmo modo, face à informação dos Serviços de Fiscalização
prestada na declaração mod. 2 do imposto de mais-valias de que
“os valores constantes desta declaração não traduzem o valor do tres-
passe, localização, área, actividade que se mantém, evidenciam valor
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mais elevado. Assim, altero o valor de venda para 5.000.000$00”,
o chefe da Repartição de Finanças fixou mais-valias realizadas pela
contribuinte em 4.767.000$00.

G) Dessas fixações a impugnante não apresentou qualquer re-
clamação.

H) As fixações dos referidos rendimentos colectáveis foram feitas
em 30-VI-87.

I) A presente impugnação foi instanda em 23-XII-87.
J) A colecta resultante da liquidação aqui impugnada esteve em

pagamento à boca do cofre durante o mês de Outubro de 1987.
Exposto este quadro factual desenhado pelo tribunal “a quo”, de-

brucemo-nos sobre a questão decidenda, já atrás apontada.
Como referido, no aresto recorrido entendeu-se - e bem - que

a fixação dos valores tributáveis em causa está deficientemente fun-
damentada, o que envolve preterição de formalidade legal.

E, com efeito, assim é, conforme jurisprudência abundante e pacífica
deste Supremo Tribunal (cf. acórdãos de: 15-VI-1988-rec. no 5073,
9-X-1991 - rec. no 13 166 e de 22-1-1992 rec. no 13.339, in, respec-
tivamente, Ap. DR de 30-XI-1989, p. 901; 10-VIII-1994, p. 1032; e
30-XII-1993, p. 34).

A necessidade de fundamentação expressa, clara, reveladora do
percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo chefe da Repartição
de Finanças (hoje com afirmação inequívoca no no 3 do arto 288o

da Constituição), radica em razões endógenas (garantir que os autores
dos actos administrativos ponderaram de forma cuidada toda a pro-
blemática abrangente, incluindo as próprias definições legais) e exó-
genas (colocar o administrado em condições de perceber as razões
de facto e de direito da fixação alcançada, por forma a poder optar,
de maneira esclarecida, entre a aceitação do acto e reacção contra
o mesmo) - citado acórdão de 9 de Outubro de 1991. V., ainda,
Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 372 e
segs.

Aliás, mesmo para quem defenda um conceito mais restrito de
«formalidade legal», sempre aberta estaria a via contenciosa, por ter
de considerar derrogado o arto 78o do CCI, por contrário à Lei Fun-
damental. Com efeito, a Constuição garante aos interessados recurso
contencioso dos actos administrativos definitivos e executórios - em
que se incluem os actos destacáveis - com fundamento em qualquer
ilegalidade (cf. os seus artos 289o, 2, na versão de 1976, 268o, no 3,
na de 1982, e 268o, 4, na de 1989). Neste sentido, o Doutor Victor
António Duarte Faveiro, Noções Fundamentais de Direito Fiscal Por-
tuguês, 1986, pág. 695.

Seja como for, não se tornou definitiva a fixação dos valores tri-
butáveis em foco, como entende a recorrente.

E havendo ela tido lugar em 30 de Junho de 1987 e a petição
inicial da presente impugnação dado entrado a 23 de Dezembro do
mesmo ano, patente é que respeitado foi o prazo de um ano assinado
para o efeito no § único do dito arto 78o

Por outro lado, cabe referir que nos artigos 19o, 20o e 24o de tal
peça processual a impugnante alega, algo deficientemente, é certo,
a insuficiência de fundamentação proclamada no aresto em apreço.

Resta conseguir que o regime do sobredito § único é aplicável
ao imposto de mais-valias, “ex vi” do § 5o do artigo 19o do código
respectivo.

De todo o exposto resulta que na decisão recorrida se fez correcta
interpretação e aplicação da lei, violado não tendo sido qualquer
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dos preceitos apontados pela recorrente, cujas conclusões nucleares
da sua alegação improcedem em razão do explanado.

Não merecendo, pois, o acórdão recorrido qualquer censura, acor-
da-se em confirmá-lo, assim se negando provimento ao recurso.

Sem custas - artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Joaquim Marques Borges —
Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial; sisa; despesas adicionais — no 2 da
Port. 737/81, de 29/8.

Doutrina que dimana da decisão:

A sisa constitui despesa adicional à aquisição de bens imóveis,
devendo por isso integrar o preço de aquisição a que alude
o no 2 da Port. 737/81, de 29/Agosto.

Recurso n.o 19 009, em que é recorrente Roca Portugal — Sanea-
mento, Aquecimento e Ar Condicionado, Lda., e recorrida Fazenda
Pública e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Roca Portugal — Saneamento, Aquecimento e Ar Condicionado,
Lda., não se conformando com a sentença do 1o Juízo do T.T. de
1a Instância de Lisboa, que lhe julgou improcedente a impugnação
que havia deduzido contra a liquidação da contribuição industrial,
Grupo A, imposto extraordinário e juros, daquela interpôs recurso
para o T.T. de 2a Instância, que viria a julgar-se incompetente, em
razão de hierarquia, para dele conhecer, vindo os autos a ser remetidos
a este STA, na sequência do pedido por aquela formulado.

O quadro conclusivo traçado pela recorrente é o seguinte:
1o - Não decorre de preceito legal específico que a sisa acresça

ao valor do preço de aquisição do imóvel.
2o - O valor da sisa é um mero custo adicional e não um valor

que deva ser adicionado ao preço de aquisição do imóvel.
3o - À luz do disposto no no 2 da Port. 737/81, de 29 de Agosto,

o imposto de sisa não pode ser tido como uma despesa adicional
necessária a colocar os elementos patrimoniais em condições de uti-
lização, o qual (imposto de sisa) não é relevante para tal fim.

4o - No caso em apreço, o imposto de sisa deve ser amortizado
como custo adicional que é.

5o - A taxa de amortização aplicável à aquisição de moldes é de
33.33% (escrevem-se, por lapso ,25%).

6o - Violou, pois, a sentença recorrida o disposto no no 2 da Port.
no 737/81, de 29 de Agosto.
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O Exmo Magistrado do MoPo, junto do S.T.A., foi de parecer que
o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir:
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
a) A impugnante apresentou em 30.6.87, na 2a Repartição de Fi-

nanças do concelho de Loures, a declaração modelo 2 de contribuição
industrial, do ano de 1986 (doc. fls. 38 a 41).

b) Após a análise intensa da referida declaração, vieram os serviços
a efectuar duas correcções à matéria colectável, no montante global
de 2.244.138$00, sendo a primeira, em 10.1.89, no montante de
450.000$00 e a segunda, em 25.10.90, no montante de 1.794.138$00,
por não aceitação como custos, de reintegrações contabilizadas no
exercício, consideradas excessivas (cf. doc. fls. 17 e 12 e informação
de fls. 48 e 50).

c) Com base nas referidas correcções, a repartição de finanças pro-
cedeu à liquidação adicional da contribuição industrial, imposto ex-
traordinário e juros compensatórios no valor global de 1.331.492$00
ora impugnados (cf. doc. fls. 11 e 22 vo e informação de fls. 51).

d) A correcção efectuada no 2o apuramento, ora impugnada, no
montante de 1.794.138$00, respeita a:

– diferença entre a taxa de 33,33% sobre o valor de 5.175.000$00,
do imposto de sisa devido pela aquisição, a título onoroso, do edifício
comercial, por 30.000.000$00, sendo 7.500.000$00, atribuídos ao ter-
reno e 22.500.00$00 à construção e a taxa de 2%, entendida aplicável,
nos termos da Tabela II - Divisão I - Grupo I - Parte 2, no 2.3 anexa
à Port. 737/81, de 29/8;

– diferença entre a taxa de 33% praticada pela impugnante, pela
aquisição de moldes e a de 25% considerada pelos serviços face à
Tabela II - Divisão I - elementos diversos - no 7 da aludida Portaria
(cf. informação de fls. 48 a 50, que aqui se dá por reproduzida).

e) A impugnante foi notificada da liquidação em 5.12.90 (cf. doc.
fls. 8 e 9).

f) O liquidado foi debitado na Tesouraria da F.P. através do co-
nhecimento no 192, em 1.4.91 (cf. informação de fls. 51 vo).

A estes factos há que aplicar o direito.
Questões a decidir:
1 - É a sisa uma das despesas adicionais a que alude o no 2 da

Port. 737/81, de 29/Agosto?
2 - Qual taxa de amortização aplicável à aquisição de moldes, por

empresas que têm por actividade a importação, exportação e comer-
cialização por grosso de material de construção civil, nos termos da
Port. 737/81, de 29/Agosto?

Dispunha a Port. 737/81:
1 - Os elementos do activo imobilizado devem ser valorizados a

preços de aquisição.
2 - No caso de elementos adquiridos a terceiros, o preço de aquisição

é o do valor de compra, acrescido de todas as despesas adicionais,
designadamente das necessárias para colocar os elementos patrimo-
niais em condições de utilização.

3 - . . .
4 - Não incluem no preço de aquisição os juros de empréstimos

contraídos para a aquisição de produção própria de imobilizados ou
devidos pelo diferimento no tempo do pagamento do respectivo preço.

Daqui resulta, com clareza, que no caso de elementos adquiridos
a terceiros, a respectiva valorização deve cingir-se ao preço de aqui-
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sição e que este é composto pelo valor da compra acrecido de todas
as despesas adicionais, com exclusão dos referidos juros.

Mas será a sisa uma dessas despesas?
A sisa é um imposto que incide sobre as transmissões de bens,

é de 10% quando se trata de prédios urbanos, sendo, em regra, li-
quidado e pago antes do acto ou facto translativo (v. no 1o, 2o, 33o,
47o e 115odo C. da Sisa).

Trata-se, pois, de um tributo intimamente ligado quer à transmissão
de bens imóveis quer ao seu valor, precedendo, em regra, aquela.

É, desde modo, a sisa, um encargo inerente à aquisição de imóveis,
constituindo uma despesa adicional “necessária para colocar os ele-
mentos patrimoniais em condições de utilização”.

Deve, por isso, integrar o preço de aquisição.
(v. neste sentido a ac. do S.T.A. de 20/Maio/1993, rec. 15 783).
Decidida a primeira questão, apreciemos agora a segunda.
Quer nas alegações quer no quadro conclusivo do recurso, limita-se

a recorrente a afirmar que a taxa de amortização aplicável à aquisição
de moldes é de 33,33%, nos termos da Tabela I - Divisão III, Grupo 12,
anexa à Port. 737/81, sem que, contudo, nos indique as razões que
a levaram a tal entendimento.

Todavia, a Tabela I, divisão III, Grupo 12, da citada Portaria, res-
peita às indústrias transformadoras diversas.

Ora, tal como se acentua na sentença requerida, a recorrente tem
por actividade principal a importação, exportação e comércio por
grosso de material de construção civil.

Daí que não lhe possa ser aplicável a pretendida taxa de 33,33%,
sendo-lhe aplicável a de 25%, nos termos da Tabela II, divisão I,
Grupo 5, no 8, tal como foi decidido na peça recorrida.

Termos em que, mantendo a sentença recorrida, se acordou negar
provimento ao recurso.

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

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Joaquim Marques Bor-
ges. — Fui presente, Adérito Conceição Salvador Santos.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Matéria de facto. Competência do S. T. A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos inicialmente julgados nos tribunais tribu-
tários de 1a instância o S. T. A. apenas conhece de
matéria de direito (arto 21 no 4 do ETAF).

II — Os factos fixados pelo Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância impõem-se a este Tribunal que só pode reapreciar
matéria de facto nos casos previstos no arto 722, no. 2
do C. P. C.
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Recurso: 19 064; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: AZÁLIA
TÊXTIL — MALHAS E CONFECÇÕES, LDa; Relator: Exmo

Conso Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

«Azália Têxtil - Malhas e Confecções, Lda.» impugnou no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Braga a liquidação de IVA e juros
compensatórios no montante total de 5.218.225$00, que lhe foi efec-
tuada pela Repartição de Finanças de Barcelos na sequência do de-
satendimento da sua reclamação, invocando inexistência de factos
tributários.

A sentença foi julgada improcedente pelo Mo Juiz daquele tribunal.
Tendo a impugnante recorrido para o Tribunal Tributário de 2a Ins-

tância, foi aí revogada a sentença recorrida, julgando-se procedente
a impugnação e anulando-se a liquidação impugnada.

Deste acórdão recorreu então a fazenda Pública para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formulando as con-
clusões do modo que a seguir se transcreve:

1oA contabilidade da impugnante não merecia qualquer crédito,
tendo em consonância os S. F. T. deitado mão aos métodos indiciários,
de acordo com o arto 82o no 4 do C. I. V. A.

2o No ano de 1987, o valor determinado como razoável, já que
não existiam mapas de fabrico, foi de 305,56 gramas por unidade.

3o Determinou-se, ainda, que em cada unidade fabricada haveria
um desperdício de matéria-prima na ordem dos 45 %.

4o Foi ainda aceite que no mesmo ano foram vendidas 3884 peças
de roupa sem a indicação do seu peso.

5o Tendo ainda sido vendidos 17.014,11 kg de malha sem ser
transformada.

6o O douto acórdão recorrido fez, em nosso entender, uma errada
interpretação da Lei;

Porquanto:
a) Não aceitou o critério seguido pelo agente fiscalizador, mesmo

depois de dar como assente que a contabilidade da impugnante não
merecia qualquer credibilidade, e aceitou o critério indicado pela
mesma.

b) O recurso ao método indiciário, desde que não consubstancie
desvio de poder, não pode ser sindicado contenciosamente, vidé Ac.
S. T. A., 1a Secção de 17/04/80, in Ap. D. R. de 22/08/84, pág. 1816.

c) O método utilizado pela impugnante, e que foi sufragado no
acórdão recorrido, enferma de um erro no modo como calculou o
peso médio da matéria-prima gasta por cada unidade fabricada.

d) Assim, em vez da utilização de uma regra de três simples, tendo
como base que 305,56 gramas correspondem a 55 %, logo os restantes
45 % seria o valor a calcular, devemos utilizar um método onde os
305,56 gramas correspondem a 100 % e dado que são desperdiçados
no processo produtivo 45 %, o total gasto na manufactura da peça
será de 145 %.

e) Seguindo os cálculos efectuados pela impugnante, verificamos
que no ano de 1987 a diferença negativa encontrada é de 48.993,69 kg
e não 20.370,96 kg, conforme apontado pelo técnico fiscalizador, o
que só revela a ponderação tida em conta pelo mesmo.

f) E uma vez demonstrada a falta de credibilidade da impugnante,
é lícito à Administração Fiscal recorrer aos métodos indiciários, de
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acordo com o no 4 do arto 82o do Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

g) Essa possibilidade radica no princípio da discricionariedade
técnica.

h) O qual não foi aceite pelo acórdão recorrido.
10o - Assim, o douto acórdão de que se recorre violou o disposto

no arto 82, no 4 do C. I. V. A.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-

bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por este tribunal não poder, atentos os seus poderes de cognição,
apreciar a actuação do Tribunal Tributário de 2a Instância no que
concerne aos cálculos efectuados para determinar as quantidades de
mercadorias vendidas.

Colhido os vistos legais, cumpre decidir.
No acórdão recorrido vem considerada como provada a seguinte

matéria de facto:
a) segundo a escrita da recorrente, esta, durante o ano de 1987,

consumiu como matéria-prima, na sua actividade de confecção de
artigos de vestuário, 103.667,43 kg de malha;

b) da mesma escrita consta que exportou nesse ano 175.252 peças
de vestuário,

c) que vendeu 17.014,11 kg de malha,
d) que vendeu 3.884 peças de malha sem indicação de peso,
e) e que destinou 98 peças a amostras, sem referência de peso;
f) a escrita da recorrente mostra ainda que as quebras e a variação

de produção foram, respectivamente, de 45 % e de 8.010.030$00;
g) o valor total das exportações em 1987 foi de 158.039.315$50

(fls. 1/5 do doc. no 8 anexo ao relatório);
h) no relatório do exame à escrita da recorrente calculou-se em

305,56 gramas o peso médio líquido por cada peça de malha produzida,
e em 872$75 o preço médio de venda de cada peça;

i) no mesmo relatório foi decidido atribuir a cada peça de malha
produzida o peso líquido de 400 g, sem indicação do cálculo ou razão
que a tal levaram;

j) afirma-se também no relatório que «a empresa possui conta-
bilidade organizada», que se encontram «satisfeitos os requisitos exi-
gidos na escrituração dos livros selados» e que não se verificam «atra-
sos de escrita».

Assentes tais factos, apreciemos as questões suscitadas no recurso,
cabendo antes de mais referir que, nos termos do artigo 21o no 4
do E. T. A. F., a Secção de Contencioso Tributário apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tri-
bunais tributários de 1a instância.

Analisando o teor integral das alegações da recorrente e não apenas
as conclusões, cuja numeração não se afigura correcta, constatamos
que a recorrente apenas vem questionar a matéria de facto tomada
em consideração pelo acórdão recorrido, entendendo que o mesmo
fez errada interpretação da lei porque considerou provados factos
que a recorrente entende que o não estão e não considerou como
tal outros factos que a recorrente entende estarem inequivocamente
provados.

Este Supremo Tribunal, enquanto tribunal de revista, não pode,
atento o já referido artigo 21 no 4 do ETAF, reapreciar a matéria
de facto provada ou apreciar o eventual erro na apreciação das provas,
salvo nos casos a que se reporta o artigo 722o no 2 do C. P. C.
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(ofensa de 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) que aqui não é aplicável. Assim sendo, está este tribunal
obrigado a acatar os factos dados como provados no tribunal recorrido
que não pode alterar.

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 estas isenta.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Ampliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Reportando-se a responsabilidade do gerente revertido ao pe-
ríodo em que exerceu a gerência e não especificando a sen-
tença quais dos impostos em dívida se reportam a tal pe-
ríodo, há que ampliar a matéria de facto em ordem a decidir
correctamente.

Recurso n.o 19.615, em que foi Recorrente Fazenda Pública e Re-
corrido Manuel d’Orey Vieira da Rocha, do qual foi Relator
Ex.mo Conso Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel d’Orey Vieira da Rocha deduziu oposição à execução que
contra si revertera, na qualidade de administrador, por dívidas de
imposto de transacções dos anos de 1979, 1980 e 1981 por parte
da empresa “Sonorte — Sociedade de Estruturas Metálicas do Norte,
SARL”.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa foi julgada procedente a oposição e anulada a reversão
decretada.

Não se conformando com o decidido, interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua
revogação, formulando as seguintes conclusões:

1 — Nos termos da decisão recorrida, o oponente foi administrador
da executada até 30.8.79.

2 — Não obstante o constante da referida decisão, o oponente não
afastou a presunção de culpa funcional, decorrente do disposto no
artigo 16o do CPCI, relativamente ao período a que respeita o imposto,
pelo que, verificada a gerência de direito, se presume a gerência de
facto.
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3 — Constitui jurisprudência desse Tribunal que a responsabilidade
prevista naquele artigo respeita não só ao período da cobrança da
dívida mas também ao período em que ocorreram os respectivos factos
tributários.

4 — Face ao referido, deverá o oponente ser considerado parte
legítima na execução resultante da dívida de imposto de transacções
relativa à sociedade executada e ao ano de 1979, a qual oportunamente
foi mandada reverter contra o mesmo.

5 — Tal responsabilidade deverá, contudo, reportar-se aos meses
daquele ano em que o mesmo exerceu funções de administrador de
direito e de facto, improcedendo, em consequência, a oposição e re-
vogando-se a sentença recorrida, por violação do disposto no artigo 16o

do CPCI, interpretado de acordo com o entendimento jurisprudencial
expresso.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal foi emitido parecer no sentido do provimento do recurso
para que seja ampliada a matéria de facto, referindo que a posição
defendida pela Fazenda Pública tem apoio na jurisprudência deste
S. T. A.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) A dívida exequenda provém de IT dos anos de 1979 a 1981,

cujo prazo de cobrança voluntária terminou em 11/1/1985, tendo a
execução em apenso sido pela Fazenda Pública movida contra a so-
ciedade executada e mandada reverter contra o oponente na sua qua-
lidade pressuposta de gerente da executada.

b) Com fundamento na falta de bens penhoráveis da referida so-
ciedade executada, foi a execução mandada reverter contra o ora
oponente.

c) O oponente foi administrador da sociedade executada até
30/8/1979, não mais tendo exercido a partir de então qualquer cargo
de administração na mesma.

Como bem refere o Ministério Público tem sido jurisprudência
corrente neste Tribunal que o período de gerência a considerar para
efeitos de reversão inclui não apenas o período de cobrança do imposto
mas também o período em que ocorreu o facto tributário. No caso
vertente trata-se de dívidas respeitantes aos anos de 1979 a 1981
a que era aplicável o artigo 16o do CPCI. Tendo a sentença recorrida
fixado no probatório que o oponente foi administrador da sociedade
até 30/8/1979 e não estando fixado se e qual dos impostos em dívida
respeita ao período da sua gerência, não podia concluir desde logo
pela sua ilegitimidade nem aplicar o artigo 13o do CPT que só entrou
em vigor em 1991. Refere-se ainda na sentença que foi produzida
prova testemunhal e que a oponente apresentou alegações em que
sustentou os pontos de vista inicialmente assumidos e concluiu como
na p. i. Ora no processo não se encontra rasto dessa inquirição de
testemunhas nem das alegações, sendo certo que consta a fls. 27 um
despacho a indeferir a inquirição de testemunhas e a mandar notificar
para alegações em 20 dias, despacho de que foi interposto recurso
pelo oponente e que foi julgado deserto por despacho de fls. 31 por
falta de alegações.

Atentos os factos e ocorrências referidos, haverá que ampliar a
matéria de facto no sentido de saber quais os impostos que se reportam
ao período em que o oponente foi gerente da sociedade para só
depois se decidir se a reversão foi ou não correcta, proferindo-se
depois nova sentença em conformidade com o apurado.
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao re-
curso, revogando-se a sentença recorrida para ampliação da matéria
de facto nos termos dos artigos 729 e 730 do C. P. C. nos termos
indicados.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Recurso «per saltum»; matéria de facto; incompetência em
razão da hierarquia do STA; competência do T.T. de
2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões de recurso «per saltum», ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do STA e pela competência do TT de 2a Ins-
tância para daquele conhecer.

Recurso n.o 20.740 em que é recorrente Susana Quintela Roseta Fer-
reira da Silva e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Cons.o Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Susana Quintela Roseta Farinha da Silva, não se conformando com
a sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Castelo Branco,
que lhe julgou improcedentes os embargos de terceito que havia de-
duzido, daquela recorreu para este STA, terminando as suas alegações
com a formulação de um quadro conclusivo, onde, para além do
mais, se destaca o seguinte:

- A dívida que se pretende cobrar resulta de débito à Segurança
Social por parte da sociedade José E. Silva, Lda.

A propósito desta afirmação, o Exmo Magistrado do Ministério
Público, junto deste STA, foi de parecer que, situando-se ela no âmbito
da matéria de facto, não foi dada como provada na peça recorrida,
o que determina a incompetência, em razão da hierarquia, deste STA,
para conhecer do recurso.

Quer o recorrente quer a F.P., apesar de devidamente notificadas
para se pronunciarem sobre esta questão, nada disseram.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por apreciar a ques-
tão suscitada pelo Mo Po, cujo conhecimento, para além de oficioso,
logra prioridade.

Como é sabido, o âmbito dos recursos é delimitado pelas respectivas
conclusões.
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Confrontado o quadro conclusivo com a sentença recorrida, resulta,
evidentemente, que a questão de saber se a dívida exequenda era
fruto de débito à Segurança Social não se mostra provada.

Tal questão releva da matéria de facto, pois que se trata de captar
uma ocorrência da vida real, e não se prende com a interpretação
e aplicação da lei.

Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

Daí que, nos termos do arto 32o, no 1, al.b) e 41o, no 1, al.a) do
ETAF, seja o STA incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do recurso, sendo competente para o efeito o T.T. de
2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho Castro Martins — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Liquidação do imposto no processo de transgressão — Ca-
ducidade.

Doutrina que dimana da decisão:

Quando a liquidação do imposto devesse ser feita no processo
de transgressão, o prazo de caducidade do direito a essa
liquidação correspondia ao prazo de prescrição do proce-
dimento judicial.

Recurso n.o 21 119, em que é recorrente Planurbana Técnica — Pla-
neamentos e Urbanizações, L.da, e recorrida a Fazenda Pública.
Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1.o Relatório
Foi levantado auto de notícia contra a contribuinte PLANURBANA

TÉCNICA — Planeamentos e Urbanizações, L.da, com sede na Rua
D. Estefânia, 81, 6.º, esqo, Lisboa, pelo facto de não ter apresentado
a declaração modelo 6 de imposto complementar relativamente ao
exercício de 1986 até 6.12.1991, tendo em falta o imposto de
5.329.444$.

Notificada, a contribuinte não contestou, posto que o Mo Juiz do
2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa a condenou
a pagar o imposto de 5.329.444$00, incidente sobre o rendimento
do ano de 1986, sujeito a contribuição industrial, no valor de
73.259.250$00.

A contribuinte recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
após ter sido julgada a sua insuficiência económica. Mas por acórdão



1604

de fls. 50 e 51, a 2a Instância deu provimento ao recurso e revogou
parcialmente a decisão recorrida na parte em que a liquidação incidiu
sobre o lucro tributável excedente a 44.535.545$00, mantendo no mais
o decidido.

Não se conformando com o acórdão da 2a Instância, dele recorreu
a arguida para este STA, pedindo a sua revogação e para ser absolvida,
para o que concluiu do seguinte modo as suas alegações:

1. À ora recorrente não foi fixado o lucro tributável de C. Ind.
de 1986 no valor de 139.712.889$00, conforme consta da douta sen-
tença recorrida do T.T. 1a Instância de Lisboa.

2. Não lhe tendo sido fixado tal lucro, não tinha a obrigação fiscal
acessória de apresentar a decl. m/6 do Imposto Complementar de
1986, com aquele valor ou rendimento.

3. Com igual fundamento, não pode a ora recorrente ser condenada
no pagamento de imposto complementar calculado com base naquela
matéria colectável, ou seja, no valor de 10.313.467$00.

4. Também o douto acórdão de T.T.2.a Instância não pode con-
denar a recorrente no pagamento de imposto complementar calculado
com base em mera fotocópia e alegações da recorrente.

5. O direito à liquidação do imposto complementar de 1986 ca-
ducou há muito, pelo que não pode agora ter lugar, por ilegal.

6. A douta sentença recorrida contém factos não verdadeiros, como
veio a ser provado e decidido no douto acórdão recorrido.

7. A douta sentença recorrida, bem como o douto acórdão da 2a Ins-
tância do T.T. devem ser julgados improcedentes por não provados,
ordenando-se a absolvição da recorrente com todas as consequências
legais.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

1 — Em 10.12.91 foi levantado o auto de notícia, cuja fotocópia
se encontra junta aos autos a fls. 3, participando que a arguida não
havia apresentado a declaração mod. 6 relativa ao imposto comple-
mentar e ao ano de 1986 e que conforme nota demonstrativa junta,
o documento de fls. 4, estava em falta o pagamento do imposto com-
plementar no montante de 5.329.444$00.

2 — Notificada por carta postal registada, datada de 17.10.94, da
acusação que o R.F.N. havia formulado contra ela, com base nos
factos constantes no auto de notícia e no documento de fls. 4, a
recorrente não contestou, nem juntou qualquer documento que con-
trariasse os factos de que fora acusada.

3 — Por sentença de 30.1.95 a recorrente foi condenada a pagar
a quantia de 5.329.444$00, decisão essa que se fundamentou na se-
guinte realidade fáctica: a arguida no exercício de 1986 obteve ren-
dimentos sujeitos a cont. industrial no montante de 73.259.250$00
e não apresentou a declaração de rendimentos referente ao imp. com-
plementar, pelo que havia deixado de liquidar e pagar este imposto,
na importância de 5.329.444$00 — fls. 21.

4 — Inconformada com essa decisão dela apresentou a recorrente
o presente recurso e juntamente com ele apresentou os docs. juntos
de fls. 30 a 35 que aqui se dão como reproduzidos.

5 — Deles resulta que a sua matéria colectável de cont. industrial
relativa ao exercício de 1986 foi objecto de reanálise e que em resultado
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da mesma o lucro tributável naquela cédula e nesse exercício foi
fixado, por presunção, em 44.535.545$00.

2o Fundamentos
Estamos numa face de um processo de transgressão na fase de

recurso jurisdicional.
A 1a instância condenou no imposto de 5.329.444$00, mas não

condenou em juros compensatórios (fl. 21).
A 2.a instância alterou a condenação na parte em que a liquidação,

feita na 1a instância, incidiu sobre o lucro tributável excedente a
44.535.545$00 (o lucro tributável apurado pela 1a instância foi de
73.259.250$00). Mas a verdade é que a 2a instância não procedeu,
ela mesma, a uma outra liquidação, parecendo relegar essa actividade
para a Administração Fiscal.

Acontece que nas conclusões do recurso para este STA, a recor-
rente, em algumas delas, impugna a sentença da 1a instância. É o
caso das conclusões 1. 2. 3. e 6. Ora, relativamente a estas conclusões,
este STA não pode delas conhecer, precisamente pelo facto de o
objecto do recurso ser o acórdão da 2a Instância e não a sentença
da 1a instância. A sentença da 1a instância foi ultrapassada pelo acór-
dão da 2a instância, e só este acórdão faz parte do objecto do recurso.

Como este STA tem os seus poderes de cognição limitados, pois
só pode conhecer da matéria de direito, a decisão de facto da 2a Ins-
tância é definitiva: a 2a Instância decidiu que o lucro tributável sobre
o qual incide o imposto complementar é de 44.535.545$. Temos de
acatar esta decisão, pois não a podemos alterar: res juridicata pro
veritate habetur.

Em parte alguma do acórdão recorrido se diz que a recorrente
terá de pagar a quantia de 10.313.467$00. Trata-se de uma importância
avançada pela recorrente e que não tem suporte na decisão recorrida.

Na conclusão 4. diz a recorrente que o Tribunal Tributário de
2a Instância não podia condenar no pagamento do imposto comple-
mentar calculado com base em mera fotocópia e alegações da
recorrente.

Mas acontece que a lei não estabelece qual o meio de prova a
ter em conta, pelo que a 2a Instância tinha liberdade de se servir
de todos os meios de prova constantes do processo, ainda que esses
meios de prova tivessem sido carreados pela recorrente. Com efeito,
nos termos do arto 515o do CPC, o tribunal deve tomar em con-
sideração todas as provas produzidas, tenha ou não emanado da parte
que devia produzi-las.

Por isso, não houve violação do direito probatório por parte da
2a Instância. Estamos no domínio da prova livre e não da prova legal.

Na conclusão 5. a recorrente diz que o direito à liquidação do
imposto complementar de 1986 caducou há muito, pelo que não pode
agora ter lugar, por ilegal.

Ora acontece que a liquidação do imposto foi feita na sentença
da 1a instância, mas o auto de notícia foi levantado em 10-12-91.
Como nele se diz, a recorrente estava obrigada à apresentação da
declaração mod. 6, a que se refere o arto 88o do Código do Imposto
Complementar, até 6.12.1991. Por estas razões, não caducou o direito
à liquidação, pois nos termos do § 2o do arto 115o do CPCI, interrompe
a prescrição a instauração do processo de transgressão, bem como
qualquer acto praticado no processo que já tenha sido notificado
ao arguido.

Por isso, improcedem todas as conclusões conhecíveis do recurso.
3o Decisão
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Nestes termos, acordam os juízes do STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — João José Coelho Dias — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Suspensão da instância do recurso interposto para a 2a ins-
tância. Pendência em tribunal comum de causa prejudicial.

Doutrina que dimana da decisão:

Pendendo em tribunal comum acção ordinária visando a de-
claração de nulidade por simulação de compras e vendas
sobre que incidiram as impugnadas liquidações, deve sus-
pender-se a instância de recurso até à prolação de decisão
definitiva na dita acção.

Recurso n.o 21 140, em que é recorrente Álvaro Raul Alves dos Santos
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. MEN-
DES PIMENTEL.

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

Álvaro Raul Alves dos Santos, inconformado com a sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro que julgou improcedente
a presente impugnação judicial por si deduzida contra liquidação de
sisa, dela interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Já com os autos nesse Tribunal Superior, o mesmo recorrente re-
quereu, “ao abrigo do arto 279o, 1, do Cód. Proc. Civil, “ex vi” do
§ único da alínea c) do arto 1o do Cód. Cont. Impostos”, então vigente,
“a suspensão da instância, até à junção aos presentes autos de certidão
da sentença com trânsito em julgado que vier a decidir a acção “que”
o recorrente intentou em 05/01/89, acção de simulação”.

Segundo alega em tal requerimento, visa ela a declaração de nu-
lidade, por simulação das escrituras referidas nos pontos 16 e 18
da petição inicial, “questão essencial para o apreço e decisão da sen-
tença recorrida, verificando-se nexo de prejudicialidade entre as duas
acções”.

Apreciando esta pretensão do recorrente, exarou-se no acórdão
de fls. 125-140 que “por ter entendido de eventual relevância a decisão
a proferir na referida acção para a decisão dos presentes, os autos
estiverem a aguardar de 15/X/90 a 14/VI/95 pela referida informação
(sobre o estado da referida acção de simulação), o que acabou por
configurar uma suspensão “tácita” dos seus termos durante esse
período”.
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Porém, entendeu-se a seguir que “obtida informação sobre o estado
dos referidos autos, importava decidir sobre se deve ser declarada,
de direito, a suspensão da instância referida, ou se, face àquele estado,
os autos deverão prosseguir seus termos.”

E ante a informação do “Tribunal de Círculo de Portimão, onde
aquela acção correu com o no 153/94, de que a mesma vai ser ar-
quivada, nos termos do arto 290o do CPC, por se encontrar inter-
rompida a instância, nos termos do arto 285o do CPC, aguardando,
assim, a sua deserção” (cf. alínea t) do probatório), concluiu a 2a ins-
tância pela inutilidade da suspensão da instância do recurso, passando
a conhecer do objecto deste, a final se negando provimento ao recurso.

Não se conformando com o acórdão que assim decidiu, vem até
nós o impugnante, rematando a sua alegação de recurso com as se-
guintes conclusões:

1. A acção declarativa que corre termos pelo 2o Juízo do Tribunal
de Círculo de Portimão, sob o no 153/94, constitui causa prejudicial
relativamente à decisão do presente recurso, nos termos e para os
efeitos do disposto no arto 279o, no 1, do CPC;

2. A referida acção comum não vai ser arquivada pela interrupção
ou deserção da instância, porquanto continua os seus termos, aguar-
dando-se decisão final;

3. Não existem razões para crer que a referida acção não tem
base série ou foi proposta unicamente para se conseguir a suspensão
do presente recurso, nem nada nos autos indicia sequer tal intenção;

4. Também não resulta que os prejuízos da suspensão superem
as vantagens, até porque nem sequer se vislumbram quaisquer pre-
juízos para a Administração Fiscal, outrossim, para o recorrente a
condenação imediata seria economicamente catastrófica;

5. Verificam-se, assim, todos os requisitos legais para operar a sus-
pensão da instância nos termos do artigo 279o, no 1, do CPC;

6. Ao decidir contrariamente, a decisão recorrida violou o disposto
no sobredito artigo nos 1 e 2.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que o acórdão recor-
rido não merece qualquer censura, devendo ser considerado im-
procedente.

Também o distinto PGA é de parecer que o recurso não merece
provimento.

Após os vistos dos Exmos. Adjuntos, o relator diligenciou infor-
mação do Tribunal de Círculo de Portimão sobre o estado da predita
acção ordinária, que veio a ser prestada no ofício de fls. 169. Por
ele ficamos a saber que, em 7 de Janeiro último, foram julgados
habilitados os herdeiros do falecido réu José Bento para com eles
prosseguirem os termos da demanda.

Colhidos vistos complementares, cumpre decidir.
A questão decidenda é de saber se se impõe a suspensão da instância

do recurso interposto para a 2a Instância da sentença do TT de 1a Ins-
tância de Faro, sendo que um dos fundamentos do mesmo é a nulidade
dos negócios titulados por escrituras públicas, por motivo de simu-
lação, em discussão em acção ordinária pendente desde 5/I/89 no
Tribunal de Círculo de Portimão.

É sabido que a instância se suspende, entre outros casos, quando
o tribunal ordenar a suspensão - artigo 276o, 1, c), do CPC.

E o tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa
esteja dependente de julgamento de outra já proposta, sendo que
nos tribunais superiores a suspensão é ordenada por acórdão-arti-
go 279o, 1, do sobredito compêndio adjectivo.
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In casu, temos que na p.i., apresentada em 11/XII/87, se alega
que as escrituras de compra e venda do terreno sobre que incidiu
a impugnada sisa foram meros expedientes práticos para ultrapassar
dificuldades burocráticas, não correspondendo a qualquer transacção
real e efectiva de propriedades imobiliárias. E assim, entende o im-
pugnante que “não se verifica base de incidência nos termos do
C.S.I.S.S.D., pelo que as sisas delas derivadas devem ser anuladas
por inexistência de factos tributários”.

Por seu lado, na p.i. da acção ordinária no 153/94 do Tribunal
de Círculo de Portimão, entrada em 5.I.89, cujo duplicado se encontra
a fls. 78-83, alega-se essencialmente o mesmo, pedindo o Autor (ora
impugnante/recorrente) se declare que os negócios jurídicos titulados
pelas preditas escrituras públicas são simulados e, por conseguinte,
nulos, condenando-se o réu (José Bento) a reconhecer a simulação
e a nulidade.

Bem se vê que a decisão consciente e justa da presente impugnação
judicial depende, irrefragavelmente, do desfecho da falada acção or-
dinária, como, aliás, se reconhece no aresto recorrido. No tribunal
comum se discute, em via principal, questão (simulação de negócios
jurídicos) que, sem dúvida, essencial é para a decisão desta im-
pugnação.

Destarte, perfila-se o pressuposto de aplicação do citado artigo 279o,
1, aplicável “ex vi” da alínea f) do artigo 2o do CPT.

E não se vislumbram minimamente razões para crer que a causa
prejudicial foi intentada unicamente para se obter a suspensão. Tam-
pouco o facto de esta impugnação já se encontrar em plena fase
de julgamento, o que parece não suceder com aqueloutra acção, en-
volve prejuízos tais que superem as vantagens de se obviar a decisões
desencontradas ou incoerentes, atingindo-se, pois, a sempre desejável
meta da justiça material.

Como já referido, a 2a Instância, não obstante reconhecer a apon-
tada relação de prejudicialidade, não decretou a suspensão da instância
do recurso, por motivo de a acção ordinária aguardar a extinção da
instância, por deserção.

Ora, apesar de constar da alínea t) do probatório que tal acção
“vai ser arquivada”, não pode este Supremo Tribunal acatar tal pro-
clamação. É que, desde logo, do facto, aí mencionado, de “se encontrar
interrompida a instância, nos termos do artigo 285o do CPC, aguar-
dando pelo prazo de deserção da instância, nos termos do artigo 290o

do CPC”, não decorre, necessária e inelutavelmente, o arquivamento
do processo. Com efeito, nos termos do artigo 286o do mesmo diploma
adjectivo capital, «cessa a interrupção se o autor requerer algum acto
do processo ou do incidente de que dependa o andamento dele, sem
prejuízo do disposto na lei civil quanto à caducidade dos direitos».
E foi justamente o que sucedeu na falada acção ordinária, em que
como consta do ofício de fls. 169, foi impulsionado o incidente de
habilitação de herdeiros do falecido réu José Bento e, decidido ele
em 7 de Janeiro último, os autos principais naturalmente prosseguiram
seus termos.

Bem se vê, portanto, que o fundamento que servia para indeferir
a requerida suspensão da instância não tinha (não tem) consistência
legal, como facilmente se alcança das disposições conjugadas dos ar-
tigos 279o, 2, 284o, 1, a), 285o, 286o, 287o, c), e 291o, todos do CPC.

Por tudo o explanado, a decisão recorrida não pode manter-se
na ordem jurídica.
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Termos em que, e pelo exposto, se acorda conceder provimento
ao recurso, revogando-se o aresto recorrido e, em deferimento do
requerido a fls. 76-77 vo, se decreta a suspensão da instância do recurso
interposto para o Tribunal Tributário de 2a Instância até à prolação
de decisão final transitada na acção ordinária no 153/94 do Tribunal
de Círculo de Portimão, de que o aqui impugnante juntará, opor-
tunamente, certidão a este processo - artigos 4o, 2 do ETAF, 284o,
1, c), 1a parte, e 266o (este, na redacção actual, introduzida pelos
DL nos 329-A/95, de 12/XII, e 180/96, de 25/IX) do CPC.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni de Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Nulidades processuais. Admissão de recurso. Falta de noti-
ficação aos interessados.

Doutrina que dimana da decisão:

A falta de notificação do despacho de admissão do recurso
aos interessados, em processo judicial tributário, constitui
nulidade insanável, cumprindo ao tribunal recorrido o su-
primento das omissões.

Recurso n.o 21.152. Recorrente: Contivenda — Comércio Retalhista
e Armazenista, SA e Fazenda Pública; Recorridos: Os mesmos;
Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a sentença do TT1ª Instância do Porto que
julgou improcedente a impugnação deduzida por Contivenda — Co-
mércio Retalhista e Armazenista, SA, dela vieram a recorrer para
este tribunal a Ite (fls. 161) e também o Representante da Fª Pª
(a fls. 186), este a sustentar a incompetência do tribunal a quo em
razão da matéria para conhecer da impugnação.

O Exmo Magistrado do Mº Pº neste tribunal veio promover que
sejam declaradas as nulidades insanáveis previstas nos arts. 119º/1/c)
e 171º/2 do CPT e anulado o despacho que ordenou a remessa dos
autos ao STA por o despacho que admitiu o recurso interposto pela
Fª Pª não ter sido notificado à Rte, nem à recorrida, nem ao Mº
Pº, e por o despacho que admitiu o recurso da Ite não ter sido no-
tificado à Fª Pª.

Conhecendo.
Na verdade, o despacho que admitiu o recurso da Ite (a fls. 181)

não chegou a ser notificado à Fª Pª (considerada no processo parte
- despacho de fls. 185), e o despacho similar que admitiu o recurso
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da Fª Pª não foi notificado à recorrente, nem à recorrida, nem ao
Mº Pº, tudo em contravenção com a previsão do art. 171º/2 do CPT.

Uma vez que os interessados referidos não alegaram, aquelas faltas
de notificação constituem nulidades insanáveis nos termos do
art. 119º/1/c) do mesmo diploma, que podem ser conhecidas oficio-
samente a todo o tempo até ao trânsito da decisão final (art. 119º/2).

Assim, aqueles desvios do formalismo processual relativamente ao
que é imposto por lei constituem nulidades que há que declarar,
além de anular o acto de remessa dos autos a este tribunal, cuja
validade depende absolutamente daquelas incorridas omissões.

A prática dos actos omitidos compete ao tribunal recorrido.
Termos em que se defere o promovido pelo digno agente do Mº

Pº, se declaram as referidas nulidades processuais e se ordena que
os autos baixem ao tribunal recorrido para que ali se proceda conforme
referido.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Ernâni Figueiredo (Relator) — Coe-
lho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Emolumentos notariais. Escritura pública. Imposto. Taxa. Re-
ceita tributária. Notário público. Funcionário público. Pro-
fissional liberal. Acto de liquidação. Impugnação judicial.
Competência dos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No conceito de receita tributária utilizado no arto 62o,
no 1, alínea a), do ETAF incluem-se os impostos e as
taxas.

2 — Os notários dos cartórios notariais públicos não são pro-
fissionais liberais mas funcionários públicos.

3 — Os emolumentos notariais liquidados por um notário pú-
blico pela celebração de uma escritura pública de au-
mento de capital de uma sociedade comercial são receitas
tributárias estaduais.

4 — Os tribunais tributários de 1a instância são competentes
para conhecer da impugnação judicial de um acto de
liquidação desses emolumentos notariais.

Recurso n.o 21.159. Recorrente: Modelo Continente, SGPS, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. MODELO CONTINENTE, SGPS, S. A., com sede em Senhora
da Hora, Matosinhos, impugnou em 6-10-95, perante o Tribunal Tri-
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butário de 1a Instância do Porto, uma liquidação de emolumentos
notariais, no valor de 45.926.614$00, efectuada pelo 1o Cartório No-
tarial do Porto, arguindo-a de viciada de ”inconstitucionalidade e/ou
de contrariedade ao direito comunitário” e pedindo a sua anulação
e a restituição daquela importância, com ”juros de lei” desde 29-8-95.

Por sentença de 23-5-96 (fls. 182-187) o Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto (1o Juízo, 1a Secção, processo no 66/95) de-
clarou-se incompetente em razão da matéria, absolvendo o Direc-
tor-Geral dos Registos e Notariado da instância”.

De tal decisão sobe o presente recurso, interposto pela impugnante,
a sustentar, em suma:

– Serem os tribunais tributários de 1a instância os competentes
para conhecer dos recursos dos actos de liquidação dos emolumentos
notariais;

– Terem esses actos de haver-se como definitivos, enquanto pra-
ticados por autoridade competente em razão da matéria, e, por con-
seguinte, passíveis de imediata impugnação judicial;

- Ter a sentença recorrida, ao julgar o tribunal incompetente em
razão da matéria, violado os artos 62o, no 1, al. a), do ETAF, 18o,
118o, no 1, al. a), e 123o, no 1, al. e), do CPT, 69o do DL 519-F2/79,
138o e 139o do DR 55/80, e 214o, no 3, e 268o, no 4, da CRP, devendo
por isso ser revogada;

- Dever a impugnação ser julgada procedente, por o processo estar
apetrechado com todos os elementos indispensáveis ao conhecimento
do mérito de causa.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido de o recurso ser julgado
improcedente e mantida a decisão da instância.

O magistrado do Mo Po emitiu parecer de que, de harmonia com
a jurisprudência desta Secção do STA, o recurso merece provimento,
devendo ser revogada a decisão recorrida.

2. A sentença recorrida julgou provado:
“Em 29 de Agosto de 1995 a impugnante celebrou uma escritura

de aumento de capital no 1o Cartório Notarial do Porto, tendo-lhe
sido debitada a quantia de esc. 45.926.614$00 correspondente a acrés-
cimo de emolumentos sobre os actos de valor determinado, a cuja
liquidação procedeu, sendo liquidados nos termos do arto 1o no 2
al. g) e 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado, com a redacção
que lhe foi dada (pelo) D. L. no 397/83 de 2/11, e do arto 62o da
Lei no 39-B/94, de 27/12, tudo conforme documentos de folhas 11
e 16, os quais aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos
os efeitos legais”.

3. A sentença assentou ainda nos considerandos que assim se podem
resumir:

- Para decidir da competência do tribunal em razão da matéria
impõe-se saber se a receita cuja liquidação se impugna é ou não
tributária ou parafiscal.

- Ora a quantia em questão foi paga pelo contribuinte pela pres-
tação, voluntariamente solicitada, de um serviço público, um cartório
notarial. Está assim caracterizada pelo seu aspecto sinalagmático.

- Tornando-se bastante difícil a distinção entre preço e taxa, dada
a natureza sinalagmática de ambas as receitas, há quem aponte o
traço diferenciador entre ambos na natureza de direito privado da-
quele e público desta.

- No entanto, outros traços distintivos podem ser apontados: “a
taxa visa o pagamento do custo do serviço prestado, aliado a razões
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de ordem pública, nomeadamente dentro de uma certa proporção
e a racionabilidade de utilização de esses mesmos serviços públicos”;
”o preço visa o pagamento de um serviço que, sendo até público,
tem não só como objectivo a compensação do custo do mesmo como
também a sua remuneração em função do valor do bem ou dos in-
teresses prosseguidos”; a taxa “visa a comparticipação no custo da
actividade da administração”; o preço “abrange a contrapartida em
função não só do custo daquele, como também do seu valor económico
para o sujeito passivo”.

- O emolumento em causa é uma contrapartida de um serviço
individualizável prestado por um ente público, é calculado com base
no valor do acto que se pratica e tem a sua origem no pagamento
de um serviço a um profissional liberal, o notário. Assim, trata-se
do pagamento de um serviço e não propriamente de uma taxa, pelo
menos com a natureza de receita fiscal.

4. Comecemos por definir o âmbito dos poderes de cognição deste
STA no presente recurso.

Como neste tribunal de revista não tem aplicação o disposto no
arto 753o do CPC (cfr. arto 762o, no 1, do mesmo diploma), segue-se
não ser possível atender a pretensão final da recorrente de que este
STA proceda, neste recurso, ao julgamento do mérito da impugnação.

Por outro lado não há que decidir neste recurso se o impugnado
acto de liquidação é ou não verticalmente definitivo e se e em que
medida a resposta a essa questão influi no procedimento contencioso,
pois a decisão da instância foi apenas a de se declarar incompetente
em razão da matéria.

5. Assim, o que há para decidir neste recurso é se os tribunais
tributários de 1a instância são competentes em razão da matéria para
conhecer da impugnação judicial de um acto de liquidação de emo-
lumentos notariais de uma escritura pública de aumento de capital
de uma sociedade comercial.

A questão já foi apreciada e decidida em sentido afirmativo em
numerosos arestos desta Secção do STA, de que se citam, a título
de exemplo: Acórdão de 17-5-95, no recurso no 19.053; Acórdão de
21-6-95, no recurso no 19.054; Acórdão de 3-7-96, no recurso no 20.618;
e Acórdão de 7-5-97, no recurso no 20.317.

É essa jurisprudência que aqui se seguirá.
6. O arto 62o, no 1, al. a), do ETAF veio atribuir aos tribunais

tributários de 1a instância competência para ”conhecer dos recursos
de actos de liquidação de receitas tributárias estaduais, regionais, locais
e parafiscais”.

Importa conjugar este preceito com o do arto 121o, no 1, do mesmo
ETAF, que revogou as disposições especiais sobre as matérias objecto
desse diploma.

Foram, pois, revogadas as próprias disposições especiais anteriores
sobre a matéria. Por isso, e porque não há disposição posterior em
contrário, temos de averiguar se a receita cuja liquidação vem im-
pugnada preenche os requisitos definidos naquela norma do arto 62o

do ETAF.
Trata-se de receita estadual: foi liquidada e cobrada, no exercício

das suas funções públicas, por um cartório notarial, serviço público
integrado na Administração Central do Estado, e destina-se ao fi-
nanciamento de despesas públicas. Na verdade, é erróneo qualificar
a actividade de um notário público como de profissional liberal: no
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actual regime legal os notários dos cartórios notariais públicos não
são profissionais liberais mas funcionários públicos.

Além de estadual, a receita em questão é tributária.
Como se escreveu nos citados Acórdãos de 17-5-95 e de 21-6-95,

citando o Prof. Teixeira Ribeiro (in Rev. de Leg. e Jur., no 3727, págs.
289 e segs.), é costume distinguir, nas receitas estaduais, entre as
de direito público, conseguidas mediante o jus imperii, por isso receitas
coactivas, como são os impostos e as taxas, e as de direito privado,
que se obtêm por meios ao alcance de qualquer pessoa singular ou
colectiva, como os empréstimos e as receitas patrimoniais.

Ora a receita em apreço cabe nitidamente na primeira destas ca-
tegorias, sendo de qualificar como tributo; e não interessa à economia
deste recurso jurisdicional decidir se estamos em face de um imposto
ou de uma taxa.

O que importa é fixarmo-nos na noção de receita tributária ou
tributo, que ALBERTO XAVIER, no seu Manual de Direito Fiscal,
vol. I, Lisboa, 1981, pág. 35, define como “prestação patrimonial es-
tabelecida por lei a favor de uma entidade que tem a seu cargo o exercício
de funções públicas com o fim imediato de obter meios destinados ao
seu funcionamento”.

Por nós, sublinharíamos ainda o carácter coercivo da prestação,
que na receita emolumentar em apreço resulta do facto de o particular
ser obrigado a recorrer a essa actividade administrativa (notarial)
para obter o resultado pretendido: uma escritura dotada de fé pública.

Concluímos que receita tributária inclui não apenas os impostos
mas também as taxas e que nessa categoria, como receita tributária
estadual, são de classificar os emolumentos notariais cuja liquidação
vem impugnada.

7. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revoga-se a
sentença recorrida e declara-se competente para conhecer desta im-
pugnação judicial o Tribuna Tributário de 1a Instância do Porto, onde
os autos regressarão para prosseguir seus termos.

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

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

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

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de
1.a instância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âm-
bito abranja questões de facto e de direito.
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II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância, nos termos dos artigos 32.o, 1, b), e 41.o, 1, a),
ou 33.o, 1, b), e 42.o, 1, a), respectivamente, todos do
E.T.A.F.

Recurso n.o 21.255 em que é recorrente João Alves e recorrida Fa-
zenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Sr. Cons.o Dr. João
José Coelho Dias.

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

1. João Alves, com os demais sinais dos autos, inconformado com
a decisão do Mm.o Juiz, de fs. 50, da mesma veio recorrer para este
S.T.A., concluindo, além do mais, o seguinte:

«1. O Mm.o Juiz a quo não apreciou convenientemente a prova
produzida, entendendo erradamente que esta não logrou demonstrar
que o recorrente diligenciou pelo cumprimento das obrigações da
Sociedade.

2. Este entendimento do Mm.o Juiz a quo influiu decisivamente
na douta sentença ora recorrida».

1.1 — Contra-alegando, sustentou a Fazenda Pública a manutenção
da decisão recorrida.

1.2 — O Exm.o Magistrado do Ministério Público, junto deste Tri-
bunal, excepcionou a incompetência do mesmo, em razão da hie-
rarquia, 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, nada veio dizer
aos autos.

1.4 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Em primeiro lugar, como se impõe — art.o 3.o da

LPTA — ,quanto à 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 apenas se deu como provado que,
na execução fiscal, fora ordenada a reversão da execução contra o
oponente, ora recorrente, não tendo ficado provadas as condutas da-
quele, ali descritas, tendentes a demonstrar não ter tido culpa na
insuficiência patrimonial da originária executada, o recorrente dis-
corda, totalmente, dessa apreciação da prova pelo julgador, consi-
derando que o errado, em seu entender, julgamento de facto, influiu,
decisivamente, no sentido da sentença recorrida.

O recurso coloca, assim, directamente em crise o probatório daquela
decisão.

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 mostram incluídas questões de facto, procedendo, pois,
a excepcionada incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia.

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

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal Tributário de 2.a 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.

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

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Apreciar se uma conduta é ou não culposa é, geralmente,
matéria de facto, só não o sendo quando para tal apreciação
seja necessário interpretar qualquer norma legal ou recorrer
à sensibilidade jurídica do julgador.

Recurso n.o 21.256. Recorrente: João Alves. Recorrida: Fazenda Pú-
blica. Relator: Exmo Conselheiro, António Pinhão (por vencimento).

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

JOÃO ALVES, residente na Estrada Interior da Circunvalação,
no 14269, Porto, deduziu oposição à execução fiscal no 4738/91 da
3a Secretaria Administrativa das execuções fiscais do Porto, sendo
executada originária Majólica Exportação, L.da O oponente alegou
não ter tido culpa na insuficiência patrimonial da primitiva executada.

Por sentença de fls. 53 a 56, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância do Porto 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 M.mo Juiz a quo interpretou erradamente o artigo único do
Dec. Lei no 68/87, de 9/2, ao entender que o mesmo tem natureza
substantiva, logo, aplicável somente às situações posteriores à data
da sua entrada em vigor;

2. Por isso, o M.mo Juiz a quo não curou de apreciar convenien-
temente a prova produzida, que foi no sentido de que o recorrente
não teve culpa na insuficiência patrimonial da executada originária;

3. Ambos os entendimentos do M.mo Juiz a quo influíram deci-
sivamente na douta sentença recorrida;
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4. Foram violadas, entre outras, as disposições do artigo único do
Dec. Lei no 68/87, de 9/2, do artigo 16o do CPCI artigo 13o do Dec.
Lei no 103/80, de 9/5, e artigo 286o, no 1, alínea b) do Códo. Proco.
Tributário.

A Fazenda Pública contra-alegou e sustentou a sentença recorrida.
Neste STA, o Procurador-Geral-Adjunto suscitou a questão prévia

da incompetência hierárquica deste Tribunal pelo facto de o recurso
não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvido, o recorrente nada disse.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia posta pelo Mo Po.
Nas suas alegações e conclusões o recorrente sustenta que não

teve culpa na insuficiência patrimonial da executada originária.
Na sentença recorrida não é dado como provado que o recorrente

tenha agido sem culpa.
Apreciar se uma conduta é ou não culposa é, geralmente, matéria

de facto, só não o sendo quando para tal apreciação seja necessário
interpretar qualquer norma legal ou recorrer à sensibilidade jurídica
do julgador.

Para decidir se se provou ou não se o recorrente agiu ou não
sem culpa durante o período a que se refere a dívida exequenda,
não tem de se interpretar qualquer norma legal ou entrar com con-
siderações de carácter jurídico, mas apenas apurar se, face às regras
da vida e da experiência, os recorrentes cumpriram ou não os deveres
gerais de diligência.

Ora, nestes casos, a determinação da existência de culpa constitui
uma pura questão de facto.

In casu, cabe ao Tribunal Tributário de 2.a Instância tirar ilações
dos factos dados como provados, formulando juízos de facto sobre
tal matéria.

Ora, nos termos dos artos 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a) do
ETAF, este STA só é competente quando o recurso versar matéria
exclusivamente de direito. Caso contrário, competente para dele co-
nhecer é o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo Mo Po e declaram este STA incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, por competente
ser o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pelo recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça a 30 %
da procuradoria.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — António Pimpão (relator por ven-
cimento) — Santos Serra — Almeida Lopes (vencido nos termos do
voto anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

DECLARAÇÂO 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
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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 pode cons-
tituir 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 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
de 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 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 da apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesal 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 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional. Questão de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso
interposto «per saltum» da decisão dum Tribunal Tri-
butário de 1a Instância, se não tem como fundamento
exclusivamente matéria de direito (arto 32o, 1, 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 arto 41o no 1
alínea a) do ETAF.

Recurso no 21285, em que é recorrente Thiago Fernandes Moreno
e mulher, Maria Constança Vidal Ribeiro do Sameiro, e recorrida
Caixa Geral de Depósitos e de que foi Relator o Ex.mo Conselheiro
Dr. Dr. Abílio Bordalo.

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

Thiago Fernandes Moreno e mulher, Maria Constança Vidal Ri-
beiro do Sameiro, identificados nos autos, não se conformando com
a sentença de 29.5.96 do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(2o Juízo) que julgou improcedente a oposição à execução fiscal que
a Caixa Geral de Depósitos instaurara para cobrança de 27.297.582$00,
a correr termos na Repartição de Finanças de Algés, vieram interpor
recurso directamente para este STA, apresentando oportunamente
alegações que pela sua extenção, e com interesse para a decisão a
proferir nos presentes autos, apenas se referem as seguintes con-
clusões:

«49a Por outro lado, os documentos que os recorrentes juntaram
aos autos para prova do acordo celebrado nenhuma referência me-
receram do juíz a quo, os quais, sendo, como são, documentos par-
ticulares de que a recorrida CGD admite a genuidade, não pondo
em causa a autenticidade da sua origem e autoria (cf. arto 19o da
resposta da recorrida), não se podendo, por isso afirmar, como se
faz na sentença recorrida, a fls 181, que os oponentes não lograram
demonstrar o pagamento da dívida.

50a O mesmo se diga em relação aos documentos de fls (talões
de depósitos efectuados pelos recorrentes), os quais também não fo-
ram referidos na sentença.

51a Toda a tese expendida na oposição gira à volta do acordo
que os recorrentes celebraram com a recorrida e os documentos juntos
pelos recorrentes à sua petição de oposição e mantidos nos autos
são os suporte probatório das suas alegações.

52a Não obstante demonstrarem factos relevantes para a apreciação
do mérito em causa, o juiz a quo não considerou nenhum deles para
prova dos factos alegados, o que constitui um erro na apreciação
de matéria de facto.

53a Atenta a lógica intrínseca do silogismo, esse erro cometido
na apreciação da matéria de facto, inquina toda a decisão proferida,
pois altera os pressupostos de facto sobre os quais se há-de fazer
a aplicação do direito.

54a Em todo o caso, o processo contém todos os elementos de
prova que serviram de base à decisão sobre os pontos de matéria
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de facto em causa pressuposto necessário de base à modificabilidade
da decisão sobre a matéria de facto e, por isso, a decisão sobre a
matéria de facto poderá ser modificada ao abrigo do preceituado
na alínea a) do arto 712o do C.P.C. ex vi arto 2o alínea d) do CPT,
devendo atentar-se no conteúdo dos documentos vindos de referenciar
e no teor das presentes alegações».

Termina pedindo seja dado provimento ao recurso e revogada a
sentença recorrida.

Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos que conclui, para além
do mais, no sentido de que o recurso visa apreciar também matéria
de facto, pelo que o STA é incompetente.

O Ex.mo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido de que «se declare este STA incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, uma vez que «resulta das con-
clusões 49a a 53a que os recorrentes imputam à sentença recorrida
erro na apreciação de matéria de facto, o que significa que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito», circunstância que obsta
ao conhecimento do mesmo, por este Tribunal, sendo competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância (arto 21o no 4, 32o no 1 b)
e 41o no 1 a) do ETAF)

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão de incompetência ne-
nhuma delas se pronunciou, sendo certo que a recorrida já havia
levantado essa questão.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Tem prioridade de conhecimento a excepção de incompetência sus-

citada quer pela CGD quer pelo Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, em virtude de a competência dos Tribunais ser questão de
ordem pública e a apreciação preceder a de outra matéria (arto 3o

da LPTA).
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
(arto 101o e 102o do C.P.C e 45o 2 do CPT).

Da análise da matéria vertida nas conclusões, delimitadoras como
são do objecto do recurso (arto 684o no 3 e 690o no 3 do CPC «ex
vi» arto 169o do CPT), extrai-se que, tal como vem assinalado pela
CGD e pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público, os recorrentes
alegam também matéria de facto.

Na verdade, sustentam os recorrentes que toda a tese expendida
na oposição gira à volta do acordo que os recorrentes celebraram
com a recorrida e os documentos juntos pelos recorrentes à sua petição
e mantido nos autos são o suporte probatório das suas alegações
(concl. 51a).

Documentos que nenhuma referência mereceram do juiz a quo,
os quais, sendo documentos particulares admitidos como genuínos
pela recorrida não se podendo por isso afirmar como se faz na sentença
que os oponentes não lograram demonstrar o pagamento da dívida
(concl. 49a), o mesmo se dizendo em relação aos talões de depósitos
os quais também não foram referidos na sentença (concl. 50a).

E acrescenta-se na concl. 52 que o juiz a quo não considerou nenhum
deles para prova dos factos alegados, o que constitui um erro na
apreciação da matéria de facto.

Alega-se, finalmente, que esse erro, cometido na apreciação da
matéria de facto, inquina toda a decisão proferida, pois altera os

1621

pressupostos de facto sobre os quais se há-de fazer a aplicação do
direito.

Ora, da matéria acabada de referir, dúvidas não restam de que
nela se mostram patenteadas asserções fácticas que exprimem ocor-
rências da vida real; por outro lado, trata-se de matéria fáctica que
não foi levada ao elenco probatório da sentença recorrida; acresce
ainda que com tais alegações pretendem os recorrentes pôr em causa
e discutir a sentença sob recurso.

Para significar que não cabe nos poderes de cognição deste STA
apreciar tal matéria pois que, nos termos do no 4 do arto 21o do
ETAF, funcionando, no caso, como Tribunal de Revista, apenas co-
nhece de direito nos processos iniciados nos Tribunais Tributários
de 1a Instância, como sucede no caso dos autos.

É matéria que cabe na competência do Tribunal Tributário de
2a Instância que conhece de facto de direito nos termos dos arto 39o,
41o no 1 a), e 32o no 1 b) do ETAF, em consonância, aliás, com
o estabelecido no arto 167o do C.P.T.

Procede pois, a suscitada questão prévia da incompetência deste
STA.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para do presente recurso conhecer, cabendo tal
competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (relator) —
Vítor Manuel Marques Meira — Agostinho Castro Martins. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 28 de Maio 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 do recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a ins-
tância, ou de um tribunal fiscal aduaneiro, cujo âmbito
abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, nos termos dos artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ou
33o, 1, b), e 42o, 1, a), respectivamente, todos do ETAF.

Recurso no 21 390 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrida
Maria Manuela Fernandes Costa Pimenta Ribeiro e de que foi
Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Coelho Dias.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. O representante da Fazenda Pública, inconformado com a decisão
do Mmo Juiz, de fls 50, da mesma veio recorrer para este STA, con-
cluindo, além do mais, o seguinte:

‘‘A oposição em causa foi deduzida contra a execução por dívida
de IVA relativa aos anos de 1986 e 1987;

- Ao tempo, os estatutos da sociedade devedora atribuíam a gerência
da sociedade à sócia ora oponente;

- A ora oponente constava como gerente na Declaração M/2 de
Contribuição Industrial no exercício de 1987 e no processo individual
de IVA;

- A oponente ora recorrida exerceu a gerência da firma devedora
até à data da outorga do contrato de cessão de quotas, aumento
de capital e alteração parcial do contrato de sociedade em 16 de
Novembro de 1988;

- A oponente ora recorrida só na escritura de cedência de quota,
aumento de capital e alteração parcial do contrato renunciou à ge-
rência que nela exercia (fls. 16 dos autos).

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo Magistrado do Mo Pª, junto deste Tribunal, excep-

cionou 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 tinha por fundamento exclusivamente matéria de
direito.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Em primeiro lugar, como se impõe - arto 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 não se fixou quem constava como
gerente na decl. M/2 de contribuição industrial, relativa a 1987, e
no processo individual de IVA, o recorrente afirma que era a oponente,
assim como afirma, também, que esta exerceu a gerência da sociedade
até ao contrato de cessão de quotas, em 16 Nov.88, só então tendo
renunciado a essa gerência, enquanto na sentença se deu como pro-
vado que a oponente se afastou da gerência dos estabelecimentos
da sociedade desde 15 Ag. 82, concluindo pela inexistência de gerência
de facto por parte daquela, contrariamente ao defendido pelo
recorrente.

Tudo controvérsia em sede de julgamento de facto, que importa
dirimir no presente recurso, como reconhece, aliás, a Fa Pa-fls 78.

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-
cepcionda 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
arto 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra do
conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior, que
é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância - arto 41o, 1 a),
daquele diploma (cf. ainda o arto 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 (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Impugnação. Prazo. IVA.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é tardia a impugnação deduzida antes do débito ao te-
soureiro quer se considere aplicável o regimede prazo do
CPCI quer o previsto no CPI.

Recurso no 21.413 em que é recorrente Carlos Prata — Gabinete de
Arquitectura e Serviços, Lda e recorrida Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exmo. Sr. Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Carlos Prata — Gabiente de Arquitectura, Lda, não se conformando
com a decisão, a fl. 28, do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto,
dele interpôs recurso para este STA, terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

A — Nada na lei permite sustentar que o IVA é um imposto de
cobrança virtual.

B — Pelo contrário, tudo demonstra que os procedimentos de co-
brança deste imposto divergem radicalmente do princípio estabelecido
pelo arto 19 do CPCI — concebido mais de duas décadas antes da
introdução daquele imposto.

C — Sendo assim, à presente impugnação não podia aplicar-se o
regime do arto 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo que o prazo
para a respectiva dedução era o previsto no arto 123o deste Código
e não o arto 89o do CPCI.

D — Mas ainda que possa aplicar-se este arto 89o, não podia ig-
norar-se que, no caso dos autos, estava em causa uma liquidação
adicional, que deu origem a cobrança eventual, durante 15 dias, só
depois tendo ocorrido a conversão da cobrança em virtual.
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E — Ora, é só nesse momento (da conversão em virtual) que se
dá a abertura do cofre, de que falava o arto 89o do CPCI, pelo que
só nessa data — 15 dias após a notificação junta aos autos — é que
podia iniciar-se o decurso do prazo de 90 dias, para dedução da im-
pugnação judicial, por aplicação da alínea a) dessa mesma disposição.

F — Isto demonstra que, mesmo incluindo erradamente o IVA nos
impostos de cobrança virtual, sempre haveria que considerar a im-
pugnação deduzida pela recorrente, atenta a data em que o fez.

A Fazenda Pública foi de parecer que o recurso deve ser considerado
improcedente.

O Exmo Magistrado do Mo Po foi de parecer que o recurso não
merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão decidenda consiste em saber se a petição de impugnação

foi ou não tempestivamente apresentada.
A este propósito apura-se dos autos o seguinte:
1 — Em 6/7/94 foi o ora recorrente notificado para, no prazo de

15 dias, efectuar o pagamento eventual de juros compensatórios, re-
lativos a IVA e ao período compreendido entre 1/10/92 e 31/12/92.

2 — O débito ao tesoureiro ocorreu em 24/10/94.
3 — A impugnação foi apresentada em 17/10/94.

O Mo Juiz “a quo”, considerando aplicável o arto 89o al. a) do
CPCI, situou a data de abertura do cofre em 6/7/94, por ter sido
nesse dia que ocorreu a notificação para pagamento, e contando a
partir dele o prazo de 90 dias para a dedução da impugnação judicial,
veio a concluir que, tendo sido apresentada em 17/10/94, era
intempestiva.

Será assim?
Em matéria de impugnação do IVA, a jurisprudência deste STA,

no domínio do arto 7o do D.L. 154/91, regista alguma flutuação quanto
ao regime legal a aplicar, por não ser pacífico que tal tributo seja
de cobrança virtual, nos casos de liquidação adicional, sabido como
é que tal cobrança é precedida de um prazo para cobrança eventual,
nos termos do arto 27 do CIVA.

Assim, tem sido entendido que o prazo para impugnar uma li-
quidação adicional do IVA há-de ser, por força do arto 7o, o previsto
no arto 89o do CPCI, e também já se decidiu ser aplicável o arto 123o

do CPT (v. naquele sentido os Acórdãos do STA de 15/1/97, rec. 20643,
29/1/97, rec. 20645 e 20669, 19/2/97, rec. 20664, 19/3/97, rec. 21342
e 30/4/97, rec. 21412; no sentido da aplicação do arto 123o do CPT
pode ver-se o Ac. de 9/4/97, rec. 21414 e o Ac. de 14/5/97, rec. 21418.

Sem tomar partido por qualquer daquelas orientações, por des-
piciendo no caso dos autos, o certo é que, trilhando qualquer delas,
forçoso é concluir pela tempestividade da impugnação.

Na verdade, a considerar-se aplicável o arto 89o do CPCI, o prazo
da impugnação deve contar-se do dia imediato ao da abertura do
cofre, sendo pacífico, como se vê dos arestos atrás citados, que esta
ocorre com o débito ao tesoureiro.

Volvendo ao caso dos autos e sabendo-se que este ocorreu em
24/10/94, logo é de concluir que a impugnação, porque deduzida em
17/10/94, de forma alguma pode pecar por ser tardia.
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Por outro lado, a concluir-se pela aplicação à hipótese vertente,
do regime de prazos do CPT, a impugnação também se mostra atem-
padamente deduzida.

Vejamos porquê.
Nos termos do arto 123o no 1 al. a) do CPT, a impugnação será

apresentada . . . no prazo de 90 dias contados a partir do termo do
prazo para pagamentos voluntários dos impostos e das receitas
parafiscais.

No caso dos autos, o recorrente foi notificado para efectuar o pa-
gamento eventual, no prazo de 15 dias, findo o qual, sem que o
pagamento se mostrasse efectuado, a cobrança converter-se-ia em
virtual nos termos do arto 27o do CIVA.

Este preceito, no no 2, da redacção anterior à que lhe foi dada
pelo D.L. 100/95, de 10/5, dizia-nos que a referida conversão o “era
nos termos e para os efeitos do disposto no Código de Processo das
Contribuições e Impostos”.

No arto 20 deste código estabelecia-se que o pagamento voluntário
poderia satisfazer-se à boca do cofre ou com juros de mora.

Por outro lado, nos termos do arto 28o al. b) do CPCI, quando
a receita de cobrança eventual se convertesse em virtual, decorria
um prazo de 15 dias, após o débito ao tesoureiro, com juros de mora,
que, como vimos e por força do mencionado arto 20o, ainda se con-
siderava como de pagamento voluntário.

Nesta óptica, o prazo de impugnação iniciar-se-ia decorridos que
fossem quinze dias após o débito ao tesoureiro.

Ora, ocorrido o respectivo débito em 24/10/94, uma vez mais forçoso
é concluir que a impugnação, porque apresentada em 17/10/94, de
forma alguma pecará por ser tardia.

Termos em que, revogando a decisão recorrida, a qual deverá ser
substituída por outra que não seja de indeferimento liminar pelo mo-
tivo ora desatendido, se acorda conceder provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente: António José Martins Miranda Pacheco.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento do
recurso a 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-



1626

curso, pois é precisamente na divergência em relação ao
decidido que o recurso encontra o seu fundamento.

3 — Assim, incluída questão de facto no objecto do recurso,
o fundamento deste não radica só no campo do 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. (Arts. 21.o, n.o 4, 32.o,
n.o 1, al. b), e 41.o, n.o 1, al. a), do ETAF e 167.o do
CPT)

Recurso no 21 481. Recorrente: José Francisco Lino Castro; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

José Francisco Lino de Castro, devidamente identificado nos autos,
recorre do despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (1 Juízo - 1a Secção ), de 20 de Novembro
de 1996, que, por extemporaneidade, rejeitou liminarmente a oposição
pelo ora Recorrente deduzida à execução fiscal que contra ele re-
vertera para cobrança coerciva da quantia de 1.646.926$00, prove-
niente de contribuição industrial, Grupo A, do ano de 1987.

Na sua alegação, o Recorrente formula 20 conclusões, que se dão
aqui como reproduzidas e das quais se retiram, para transcrever, as
seguintes:

“1a - Em 12/07/96, o recorrente interpôs o requerimento de oposição
à execução fiscal e de suspensão da execução mediante prestações
de caução, porque ainda estava em tempo.

2a - Pois, em 24/07/95, foi citado, na qualidade de responsável sub-
sidiário da Sociedade Pasan, Sociedade Imobiliária, S. A., para efec-
tuar o pagamento de uma dívida desta, Contribuição Industrial, Grupo
A, relativo ao ano de 1987;

3a - Valor esse que foi fixado através de métodos indiciários;
4a - Ao pretender impugnar essa decisão da ADministração Fiscal,

o recorrente optou por deduzir reclamação graciosa nos termos do
arto 136o, no 1, do Código de Processo Tributário ;

5a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
7a - Só em 17/06/96, o recorrente foi notificado do despacho que

indeferiu a possibilidade de apreciação pela Comissão de Revisão
da dita fixação;

8a - Inconformado, o recorrente recorreu hierarquicamente desse
despacho para o Director-Geral das Contribuições e Impostos, em
16/07/96;

9a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
10a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
11a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
12a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
13a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
14a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
15a - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
16a - Ora, se o recorrente interpôs o seu requerimento de oposição

em 12/07/96;
17a - Não julgou bem o Meritíssimo Juiz “a quo” quando considerou

extemporânea a oposição e a rejeitou liminarmente;
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18a - Porquanto, a oposição tinha dado entrada na secretaria da
Repartição de Finanças dentro do prazo de vinte dias (artos 289o,
no 1, e 285o do Código de Processo Tributário);

19a - Uma vez que o prazo de vinte dias se havia suspenso desde
a data da interposição para a Comissão de Revisão (22/98/95) e a
data da notificação da decisão sobre a mesma (17/06/96);

20a - Nestes termos, o douto despacho recorrido violou, entre outras
normas, o disposto nos artos 11o. 84o, 120o, al. a), 136o, no 1, 255o,
no 1, 285o, no 1, do Código de Processo Tributário ...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público foi de parecer

que “o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, circuns-
tância que obsta a que este STA dele possa conhecer por ser, para
tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância ...”.

Notificadas as partes, o Recorrente veio aos autos para dar razão
ao Ilustre Magistrado do Ministério Público, pois - reconhece - “as
matérias versadas nos artigos 3o, 4o, 7o, 8o e 15o da Conclusão são
informação de factos que o Mo Juiz “a quo” não tomou em conta
na decisão recorrida”, mas - esclarece - “tais conclusões verificam-se
por mero lapso do aqui recorrente”, pelo que, aproveitando o ensejo
para tecer alongadas considerações sobre a situação em causa, termina
assim:

“Por todo o exposto, não dever a questão prévia suscitada pelo
Ilustre Magistrado do Ministério Público ser atendida, devendo ser
concedido provimento ao recurso.

No entanto, se assim não vier a ser entendido - o que só por mera
hipótese de raciocínio se admite -, devem os presentes autos ser re-
metidos à 2a Instância ...”.

Por seu turno, pronunciando-se sobre a questão levantada, a Fa-
zenda Pública admitiu que o recurso “não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
Comecemos pela deduzida excepção da incompetência deste Tri-

bunal, questão que, de resto, é de conhecimento oficioso e logra
prioridade de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

- “A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância ...”
(arto 21o, no 4);

- “Compete à Secção de Contencioso Tributário (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 no 1 do arto 32o” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código 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”.
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Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função de o recurso respeitar
“exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria levada
às conclusões da alegação do recurso - onde se fixa o objecto deste
e se delimita o seu âmbito -, pois é precisamente na divergência em
relação ao decidido que o recurso encontra o seu fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida de jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do “quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. do STA, de 7-11-1990, Rec no 12707), terá em vista apurar,
apenas, se o recurso foi interposto ”com exclusivo fundamento em
matéria de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa,
a pronúncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus fun-
damentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como já tem sido salientado em casos análogos
- “o que há a fazer para decidir da competência hierárquica é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou
invoca os 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 entenda adequada”:

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal “ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com o des-

pacho sob censura, vê-se o Recorrente ataca tal despacho também
no campo da factualidade que considera pertinente à adequada so-
lução jurídica.

Concretizando.
O Recorrente afirma, além do mais, que o referenciado valor tri-

butável “foi fixado através da aplicação de métodos indiciários” (con-
clusão 3a), que “optou por deduzir reclamação graciosa...” (conclusão
4a), que “só em 17/06/96 o recorrente foi notificado do despacho
que indeferiu ...” (conclusões 7a, 15a e 19a) e que “... recorreu hie-
rarquicamente desse despacho ... em 16/07/96” (conclusão 8a).

Tais afirmações respeitam a matéria factual e, porque o despacho
recorrido não teve em conta essa situação fáctica, como o próprio
Recorrente veio a admitir, instalada está a controvérsia no ponto
em evidência, o que significa que o recurso tem por fundamento
também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso - que não
versa “exclusivamente” matéria de direito - cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Custas pelo Recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Oportunamente, atento o requerido a fls. 9 vo, “in fine”, remeta-se
o processo ao Tribunal Tributário de 2a Instância, cumpridas que
sejam as demais formalidades e exigências legais.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Um recurso para o STA versa matéria de facto se o recorrente
vem dizer, numa das conclusões da alegação, que a execução
esteve parada durante mais de um ano por facto que não
lhe é imputável, sem que na sentença se tivesse dado como
provado ou não provado esse facto.

Recurso no 21 512. Recorrente: Abílio Ribeiro Pereira; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. António Pimpão
(por vencimento).

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

ABÍLIO RIBEIRO PEREIRA, residente no Bº Calvário, 25, 2520
Peniche, deduziu oposição à execução fiscal nº 30/89, que corria termos
pela Repartição de Finanças de Peniche contra GLACIGEL.

Por sentença de fls. 94 e seguintes, o Mº Juiz do Tribunal Tributário
de 1ª Instância de Leiria julgou procedente a oposição quanto aos
juros de mora e improcedente na parte restante.

O contribuinte não se conformou com a sentença e dela recorreu
para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

1o - O Tribunal a quo não utilizou diligências de prova fundamentais,
requeridas pelo oponente, o que diminuiu substancialmente as suas
garantias de defesa;

2o - A decisão recorrida não justifica a não realização dessas
diligências;

3o - Foi assim violado o art. 288o do CPT;
4o - A preterição de diligências fundamentais torna a sentença nula,

nos termos da alínea d) do no 1 do art. 668o do CPC, ex vi a alínea f)
do art.o 2o do CPT;

5o - A liquidação da dívida foi notificada ao recorrente para além
do prazo de 5 anos previsto no art. 33o do CPT;

6o - Encontrava-se já caducado, pois, o direito à liquidação por
parte do Estado;

7o - A liquidação fora de prazo torna-a ilegal;
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8o - A ilegalidade é motivo de oposição à execução nos termos
da alínea g) do no 1 do art. 286o do CPT, por parte de ex-gerentes
a quem não foi inicialmente notificada a liquidação;

9o - Os prazos de prescrição e caducidade previstos no CPT são
aplicáveis desde a entrada em vigor deste código a todas as obrigações,
com excepção das decorrentes da sisa e do imposto sobre sucessões
e doações;

10o - Não podia, pois, ao caso vertente, ser aplicado o CPCI;
11o - Foram, assim, violados os art.os 2o 4o e 11o do Decreto-Lei

no 154/91, de 23 de Abril;
12o - A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, nos

termos do artigo 34o do CPT;
13o- A obrigação a que se referem os autos está prescrita, uma

vez que se refere a um período anterior a 28.5.82 e o recorrente
só foi citado em 19.5.93;

14o - Mesmo que assim não fosse, a data do despacho que mandou
reverter a execução contra ele é de 14.4.93, momento em que a obri-
gação também já estava prescrita;

15o - Para além disso, a execução esteve parada mais de um ano
por facto não imputável ao recorrente, pelo que a suspensão esta-
belecida no no 3 do art. 34o do CPT teria cessado e a obrigação
igualmente prescrita;

16o - A decisão recorrida violou assim, também, os artos. 33o e
34o do CPT.

Neste STA, o Dº Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
no qual suscitou a questão prévia da incompetência do Tribunal, pelo
facto de o recurso não versar matéria exclusivamente de direito.

Ouvidas, as partes nada disseram.
Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1ª instância

fixou a seguinte matéria de facto:
a) em 16.2.89 foi instaurada na Rep. de Finanças de Peniche a

execução fiscal no. 30/89 contra a firma GLACIGEL com base nas
certidões 14/89 e 42/89 por dívidas referentes a quotizações do ex-
-Fundo de Desemprego e referentes a contribuições ao CRSS, con-
forme melhor se descrimina nessas certidões;

b) a executada Glacigel foi citada em 27.6.90;
c) por despacho de 14.4.93 foi ordenada a reversão da execução

contra os sócios gerentes entre eles o ora oponente, sendo este para
pagamento de 470 042$00 referente aos períodos de Junho de 79
a Dezembro de 1981 (doc. de fls. 45 e 46);

d) o oponente foi citado em 19.5.93 e deduziu oposição em 8.6.93;
e) por escritura de 21.5.79 foi constituída a executada Glacigel,

incumbindo a gerência a todos os sócios, entre eles o ora oponente
(doc. de fls. 30 e 31);

f) em 28.5.82 o oponente renunciou à gerência (doc. de fls. 30).
Cumpre então conhecer da questão prévia.
A conclusão 15a das alegações do recurso é do seguinte teor:
”Para além disso, a execução esteve parada mais de um ano por

facto não imputável ao recorrente (. . .)”.
Lendo o probatório constante da sentença, vemos que nele não

é formulado esse juízo nem se refere se a execução esteve parada
por aquele período.

Deste modo, o recorrente chamou à colocação um facto que a
sentença não deu como provado. E pretende ele que esse facto seja
dado como provado. Mas este STA não pode dar como provado ou
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não provado esse facto, precisamente por ser um tribunal de revista
que, nestes casos, só conhece de matéria de direito.

Resulta do exposto que este STA não é competente para conhecer
do recurso, pois só o seria se este não impugnasse factos e apenas
se cingisse à matéria de direito (arto 32o, no 1, al. a) e 41º, nº 1,
al. b), do ETAF).

Nestes termos, acordam os juízes deste Tribunal em julgar pro-
cedente a questão prévia posta pelo Mº Pº, em declarar este STA
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e
em declarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — António Pimpão (relator, por ven-
cimento) — 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 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 de matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdicão
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 pode cons-
tituir 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 n.o 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei n.o 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-
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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 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 o facto e 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 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 Procesal 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 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Recursos — Poderes de cognição do STA — Questão de
facto — Secção de Contencioso Tributário — Gerência de
facto — Arto 21o no 4 do ETAF.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 21o no 4 do ETAF, a Secção de
Contencioso Tributário do STA apenas conhece de ma-
téria de direito nos processos inicialmente julgados pelos
Tribunais Tributários de 1a Instância e pelos Tribunais
Fiscais Aduaneiros.

II — A questão de saber se o gerente exerceu, ou não, efec-
tivamente, funções de gerência é, essencialmente, uma
questão de facto, como tal alheia aos poderes de cognição
do STA.

RECURSO No 21601 em que é recorrente Armando Alberto Castro
Alpoim Navarro Soeiro e recorrida a Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exmo Sr. Conso DR. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Armando Al-
berto Castro Alpoim Navarro Soeiro, do acórdão do TT de 1a Ins-
tância, de 24 Set. 96, que negou provimento ao recurso que o mesmo
interpusera da sentença, na parte em que, por sua vez, julgou im-
procedente a oposição que deduzira à execução fiscal originariamente
instaurada à sociedade Cargopor - Trânsitos do Norte, Lda., no valor
total de 7.755.561$00, e que contra si revertera.
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Fundamentou-se a decisão em que se não se provou que o oponente
tivesse deixado de exercer a gerência de facto daquela empresa, a
partir de Nov. 87, provando-se, pelo contrário, que a exerceu até
1 Julho 88, pelo que é inteiramente responsável pela dívida ao CRSS
do Porto, dos meses de Jan. a Jun. 88.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
“A) A gerência de direito, por si só, é insuficiente para efectuar

a responsabilidade dos gerentes.
B) Face à matéria provada, nunca o ora recorrente deveria ser

julgado parte ilegítima na execução.
C) Ao decidir em sentido oposto, o acórdão recorrido violou o

disposto no arto l3o do CPT.
Termos em deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se

o acórdão recorrido, com todas as legais consequências.”
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu o seguinte parecer:
“A fundamentação do recurso assenta exclusivamente na negação

da matéria de facto fixada no acórdão recorrido.
Na verdade, enquanto o tribunal “a quo” fixou o fim da gerência

de facto apenas em Julho de 1988, o recorrente sustenta no recurso
que tal ocorreu muito antes, em Novembro de 1987.

Visto isto e tendo em conta que, “in casu”, este STA apenas julga
de direito (cf. arto 21o no 4 do ETAF), o recurso não pode proceder.

Termos em que sou do parecer que se confirme o acórdão recorrido,
negando-se, consequentemente, provimento ao recurso.”

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“A - Por dívidas relativas a uma factura de 9.2.92, à Telecom.

Portugal, no valor de 20.902$00, e por dívidas de contribuições ao
Centro Regional de Segurança Social do Porto, dos meses de Janeiro
a Dezembro de 1988, de Janeiro a Dezembro de 1989, de Setembro,
Novembro e Dezembro de 1990, e de Janeiro, Abril, Maio e Outubro
de 1991, tudo nos temos e valores constantes das certidões juntas
aos autos a fls. 35 a 38, e cujo teor se dá aqui por reproduzido,
no valor total de 7.765.561$00, foi instaurada execução fiscal contra
a Sociedade “Cargopor - Trânsitos do Norte, Lda.”.

2. Esta execução veio a reverter contra o aqui oponente, com fun-
damento na sua responsabilidade subsidiária, enquanto sócio-gerente
da sociedade executada.

3. O oponente foi sócio e gerente da executada e, além disso, tra-
balhou no sector comercial desta, até finais de 1987, altura em que
deixou de aí dar quaisquer ordens, de trabalhar e comparecer.

4. Dá-se aqui por reproduzido o teor da carta enviada, em Julho
de 1988, pelo oponente, à executada e onde este declara a sua vontade
de renunciar à gerência, a partir de 20-7-1988, tal como consta do
documento junto a fls. 6 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

5. Em assembleia geral da sociedade da executada, realizada em
18-8-88, foi deliberado que o oponente cedia a sua quota, nesta so-
ciedade, e que deixava de fazer parte da gerência desta, desde
20-07-1988.

6. Por escritura pública de 26-10-1989, o oponente cedeu a sua
quota, naquela sociedade, em expressa renúncia à gerência”.

Vejamos, pois:
Nos termos do arto 21o, no 4 do ETAF, “a Secção do Contencioso

Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos pro-
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cessos inicialmente julgados pelos tribunais de 2a Instância”, como
é o caso.

E mesmo que se entenda que tal limitação dos poderes de cognição
do STA tem o mesmo alcance que o 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 conhecida
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
- arto 722, no 2 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, desligadas de qualquer interpretação jurídica, constituem ma-
téria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista.

Cf., por todos, os Ac. do STJ de 15-5-91 e 6-1-91 in Acs. Doutos,
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 matéria de facto, que na sua formulação, apelam
exclusivamente para a sensibilidade e intuição do jurista, para a for-
mação especializada do julgador, que estão mais presos ao sentido
da norma aplicável ou aos critérios de valorização da lei são do co-
nhecimento do Supremo Tribunal de Justiça”.

Ora, a 2a Instância deu como provada a gerência de facto do opo-
nente, através da prova de factos instrumentais de que se serviu,
a qual constitui essencialmente uma questão de facto.

Cf., neste sentido, por todos, os Ac. deste Tribunal, de 20-3-91,
Rec. 12.161, de 14 Dez 94, Rec. 17.654, de 19 Mai 93, Rec. 13.672,
de 20-3-96, Rec. 20.294, e de 10-2-97, Rec. 20.929.

Na verdade, embora o aresto recorrido tenha tido como provado
que o recorrente, desde finais de 1987, deixou de, na empresa, “dar
quaisquer ordens, de trabalhar e comparecer”, entendeu igualmente
que o exercício do cargo de gerente não “implica assiduidade”.

E quando refere “o teor da carta enviada em Julho de 1988, pelo
oponente à executada, e onde este declara a sua vontade de renunciar
à gerência a partir de 20-7-1998”, e a deliberação da assembleia geral
da mesma, de que ele “cedia a sua quota ... e deixava de fazer parte
da gerência ... desde 20-07-98”, cedendo aquela efectivamente “por
escritura pública de 26-10-1989 ... com expressa renúncia à gerência’’,
está a reportar-se, sem qualquer dúvida, à gerência de facto, e não
à gerência de direito.

Escreveu-se efectivamente no aresto recorrido:
“Na realidade, a prova mostra que o recorrente foi sócio, gerente,

e trabalhador da sociedade originariamente executada, na qual se
ocupava do sector comercial, e que, a partir de finais de 1987, deixou
de trabalhar na empresa e de comparecer nas suas instalações.

Mas a gerência não se provou que a tivesse abandonado no mesmo
momento. Pelo contrário, aponta no sentido que se manteve nela
o facto de, só em 7 de Julho de 1988, ter dirigido uma carta à sociedade
apresentando a sua “renúncia às funções de gerente, com efeitos a
partir do dia 20 seguinte, pretensão que viu satisfeita em assembleia
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geral de 18 de Agosto de 1988, embora os efeitos da renúncia só
tenham sido aceites a partir de 1 de Julho de 1988.

É então que, na carta aludida, o recorrente menciona a sua anterior
intenção de sair da gerência, manifestada já em Novembro de 1987.
Mas, conforme o próprio recorrente escreveu nessa carta, não se tra-
tava senão de uma intenção ainda não concretizada, por isso que,
em 7 de Julho de 1988, afirma mantê-la, e pede que considerem
a sua renúncia à gerência a partir de 20 de Julho de 1988. Isto mesmo
o entendeu a assembleia geral, na qual participou o recorrente, ao
aceitar a renúncia, ainda que com efeitos a partir de 1 de Julho
de 1988, e não 20 do mesmo mês, como pretendia o recorrente.

Perante esta sólida prova documental - a carta escrita pelo re-
corrente e a acta da assembleia geral, ambas por ele trazidas ao pro-
cesso-, não podem deixar de se subalternizar os depoimentos tes-
temunhais, na parte em que com ela fossem colidir ou parecer colidir.

Deve notar-se, aliás, que a testemunha Amorim não alega conhe-
cimento dos factos anteriores a 15 de Abril de 1988, data em que
se tornou empregado da sociedade inicialmente executada, e as tes-
temunhas Costa e Silva não assinalam, concretamente, a cessação
do exercício das funções de gerente por parte do recorrente, mas
apenas a sua ausência das instalações e, obviamente, o ter deixado
de dar ordens no sector comercial onde trabalhara até finais de 1987.
Mas é sabido que o facto de os gerentes não serem vistos nas ins-
talações sociais não significa, necessariamente, que não exerçam o
cargo, o qual não implica assiduidade”.

Acabando por concluir-se que o facto, alegado pelo recorrente,
de ter deixado de exercer a gerência da sociedade, originariamente
devedora, em Novembro de 1987, “não ficou provado”.

Assim, a própria referência à dita prova testemunhal como àquela
“cessação do exercício das funções de gerente, por parte do recorrente”
é inquestionável no seu significado quando ao ponto específico: está-se
a analisar a gerência de facto, não a de direito. Esta “não se prova”
por testemunhas.

Não estando, ora, em causa, a dívida ao Centro Regional de Se-
gurança Social do Porto, com relação aos meses de Jan. a Jun. 88
e vindo justamente provado ter a dita gerência de facto cessado “com
efeitos a partir de 1 Jul. 88”, improcede necessariamente o recurso.

Refira-se finalmente que a norma - arto 13o do CPT - que o re-
corrente pretende violada não se aplica nos autos, já que, como é
jurisprudência constante deste tribunal, não tem vocação retroactiva
nem carácter interpretativo.

Todavia, tal não se reflecte no objecto do recurso, pois a questão
nela equacionada, como se viu, reporta-se apenas à existência, ou
não, da gerência de facto, no período considerado, que é necessário
à predita responsabilidade subsidiária já no regime do Dec-Lei 68/87,
como aliás, no CPCI.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se o aresto recorrido.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinha (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 28 de Maio 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.

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 pela recorrente
a apreciação daquela decisão, o recurso terá de im-
proceder.

Recurso no 21 620. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Ramalhete Carloto; Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre do acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância, de 24 de Setembro de 1996, que, concedendo provimento
ao recurso interposto, revogou a sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Portalegre, de 5 de Fevereiro
de 1993, e, julgando procedente a impugnação judicial deduzida por
Manuel Ramalhete Carloto contra a liquidação de IVA, relativo aos
anos de 1986 e 1987, no total de Esc. 1.374.175$00, e respectivos
juros compensatórios, anulou essa mesma liquidação.

Na sua alegação, a recorrente formula estas conclusões:
“1a - O... ”Manuel Ramalhete Carloto” exerceu nos anos de 1986

e 1987 a actividade de industrial de lacticínios;
2a - Foram feitas liquidações adicionais nos termos do artigo 82o

do CIVA, referentes aos anos de 1986 e 1987;
3a - O recorrente impugnou tais liquidações adicionais em 24/2/92;
4a - Não houve erro no julgamento da sentença recorrida, uma

vez que a 1a questão suscitada no presente acórdão foi devidamente
apreciada, conforme se pode ver a fls. 62 e 63 dos autos, onde se
demonstra a insuficiência de prova bastante para contrariar os ele-
mentos carreados pela fiscalização, limitando-se o recorrente a meras
generalidades;

5a - Em face do exposto, não se verifica o apontado erro de jul-
gamento da sentença recorrida, nem erros cometidos na determinação
do imposto (IVA), pelo que este se deve manter na ordem jurídica;

6a - O acórdão de que se recorre violou os artigos 27o, 82o, 83o,
84o e 85o, todos do CIVA, bem como o artigo 136o, no 2, do CPT...”.

Não houve contra-alegação.
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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 Tribunal “a quo” deu como assente o

seguinte:
“a) - Em 21/8/89, o impugnante foi notificado, através do ofício

no 1201 da RF de Nisa, do montante de IVA, respeitante ao ano
de 1986, fixado pelo Sr. CRF, para pagar ou, querendo, reclamar
do mesmo nos termos do arto 84o do CIVA;

b) - Não se confrontando com o valor fixado, reclamou o impugnante
em 6/10/89;

c) - Por deliberação da Comissão Distrital de Revisão, de 27/9/90,
foi-lhe, entretanto, fixado o valor definitivo;

d) - Desta deliberação interpôs o impugnante recurso para o TT
1a Instância de Portalegre que, julgado procedente, originou a anu-
lação daquela deliberação;

e) - Na sequência, a Comissão Distrital de Revisão, por deliberação
de 18/10/91, voltou a fixar o valor definitivo que serviu de base à
liquidação efectuada pela RF de Nisa, a qual foi notificada ao im-
pugnante em 11/11/91, através do ofício no 1832 da mesma Repartição;

f) - Relativamente ao montante de IVA fixado pelo Sr. CRF, re-
ferente ao ano de 1987, foi o impugnante notificado em 30/9/88, através
do ofício 1842 daquela RF;

g) - Também deste valor reclamou o impugnante, nos termos do
arto 84o do CIVA, em 17/10/88, tendo a Comissão Distrital de Revisão
fixado o valor definitivo em 27/9/90;

h) - Desta deliberação foi interposto recurso para o TT1a Instância
de Portalegre que, julgado procedente, originou a anulação daquela
deliberação;

i) - A Comissão Distrital de Revisão voltaria, em 18/10/91, a fixar
o valor definitivo, o qual serviu de base à liquidação efectuada pela
RF de Nisa, que foi notificada ao impugnante em 9/12/91, através
do ofício no 2062 daquela Repartição;

j) - Em 24/2/92, deu entrada na RF de Nisa a presente impugnação,
respeitante aos mencionados anos de 1986 e de 1987;

l) - A deliberação da Comissão, a que se refere o arto 68o do
CIRS, tomou por base os elementos que o SFT prestou nas suas
informações de 8/7/88 e 12/12/89, constantes de fls. 5 e ss. e de fls. 26
e ss. do processo administrativo apenso, quanto ao ano de 1986, e
de 8/7/88, constantes de fls. 5 e ss., de fls. 19 e ss. e de fls. 37 e
ss. do processo administrativo, referente ao ano de 1987;

m) - Durante os anos de 1986 e 1987, o impugnante utilizou apenas
uma viatura no transporte do leite desde o local de produção até
ao local de transformação, sendo esse transporte realizado diariamente
e com alternância variáveis, conforme a época do ano, em bilhas
de 50 litros;

n) - Durante aqueles anos, o impugnante utilizou outra viatura
apenas para o transporte de queijo;

o) - O leite utilizado no fabrico do queijo provinha de compra
a terceiros, em regime de campanha;

p) - A actividade do fabrico do queijo foi desenvolvida pelo im-
pugnante e no período auge, de Março a Maio, auxiliado por uma
ou duas mulheres;
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q) - O processo produtivo utilizado é do tipo artesanal;
r) - A comercialização é feita por grosso e a retalho;
s) - O recorrente exerce a actividade de indústria e lacticínios”.
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 17 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 -, a Recorrente estrutura a sua tese com base
na alegação de que “a fls. 62 e 63 dos autos” está demonstrada “a
insuficiência de prova bastante para contrariar os elementos carreados
pela fiscalização...”, assim discutindo a matéria de facto fixada pelo
Tribunal “a quo”, em zona da “prova livre”.

Na verdade, e fundamentalmente, a Recorrente questiona a as-
serção fáctica - constante do aresto recorrido - de que ”não estava
justificado o recurso ao método presuntivo, pois que o mesmo só
deveria ser actuado no caso de a contabilidade da impugnante não
merecer credibilidade, o que não se provou, pois a mesma reflecte
as situações que na realidade se verificaram e cuja existência de facto
aquela logrou afirmar” e de que “se conclui pela inverificação dos
pressupostos aduzidos pela administração fiscal...” (cfr. fls. 202).

Sendo assim, e sabendo-se que no domínio da matéria de facto
pertence quer os factos provados, quer as ilações delas extraídas, quer
ainda os juízos de valor sobre os mesmos emitidos, forçoso será re-
conhecer que a tese da 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 pela 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 negando provimento ao recurso.
Sem custas, por isenção da Recorrente.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Santos Serra (relator) — Abílio Bor-
dalo — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge de Sousa.
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Acórdão de 28 de Maio de 1997.

Assunto:

Processo tributário — Oposição à execução fiscal — Nulidade
da sentença — Omissão de pronúncia — Nulidade proces-
suais — Irregularidades processuais — MP.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A sentença é nula, nomeadamente, quando o juiz deixe
de pronunciar-se sobre questão que deveria apreciar -
arto 668o no 1 al. d) do CP Civil - o que está em cor-
respondência com o dever que lhe é imposto - arto 660o

no2 daquele primeiro diploma legal - de resolver todas
as questões que tiverem sido submetidos à sua apre-
ciação, por tal modo que é a omissão ou infracção
a esse dever que concretiza a dita nulidade.

II — Não se verifica tal nulidade se, continuado o processo
com vista ao MP, nos termos do arto 132, ex vi do
arto 293o, ambos do CPT e, pois, para emissão de parecer
final - cf. o seu arto 41o no 2 -, aquele não o emite,
antes promovendo inquiração de testemunhas, não ten-
do recaído qualquer despacho sobre tal promoção, sendo
logo proferida sentença, julgando prescrita a dívida exe-
quenda, sem aludir à dita promoção.

III — Tal constitui apenas mera irregularidade processual sem
influência no exame ou decisão da causa - arto 201o

do C. P. Civil - e, como tal, irrelevante.

Recurso no 21656 em que é recorrente Ministério Público e recorridas
Francelina do Céu Ferreira Antunes e 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, interpostos pelo M. P., da
sentença do TT de 1a Inst. de Lisboa, proferido em 20-12-96, que
julgou procedente a oposição deduzida por Francelina do Céu Ferreira
Antunes à execução fiscal originariamente instaurada contra a so-
ciedade Interpneus - Sociedade Internacional de Pneus, SARL, por
dívida à Segurança Social, e que contra si reverteu.

Fundamentou-se a decisão na prescrição da dívida exequenda.
O ora recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 - O arto 40o do CP Tributário concede aos juízes dos tribunais

tributários e «poder de ordenar as necessárias diligências tendentes
ao apuramento da verdade;

2 - Nos termos do arto 41o do CP Tributário, incumbe ao Ministério
Público a defesa da legalidade e a promoção do interesse público,
impondo que o mesmo seja ouvido, no processo judiciário, antes de
ser proferida a sentença;

3 - O Mmo Juiz «a quo», ao não se pronunciar sobre a promoção
do Ministério Público, a fls 23 v e 24, e ao proferir desde logo sentença,
violou os preceitos que prevêem expressamente a intervenção do Mi-
nistério Público;
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4 - A sentença recorrida padece, no nosso entender, do vício de
omissão de pronúncia - arto 668 no 1 alínea d) do Código P. Civil
e artigo 144 no 1 do CP Tributário.

Assim sendo, deverá ser dado provimento ao presente recurso, anu-
lando-se a sentença recorrida, devendo o tribunal a quo conhecer
da promoção do Ministério Público de fls 23 v, 24, em correcção
da nulidade invocada . . .».

Não houve contra-alegações.
O Mmo Juiz recorrido sustentou o decidido, no entendimento de

nenhum agravo ter provocado ao recorrente, já que, na sua própria
síntese final, «em primeiro lugar, não houve falta de pronúncia mas
indeferimento implícito da promoção e, em segundo lugar, tal in-
deferimento não constitui nulidade processual «a se» ou nulidade
de sentença, por omissão de pronúncia, pelas razões aqui sustentadas».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
A sentença teve como «provada» a seguinte «matéria de facto»:
«1 - Corre termos na 6a Secretaria Administrativa das Execuções

Fiscais de Lisboa o proc. exec. no 1.610/81, em que é executada a
Sociedade Itares Ideal, Lda., para cobrança de contribuições à Caixa
de Previdência e Abono de Família das Indústrias do Distrito de
Lisboa, reportadas aos meses de Maio e Novembro de 1980, no valor
de 753.658$00, acrescido de juros de mora (fls 2 proc. exec.).

2 - Bem como o proc. exec. no 2275/81, contra a mesma sociedade,
por contribuições de Dezembro de 1981 e Janeiro a Abril/1982, no
valor global de 683.734$00, acrescido de juros de mora (fls 2 proc.
exec. apenso).

3 - O processo executivo principal foi instaurado em 14-5-1981
e o apenso em 8-10-88 (fls 2 dos proc. exec.).

4 - A instância executiva esteve parada de Junho/81 a Fevereiro/92
(fls 10 e 35/vo proc. exec.).

5 - Por despacho de 11-2-92, foi ordenada a reversão contra o
ora A. (fls 35/v proc. exec.)».

Vejamos, pois:
Segundo se mostra nos autos, foi ordenada vista ao MP, nos termos

do arto 132, ex vi do arto 293, ambos do CPT, ou seja, para emissão
de parecer final - cf. art. 41o no 2 do mesmo diploma.

Todavia, o MP não emitiu, promovendo, antes, que, por tal ser
útil ao apuramento da verdade, se designasse «uma data para a in-
quiração das testemunhas indicadas pelo oponente».

E, sobre essa promoção, não foi proferido qualquer despacho, sen-
do, de imediato, proferida sentença que também se não lhe refere,
julgando prescrita a dívida exequenda.

Pelo que, no entendimento do recorrente, estar-se-ia em face de
uma nulidade da mesma, justamente a da omissão de pronúncia, pre-
vista no arto 668 no 1 al. d) do CP Civil e 144 no 1 do CPT.

Ora, como é sabido, a sentença é anula, nomeadamente quando
o juiz deixe de pronunciar-se sobre questão que devesse apreciar,
o que está em correspondência directa com o dever que lhe é imposto
- arto 660 no 2 do mesmo diploma - de resolver todas as questões
que tiverem sido submetidas à sua apreciação, por tal modo que é
a omissão ou infracção a esse dever que concretiza a dita nulidade.

Cf. Alberto dos Reis, Anotado, vol. V, pág. 143.
No caso, todavia, não está em causa qualquer omissão desse tipo,

própria e específica da sentença, pois o juiz não se deixou de se
pronunciar sobre qualquer «questão» que lhe tivesse sido posta ou
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fosse de conhecimento oficioso, e que, como tal, aí, devesse resolver
ou decidir.

O que se verifica é, antes, a omissão de um acto processual do
juiz, seja a falta de despacho que indeferisse (ou deferisse) a promovida
diligência de prova, sem que agora importe saber da legitimidade
do M. P. para o efeito ou se ela se justifica ou não: o que está
em causa é aquela falta de despacho sobre o ponto.

Ou seja: Trata-se não de uma nulidade de sentença - nomeadamente
a de omissão de pronúncia nos aludidos termos - mas de uma nulidade
de processo, a que se referem os arto 193o e seg. do C. P. Civil:
nulidade dos actos.

E com enquadramento no seu arto 201 - nulidade secundárias, atí-
picas, ou inominadas: omissão de um acto (ou formalidade) que a
lei prescreva.

Cf. Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil,
1956 pág. 156 e Antunes Varela, Manuel Proc. Civil, 1984 pág. 373.

Todavia, nos termos do mesmo preceito, tal omissão só produz
invalidade ou nulidade «quando a irregularidade cometida possa in-
fluir no exame ou na decisão da causa».

O que igualmente não é hipótese, uma vez que, tendo a sentença
julgado prescrita a dívida, face ao respectivo processo executivo, é
óbvio que tal não dependia minimamente da promovida inquirição
testemunhal, mas tão somente do exame e análise da aludida execução
fiscal.

Mais: em rigor, tal inquirição seria até um acto inútil e, assim,
proibido por lei - arto 197 no 1 do C. P. Civil.

Em suma: a irregularidade cometida é irrelevante, por não influir
«no exame ou na decisão da causa».

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 28 de Maio de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator.) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira.

Acórdão de 4 de Junho 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 re-
curso interposto “per saltum” de decisão dum tribunal
tributário de 1a instância, se não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito, nos termos do
arto 32o, 1, al. b) do ETAF.

II — Assim, discutindo-se no recurso também questão de fac-
to, é competente para do mesmo conhecer o Tribunal
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Tributário de 2a Instância, ao abrigo do disposto no
arto 41 no 1 alin. a) do ETAF.

Recurso no 14.863 em que é Recorrente José António Baptista Leitão
Amaro e outros e Recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria da Conceição Baptista Leitão Amaro, José António Baptista
Leitão Amaro e Maria José Baptista Leitão Amaro Carreira, iden-
tificados nos autos, deduziram impugnação judicial perante o Tribunal
Tributário de 1a Instância de Viseu, contra a liquidação do imposto
sobre sucessões e doacções efectuada pela Repartição de Finanças
de Tondela, por morte de José Leitão Amaro, alegando, em síntese,
que a primeira impugnante era casada com o falecido, ao qual sucedeu
juntamente com os dois filhos, 2o e 3o impugnantes; e que em 1980
a dita Repartição de Finanças procedeu à liquidação sem tomar em
consideração que a matéria colectável do imposto sucessório é cons-
tituída pelo património efectivamente transmitido; que para efeitos
de liquidação há que tomar em consideração o valor matricial dos
bens à data da transmissão; que os bens das verbas n.os 24 e 25
tinham em 1989 os valores matriciais respectivamente de 8.222.970$00
e 6.059.655$00 e encontravam-se arrendados há mais de 15 ou 20 anos;
que em 1882 os valores matriciais eram respectivamente de
3.952.560$00 e 3.178.560$00; e que as alterações dos valores matriciais
resultaram das rendas acordadas entre os inquilinos e os herdeiros
do autor da herança.”

A Fazenda Pública tomou posição sobre a impugnação, sustentando,
em resumo, que o Código do Sisa e do Imposto sobre Sucessões
e Doações (CSISSD) ao tributar o património que se transmite gra-
tuitamente busca o seu apoio no respeito das disposições legais dos
artos 20o e 30o do mesmo Código, e assim na determinação do valor
dos bens o que é determinante é o rendimento colectável inscrito
à data da liquidação pelo que a impugnação deve ser julgada
improcedente.

Por sentença de 18/3/92 o Mmo Juiz julgou improcedente a im-
pugnação, após aludir às duas correntes jurisprudenciais sobre esta
questão.

Para tanto sustentou que “a interpretação restritiva do arto 30o

do Código citado se traduz “numa interpretação ab-rogante do mesmo
artigo o que é de todo ilegal”.

Inconformados com tal decisão, os impugantes interpuseram re-
curso directamente para este STA em cujas alegações formularam
as seguintes conclusões:

“1. As diferenças de valores à data da liquidação e à data da trans-
missão resultam de condições muito próprias de negociações criadas
pelos herdeiros ora recorrentes por razões do bom sucesso da sua
iniciativa.

2. E não de uma evolução nem natural, nem legal do rendimento
existente à data da transmissão.

3. No caso vertente, já à data da transmissão se lograva numa
total transparência quanto ao valor dos imóveis transmitidos porquan-
to já se encontravam arrendados.

4. Pelo que não há que procurar proceder no momento da liquidação
à inquisição sobre qual seria o valor real à data da transmissão.
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5. No caso vertente, aquilo que os herdeiros receberam do autor
da herança foi um património imobiliário perfeitamente actualizado
e um valor legalmente determinado na data da abertura da herança.

6. Sem prejuízo das correcções ex lege o valor relevante para efeitos
de tributação em imposto sucessório é o matricial à data da trans-
missão.

7. É irrelevante que após a vocação sucessória esse valor tenha
aumentado por efeito de arrendamento efectuado pelos sucessores
do autor da herança.

8. O aumento do rendimento colectável de imóveis determinado
por aumento de rendas posterior à data da transmissão não deve
ser considerado para os efeitos e à face do arto 30o do CSISSD.

9. A douta sentença recorrida violou o disposto nos art.os 20o e
30o do CSISSD.

Termos em que (...) deve conceder-se provimento ao presente re-
curso e, em consequência, revogar-se a sentença recorrida ...”

Contra-alegou a Fazenda Pública defendendo que «da conjugação
dos art.os 20o e 30o do CSISD (na redacção inicial e ao tempo quer
da liquidação, quer da transmissão) resultam que a liquidação incide
sobre o valor dos imóveis ao tempo da transmissão mas este era
o valor matricial à data da liquidação; só eram de excluir casos em
que a valorização decorria entre o momento da transmissão e o da
liquidação tivesse sido devida a actuação expressa do proprietário
sucessor ou donatário (realização de benfeitorias); já o caso da va-
lorização devida a aumento convencional de rendas ocorrido entre
a transmissão e a liquidação traduz ainda o valor da riqueza transmitida
a que o CSISD pretendeu atingir segundo a forma de cálculo prevista
no arto 30o; não há diferença substancial entre essa valorização ter
sido decretada pelo legislador ou admitida convencionalmente por
particulares».

O Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que o recurso não merece provimento já que “a sentença recorrida
segue jurisprudência largamente maioritária da Secção”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
«3.1 - Em 13 de Junho de 1982 faleceu José Leitão Amaro que

era casado sob o regime da comunhão de bens, em primeiras e re-
cíprocas núpcias de ambos, com Maria da Conceição Baptista Leitão
Amaro.

3.2 - Deste matrimónio nasceram dois filhos: o José António Bap-
tista Leitão Amaro e a Maria José Leitão Amaro Carreira.

3.3 - Na Repartição de Finanças do Concelho de Tondela foi ins-
taurado, sob o no 25748, o processo para liquidação do imposto sobre
a sucessão.

3.4 - Nas verbas n.os 24 e 25 da relação de bens apresentada por
óbito do dito José Leitão Amaro constaram os seguintes prédios ur-
banos inscritos na matriz da freguesia da Sé Nova, Coimbra, sob
os artigos 840o e 841o

3.5 - O valor matricial dos ditos prédios, reportado a 13 de Junho
de 1982, era, respectivamente de 3.952.560$00 e 3.178.560$00.

3.6 - À data da liquidação, os valores matriciais eram respecti-
vamente de 8.222.970$00 e 6.059.655$00.

3.7 - As alterações dos valores matriciais - vide 3.5 e 3.6 - resultaram
da alteração das rendas acordadas entre os inquilinos e os herdeiros
do autor da herança José Leitão Amaro.
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3.8 - Na liquidação foi tomado em consideração o valor dos bens
à data desta.

3.9 - Os impugnantes foram em 22 de Fevereiro de 1990 notificados
da liquidação do imposto sucessório, que foi debitado para cobrança
virtual, com abertura do cofre em 1 de Abril de 1990.

3.10 - A presente impugnação foi instaurada em Junho de 1990.»
A questão que prioritariamente se coloca é a de saber se este

Tribunal é competente para do recurso conhecer, tendo presente a
matéria vertida nas conclusões, delimitadoras como são do objecto
do recurso e sabido que a competência dos Tribunais é questão de
ordem pública pelo que a sua apreciação precede a de qualquer outra
matéria (arto 3o da LPTA ex vi do arto 2o do CPT).

A incompetência dos Tribunais é questão que pode ser arguida
pelas partes e pelo Ministério Público e deve ser suscitada oficio-
samente pelo Tribunal em qualquer estado do processo enquanto
não houver sentença com trânsito em julgado sobre o fundo da causa
(arto 101o e 102o do CPC e 45o no 2 do CPT).

A Secção de Contencioso Tributário deste STA apenas conhece
de direito, servindo como Tribunal de Revista, nos termos do no 4
do arto 21o do ETAF, nos processos inicialmente julgados pelos Tri-
bunais Tributários de 1a Instância.

Da análise das conclusões 1a, 2a e 3a do presente recurso verifica-se
que os recorrentes alegam matéria de facto para conhecimento da
qual não dispõe este STA de competência.

Assim, ali se afirma (concl. 1) que “as diferenças de valores à data
da liquidação e à data da transmissão resultam de condições muito
próprias de negociações criadas pelos herdeiros ora recorrentes por
razões do bom sucesso da sua iniciativa”; “e não de uma evolução
nem natural nem legal do rendimento existente à data da transmissão”
(concl. 2); Também na concl. 3 se afirma que «... já à data da trans-
missão se lograva uma total transparência quanto ao valor real dos
imóveis transmitidos, porquanto já se encontravam arrendados.»

Daqui resulta que se pretendiam nas conclusões segmentos ora
proposições fácticas, que exprimem ocorrências da vida real e que
não lograram assento no elenco da matéria de facto fixada na sentença.

Na verdade ao falar-se em condições muito próprias de negociação
criadas pelos herdeiros que estão na base das diferenças de valores
à data da liquidação e à data da transmissão e não a mera evolução
natural do rendimento existente à data da transmissão, e que os prédios
transmitidos já se encontravam arrendados, quando na sentença se
fixou que as rendas foram acordadas entre os inquilinos e os herdeiros,
para além de não encontrar correspondência no quadro probatório,
este mesmo é posto em causa pela matéria da 3a conclusão.

E porque se trata de matéria fáctica só o Tribunal Competente
pode apreciá-la, sendo no caso dos autos o Tribunal Tributário de
2a Instância que nos termos do arto 39o do ETAF conhece de facto
e de direito, não dispondo, como se disse, esta Secção de Contencioso
Tributário de poderes de cognição para da mesma conhecer, sendo
certo que, para definir a competência em razão da hierarquia, não
é decisiva a questão de saber se tal matéria fáctica é ou não relevante
para a decisão, tarefa que apenas cabe ao Tribunal competente para
do recurso conhecer.

Do exposto resulta que, não tendo o presente recurso por fun-
damento exclusivamente matéria de direito, escapa à apreciação deste
STA, competindo sim o seu conhecimento ao Tribunal Tributário
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de 2a Instância, nos termos das disposições conjugadas dos art.os 39o,
41o no 1 alín. a) e 32o no 1 alín. b) do ETAF em consonância com
o preceituado no arto 167o do CPT.

Termos em que se acorda em julgar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, sendo para tanto competente o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamentos. Poderes de cognição do
STA. Improcedência de recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas co-
nhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos Tribunais Tributários de 1a Instância artigo
21o, 4, do ETAF.

II — E assim, fora das situações previstas no no 2 do artigo
722o do CPC, o erro na apreciação das provas e na
fixação dos factos materiais da causa não se inscreve
nos poderes de cognição da mesma formação (cf. ainda
o no 2 do artigo 729o do mesmo compêndio adjectivo
capital.

III — Consequentemente, não ocorrendo, in casu, qualquer da-
quelas ressalvas, decisão factual soberana da 2a Instância,
o recurso improcede necessariamente.

Recurso n.o 18935 em que é recorrente Albertina da Conceição Alves
e José Alves e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Conso DR. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferencia, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:

Albertina da Conceição Alves e José Alves, inconformados com
o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância que, confirmando
a sentença do TT de Braga que julgou improcedente esta impugnação
judicial, negou provimento ao recurso por aqueles interposto, vêm
até nós, assim rematando a sua alegação de recurso:

A - Os documentos autênticos fazem prova plena não só dos factos
que referem como praticados pela autoridade ou oficial público res-
pectivo mas também dos factos que neles são atestados com base
em percepções da entidade documentadora.

1647

B - A escritura do aumento de capital social de uma sociedade
constitui prova plena não só do aumento de capital mas também
da pessoa ou pessoas que o realizaram.

C - A sua força probatória só pode ser afastada com base na sua
falsidade;

D - A importância de 2.500.000$00, para aumento de capital social
da Sociedade de Construções Arcada, Lda., foi subscrita por Isabel
Fernandes e não pelos recorrentes;

E - Os recorrentes apenas subscreveram, para o aumento do capital
social, a importância de 6.750.000$00;

F - A liquidação do imposto objecto do presente recurso incidiu
sobre valores que os recorrentes não receberam, em flagrante violação
do disposto no artigo 20o do C.S.I.S.S.D.;

G - A douta decisão recorrida viola, entre outros, o disposto nos
artigos 371o e 372o do Código Civil e, em consequência, o disposto
nos artos 142o e 144o do CPT e 658o e 659o, 3, do CPC.

Contra-alegando, a Fazenda Pública defende a confirmação do acór-
dão recorrido, por isso que conclui pela improcedência do recurso.

Também o Exmo Magistrado do Ministério Público é de parecer
que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O tribunal ”a quo” considerou provados os seguintes factos:
I - Em 31.XII.87, na conta de suprimentos do sócio Abel Alves

da ”Sociedade de Construções Arcada, Lda.”, com sede na Av. da
Liberdade, 590 - 2o esq., em Braga, feita à mesma sociedade, foi
debitada a quantia de 37.000.000$00, da qual 9.250.000$00 foram trans-
feridos para a conta-sócios e associados do impugnante e daqui para
a de capital social, a fim de se proceder ao aumento de capital de-
liberado em 21.XII.87 e concretizado pela escritura notarial de
31.XII.87-fls 11 a 15.

II - Por documento particular fotocopiado a fls 22, os impugnantes
declararam que deviam ao dito Abel Alves, seu sogro e pai, a im-
portância de 3.000.000$00, emprestada para aumento do capital social.

Fora deste campo factual, encontramos no acórdão recorrido a
proclamação fáctica de que os sobreditos movimentos contabilísticos
de sócio para sócio não tiveram contrapartida alguma, acto social
que os justifique, suporte sério.

Esta dispersão dos factos relevantes para a decisão em causa, ao
arrepio do esquema definido pelo artigo 142o (corresponde ao artigo
659o do CPC) do CPT, consubstancia vício técnico que não alcança
gravidade bastante para justificar a pesada sanção de nulidade do
artigo 144o, 1, do mesmo compêndio adjectivo (v. Ac. de STJ de
3 de Maio de 1990, in BMJ no 397-407).

Apontada a materialidade disponível, importa referir que, segundo
o artigo 21o, 4, do ETAF, tratando-se, como no caso vertente, de
um processo inicialmente julgado por tribunal tributário de 1a ins-
tância, a Secção de Contencioso Tributário do STA ”apenas conhece
de matéria de direito” e, por isso, funcionando como tribunal de
revista, não pode, em princípio, exercer censura sobre o julgamento
de facto espelhado no aresto recorrido. É que, nos termos do no 2
do artigo 722o do CPC”, o erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa não pode ser objecto de recurso de
revista, salvo havendo ofensa duma disposição expressa de lei que
exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe
a força de determinado meio de prova”.
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Os recorrentes, parecendo reportar-se à escritura pública de fls
11-15 (as conclusões não a referem expressamente), alegam violação
dos artigos 371o e 372o do Código Civil.

Mas o acolhimento na parte final do item I do probatório da es-
critura notarial de aumento de capital evidencia que o tribunal ”a
quo” não cerceou a sua força probatória plena esteada nos sobreditos
preceitos substantivos.

É certo que no acórdão recorrido se consignou que tal documento
autêntico só prova que a sociedade aumentou o seu capital. Mas,
aquele advérbio de modo quer, seguramente, significar que nada mais
se colheu da dita escritura para além da matéria que se prende com
o aumento de capital da sociedade. O que se compagina com o es-
tatuído no artigo 88o do Código das Sociedades Comerciais, que assim
reza:

«Para efeitos internos, o capital considera-se aumentado e as par-
ticipações consideram-se constituídas a partir da celebração da es-
critura pública».

E ao dizer-se no mesmo passo que tal escritura tem ”pouca re-
levância” teve-se, obviamente, em mente o ”thema decidendum”.

E, na verdade, do facto de no dito documento autêntico constar,
além do mais, que os impugnantes participaram no aumento de capital
com a quantia de 6.750.000$00 nada emerge de revelador sobre a
origem desse numerário.

Do que vem de dizer-se se vê que na decisão em apreço não se
vislumbra a alegada violação dos ”artigos 371o e 372o do Código
Civil e, em consequência, do disposto nos artigos 142o e 144o do
CPT e 658o e 659o, 3, do CPC”.

Ora, os recorrentes partiram daí para, insurgindo-se contra o jul-
gamento de facto da instância, concluírem que ”a liquidação do im-
posto objecto do presente recurso incidiu sobre valores que ... não
receberam” - conclusão F.

Temos, assim, que a sua pretensão assenta numa reapreciação da
matéria de facto, de todo vedada a esta formação, seguro que não
ocorre qualquer das ressalvas do no 2 do artigo 722o do CPC (cf.
seu artigo 729o, 2).

Destarte, o que se perfila é transferência de 9.250.000$00 da conta
de suprimentos do sócio Abel Alves para a conta ”sócios-associados”
do impugnante sem qualquer contraprestação pecuniária ou de outra
natureza por parte deste. Isto integra, efectivamente, uma transmissão
de dinheiro, a título gratuito, para a esfera patrimonial dos impug-
nantes, passível do imposto impugnado, nos termos dos artigos 1o

e 3o do C.I.M.I.S.S.D..
Em suma: a discussão proposta pelos recorrentes implicaria sindicar

a decisão de matéria de facto proferida pelo Tribunal Tributário de
2a Instância, o que, in casu, está, como se viu, legalmente vedado
a esta Secção.

Termos em que, e pelo exposto, se acorda negar provimento ao
recurso, confirmando-se o aresto recorrido.

Custas pelo recorrentes, com 60% de procuradoria.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) - Lúcio Alberto da Assunção Barbosa - Domingos Brandão
de Pinho. - Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Caso julgado formal. Cessação da suspensão da instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O despacho a suspender a instância por existir uma causa
prejudicial pendente constitui caso julgado formal, com
força obrigatória dentro do processo, que não poder ser
revogado em qualquer momento;

II — Se a instância tiver sido suspensa por vontade do juiz,
nos termos do arto 279o do CPC, por existir causa pre-
judicial pendente, o juiz não pode fazer cessar a suspensão
quando entender, pois nos termos no arto 284o, no 1,
al. c), do CPC, a suspensão só pode cessar quando estiver
definitivamente julgada a causa prejudicial.

Recurso n.o 19 180. Recorrente: José Camarinha Lopes. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório
Com fundamento em vício de forma por falta de notificação e

falta de fundamentação, vício de violação de lei e falta de culpa para
pagar os juros compensatórios, o contribuinte JOSÉ CAMARINHA
LOPES, residente na Rua no 30 - 1070, 3o Esqo, Espinho, impugnou
judicialmente junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
o acto de liquidação de Imposto Complementar - Secção A e juros
compensatórios, respeitantes ao ano de 1988, praticado pela Repar-
tição de Finanças de Espinho, incidente sobre as gorjetas recebidas
de terceiros quando prestava o seu serviço no casino.

Por sentença de fls. 41 a 43, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro absolveu o Estado da instância por ter
entendido que a impugnação judicial deu entrada em tribunal já depois
de expirado o prazo legal de caducidade.

Contra a sentença, o contribuinte recorreu para este STA, pedindo
a sua revogação com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

1 - Os ora recorrentes apresentaram impugnação contra a liquidação
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;
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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;

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 revogado;

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. n.o 154/91, de 23/4, era inaplicável à situação sub judice,
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 os 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 de 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 Com-
plementar 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,
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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 58o do Código do Imposto
Complementar e 89o do Código do Processo das Contribuições e
Impostos.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual o recurso merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1a instância
fixou a seguinte matéria de facto:

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 112 309$00, e
juros compensatórios de 46 597$00 - cfr. informação oficial a fls. 8.

b) - Não tendo o impugnante procedido ao pagamento eventual
da liquidação dita em a), foi a mesma debitada ao Tesoureiro da
Fazenda Pública no dia 17/7/91 - cfr. informação oficial a fls. 8.

c) - No dia 30/10/91, o impugnante apresentou a petição de im-
pugnação judicial relatada em 1.1 - cfr. carimbo de entrada a fls. 2.

d) - O presente processo tem os seus termos suspensos, por ordem
do juiz, de acordo com o art. 279o do CPCivil.

2o Fundamentação
Do probatório constante da decisão recorrida importa apenas o

último facto: O PRESENTE PROCESSO TEM OS SEUS TERMOS
SUSPENSOS, POR ORDEM DO JUIZ, DE ACORDO COM O
ARTo 279o DO CPCIVIL. Isto é, o juiz deste processo decidiu sus-
pender o seu andamento até que fosse decidida uma causa prejudicial.

Aconteceu que, sem que esta causa prejudicial fosse resolvida, o
Mo Juiz a quo revogou o seu despacho anterior.

Com isto, violou a autoridade de caso julgado formado pelo des-
pacho que mandou suspender a instância. Ora, nos termos do arto 672o

do CPC, os despachos, bem como as sentenças, que recaiam uni-
camente sobre a relação processual têm força obrigatória dentro do
processo, salvo se por sua natureza não admitirem recurso de agravo.
Como o despacho a mandar suspender a instância recaiu unicamente
sobre a relação processual - mandou suspender o processo - o mesmo
tinha força obrigatória dentro dele, não podendo o juiz fazê-lo cessar
antes de a questão ou causa prejudicial estar julgada.

Por isso, não estando ainda julgada, com trânsito em julgado, a
causa prejudicial, o despacho recorrido violou um caso julgado formal.

Por outro lado, o despacho recorrido viola o art. 284o, no 1, al. c)
do CPC, nos termos do qual uma suspensão da instância por vontade
do juiz (ou ordenada pelo tribunal) só cessa QUANDO ESTIVER
DEFINITIVAMENTE JULGADA A CAUSA PREJUDICIAL OU
QUANDO TIVER DECORRIDO O PRAZO FIXADO.

Como, in casu, ainda não foi definitivamente julgada a causa pre-
judicial, nem foi fixado qualquer prazo para a duração da suspensão,
segue-se que o Mo Juiz a quo fez cessar a suspensão da instância
em caso não previsto pela lei.

Por todas estas razões, o despacho recorrido não pode manter-se.
3.o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso e em revogar o despacho recorrido, devendo a
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instância continuar suspensa até estar julgada definitivamente a causa
prejudicial.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Castro
Martins — Mendes Pimentel — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Responsabilidade dos gerentes. Adquirente dos bens da de-
vedora. Reversão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os gerentes das sociedades respondem subsidiariamente
pelas dívidas de impostos da sua empresa, salvo se pro-
varem que não foi por culpa sua que o património desta
se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais
(arto 13 do CPT).

II — A execução pode reverter, na falta ou insuficiência de
bens do devedor, contra a adquirente dos bens (arto 243
no 1 do CPT).

III — O gerente da empresa adquirente não responde subsi-
diariamente pelo pagamento das dívidas da originária
devedora porquanto só os bens adquiridos podem ser pe-
nhorados na execução (arto 243 no 2 do CPT).

Recurso n.o 19 797. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Virgílio
Carvalho Oliveira. Relator: Exmo. Conso Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Virgílio de Carvalho Oliveira deduziu oposição à execução que
contra si revertera na qualidade de gerente da firma “Proparede Co-
mércio e Indústria de Construção Civil, Lda.”, invocando vários vícios,
tendo a oposição sido julgada procedente por sentença do Mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra.

Inconformada com tal decisão, dela recorreu a Fazenda Pública
para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação
por violação das alíneas b) e g) do artigo 286o e arto 13o do Código
de Processo Tributário, bem como o arto 16o do CPCI, tendo for-
mulado as seguintes conclusões:

1a - O autor foi revertido na sua qualidade de responsável subsidiário
da sociedade Proparede - Comércio e Indústria de Construção Civil,
Lda.

2a - Por isso, não podia ele ser julgado parte ilegítima por não
ter sido administrador da sociedade Fábrica Lufapo de Faianças e
Porcelanas, SARL.

3a Sendo ele responsável subsidiário, podia ele discutir a legalidade
em concreto da dívida exequenda - ou mais precisamente a inexi-
gibilidade à Proparede dos impostos que lhe foram imputados e de
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cuja liquidação foi ela notificada, através da impugnação judicial, nos
termos do no 2 do artigo 11o do Código de Processo Tributário,

4a - estando, no entanto, vedado tal conhecimento em processo
de oposição.

5a - Por isso, não podia a douta sentença apreciar os efeitos da
cláusula 10a do “termo de transacção”, de que resultou a imputação
à Proparede da dívida exequenda,

6a - para mais tendo ela já sido objecto de oposição por parte
da Proparede, a qual foi julgada improcedente, com sentença tran-
sitada em julgado.

7a - Assim, a douta sentença apenas podia decidir sobre a legi-
timidade do oponente enquanto administrador da Proparede e pelas
dívidas desta, pois foi em tal qualidade que ele foi revertido e citado.

8a - O oponente não invocou sequer que não fora gerente da
Proparede,

9a - nem alegou quaisquer factos susceptíveis de demonstrar a sua
falta de culpa.

Pelo oponente foi pedida a confirmação da sentença recorrida,
formulando as seguintes conclusões:

1o As dívidas revertidas contra o recorrido pertencem a uma so-
ciedade à qual este foi, é e sempre será completamente alheio.

2o A sociedade Proparede, de que o recorrido é sócio, não gerou
as dívidas pertencentes à Lufapo. Ademais,

3o essas dívidas reportam-se a um período muito anterior à tran-
sacção judicial.

4o Os gerentes apenas podem ser responsabilizados pelo pagamento
de contribuições e impostos se cumulativamente se verificarem as
duas seguintes condições:

A) reportarem-se as dívidas ao período do exercício do seu cargo.
B) ter sido por sua culpa que o património da devedora se tomou

insuficiente para pagar. Ora,
no caso em apreço não se verifica nenhuma das condições.

5o A lei fiscal não permite a transmissão ”inter vivos” ou a sub-
-rogação daquela dívida nos termos pretendidos pela recorrente.

6o A Proparede apenas adquiriu o activo imobilizado (terrenos)
da Luflapo, pagando por isso o respectivo preço acordado.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por ter sido ilegal a reversão.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida vem fixado o seguinte:
1. O oponente foi citado em 10 de Dezembro de 1992, tendo a

oposição sido apresentada em 15 de Janeiro de 1993.
2. A citação do oponente foi efectuada por correio, sob registo

postal e com aviso de recepção.
3. Considera-se integralmente reproduzido o teor dos documentos

de fls. 33 e 34 dos autos (termo de transacção).
4. Considera-se integralmente reproduzido o teor dos documentos

de fls. 45 a 69 dos autos.
5. Considera-se integralmente reproduzido o teor dos documentos

de fls. 142 e 155 a 158 e 163 e 164.
6. De acordo com os documentos de fls. 142 e 155 a 158 e informação

de fls. 163 e 164, a dívida exequenda provém de dívidas ao Gabinete
de Gestão do Fundo de Desemprego, por quotizações em dívida re-
lativas ao período de Dezembro de 1977 a Março de 1980; de Con-
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tribuição Industrial, grupo A, do ano de 1982; de Contribuição Predial
do ano de 1988; de Imposto de Mais-Valias de 1986; de Contribuição
Autárquica de 1989.

7. A certidão de relaxe relativa à Contribuição Industrial, do ano
de 1982, está em nome de Fábricas Lufapo de Faianças e Porcelanas,
S.A.R.L., REP. por Proparede - Com. e Ind. de Const. Civil, Lda.,
por decorrência do termo de transacção citado.

8. Contra a execução fiscal, com base nela instaurada, deduziu a
Proparede oposição (doc. de fls. 145), que foi julgada improcedente
e confirmada, após recurso.

9. A dívida proveniente de quotizações para o Gabinete de Gestão
do Fundo de Desemprego está em nome da Proparede, com a anotação
que tal dívida se reporta às Fábricas Lufapo de Faianças e Porcelanas,
SARL, que foi adquirida pela Proparede por transacção, cujo termo
foi assinado em treze de Março de mil novecentos e oitenta e dois,
débitos cobertos pela garantia bancária prestada pelo Banco Pinto
& Sotto Mayor, e dela foi citada a Proparede na execução em causa.

10. As restantes dívidas (Contribuição Predial, Imposto de Mais-
-Valias e Contribuição Autárquica) encontram-se em nome da de-
vedora Proparede.

11. Considera-se integralmente reproduzido o teor do documento
de fls. 44 dos autos.

12. O oponente nunca foi gerente ou esteve ligado à Lufapo.
Assentes estes factos, que se impõem a este tribunal, apreciemos

a situação colocada no recurso.
No artigo 16o do CPCI estabelecia-se a responsabilidade pessoal

e solidária dos administradores ou gerentes das sociedades de res-
ponsabilidade limitada pelas contribuições, impostos, multas ou quais-
quer outras dívidas delas ao Estado. Pelo Dec. Lei 68/87 passou a
aplicar-se a essa responsabilidade o regime do artigo 78o do Código
das Sociedades Comerciais que exigia que a actividade do gerente
ou administrador relativamente ao não pagamento fosse culposa, não
bastando a ocorrência de gerência de direito e de facto. Por seu
turno o artigo 13o do CPT veio responsabilizar subsidiariamente os
gerentes e outros responsáveis da empresa pelas contribuições e im-
postos relativos ao exercício do seu cargo, salvo se provassem que
não fora por culpa sua que o património da empresa se tornara in-
suficiente para a satisfação dos créditos fiscais. A responsabilidade
dos gerentes é pois subsidiária da empresa, assenta numa culpa pessoal
e solidária entre os vários elementos que a dirigem, ocorrendo a re-
versão quando esta não tem bens que respondam pelas dívidas fiscais,
sendo então chamados à responsabilidade os seus gestores.

É porém diversa a situação no caso vertente. A empresa devedora
(Lufapo) abriu falência, tendo os seus bens sido adquiridos por outra
empresa (Proparede). Nos termos da cláusula 10a do “termo de tran-
sacção” consagrava-se que “os adquirentes ficarão sub-rogados em
todos os direitos e obrigações da massa falida”. Sendo o ora oponente
gerente da adquirente dos bens em causa poderá então a execução
reverter contra ele na falta de bens da Proparede?

Dispõe o artigo 243o do CPT, em cujo âmbito ocorreu a reversão
aqui questionada e mantendo o regime já consagrado no artigo 147o

do CPCI, sobre a “reversão contra terceiros adquirentes de bens”
(epígrafe do artigo):

“1. Na falta ou insuficiência de bens do originário devedor ou dos
seus sucessores e se se tratar de dívida com privilégio sobre bens
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que se tenham transmitido a terceiros, contra estes reverterá a exe-
cução, salvo se a transmissão se tiver realizado por venda em processo
a que a Fazenda Pública devesse ser chamada a deduzir os seus direitos.

2. Os terceiros só respondem pelo imposto relativo aos bens trans-
mitidos e apenas estes podem ser penhorados na execução, a não
ser que aqueles nomeiem outros bens em sua substituição e o chefe
da repartição de finanças competente considere não haver prejuízo.”

Resulta pois com clareza deste normativo que contra o adquirente
dos bens pode reverter a execução se se tratar de dívida privilegiada
mas que só os bens transmitidos podem ser penhorados para responder
pela dívida, salvo se o revertido indicar outros e o chefe da repartição
de finanças os aceitar. Afigura-se pois claro que, face ao que neste
artigo se dispõe, não pode haver reversão contra os gerentes da em-
presa adquirente. Se só os bens adquiridos podem ser penhorados,
excluída fica logo a reversão sobre o património dos gerentes da ad-
quirente. Conforme consta do probatório o ora opoente nunca foi
gerente ou esteve ligado à Lufapo. Por isso não podia ser respon-
sabilizado pelas dívidas fiscais dela. Os bens adquiridos pela Proparede
à Lufapo poderiam eventualmente, nos termos deste artigo, responder
pelos impostos que esta não pagou. Todavia, os bens próprios dos
gerentes da Proparede, que nada tinham a ver com a devedora ori-
ginaria, não tinham que responder por tais dívidas no que constituiria
uma reversão de outra reversão.

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.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Vítor Meira (relator) — Mendes Pi-
mentel — Ernâni Figueiredo — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Suspensão da instância: Interpelação do T.J.C.E. sobre a in-
terpretação de norma do direito comunitário em processo
distinto.

Doutrina que dimana da decisão:

Deve ser declarada suspensa a instância recursiva se noutro
processo foi decidido interpelar o T.J.C.E. sobre a inter-
pretação de uma norma comunitária, quando a decisão
que esta vier a proferir se revelar de manifesto interesse
para o julgamento de recurso.

Recurso n.o 19 812, em que são recorrente Sindicar — Sociedade de
Comércio de Carnes, L.da e recorrida a Fazenda Pública. Relator,
o Ex.mo Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
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Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Sindicar, Sociedade de Comércio de Carnes, Lda, nas alegações
de recurso para este S.T.A. sustenta que o ‘‘seguro de reses’’ (criado
pelo DL 345/81, de 15/12), a ‘‘taxa de comercialização’’ de carne
(criada pelo DL 343/86, de 5/10) bem como a ‘‘taxa de ruminantes’’
(criada pelos DL 240/82, de 22/6 e 297/85, de 25/6) violam, para além
do mais, o no 33o da 6a Directiva do Conselho de 17/5/77.

Questão relativa à interpretação desta disposição foi posta, pelo
menos, no recurso no 21006, tendo sido decidido, por acórdão de
12/2/97, interpelar o T.J.C.E., nos termos do arto 177o do Tratado
de Roma.

Este S.T.A. julga, no caso vertente, em última instância, não sendo,
por isso, a decisão que vier a proferir nos presentes autos susceptível
do recurso judicial a que alude o arto 177o do Tratado de Roma.

Por outro lado, a decisão que aquele Tribunal vier a proferir sobre
a referida questão tem manifesto interesse para os presentes autos.

Assim, ao abrigo do disposto no arto 279o do C.P.Civil, acorda-se
em declarar suspensa a instância recursiva até que o T.J.C.E. emita
a aludida pronúncia, devendo a Secretaria juntar, logo que conhecida,
cópia da respectiva decisão.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia do STA. Competência do T.T. de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões de recurso per saltum para
o STA, matéria de facto, é de concluir pela incompetência,
em razão da hierarquia, daquele Tribunal e pela compe-
tência do T.T. de 2a Instância para daquele conhecer.

Recurso n.o 20 076, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Juvenal Pancinha Brás. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Fonseca Limão.

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

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Mo

Juiz do T.T. de 1a Instância de Faro, dela interpôs recurso para este
STA, terminando as suas alegações com a formulação de um quadro
conclusivo onde, para além mais, afirma:

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

1657

A propósito desta conclusão, sustenta o Exo Magistrado do Mo

Po, junto deste STA, que ‘‘na douta sentença recorrida não é dado
como provado que as gratificações em causa tenham sido auferidas
por trabalho prestado, nem que este tivesse conexão com qualquer
contrato de trabalho em que o impugnante seja interviniente’’. Conclui
pela incompetência deste STA.

Notificadas as partes para se pronunciarem perante esta questão
nada disseram.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Como é sabido, o âmbito dos recursos é determinado pelas con-

clusões da respectiva alegação.
Confrontada a conclusão atrás referida com a sentença recorrida,

desde logo resulta que nesta não é dado como provado que as gra-
tificações auferidas pelo impugnante o tenham sido no âmbito de
uma relação laboral.

Esta questão, todavia, logra enquadramento no âmbito da matéria
de facto, pois que se trata de captar uma ocorrência da vida real,
em nada se prendendo com a interpretação e aplicação da lei.

Quer isto dizer que o recurso tem, também, por fundamento matéria
de facto, o que afasta a competência deste STA, em razão da hie-
rarquia, para dele conhecer, conforme se preceitua nos art.os 32o

no 1 al. b) do ETAF e 167o do CPT.
A qual, nos termos do arto 41o no 1 al. a) do ETAF, radica no

T.T. de 2a Instância.
Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão

da hierarquia, este STA para conhecer do recurso e competente para
o efeito o T.T. de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo a oponente invocado factos que, em seu entender,
consubstanciavam inexigibilidade da dívida por a mesma
não ser ainda susceptível de cobrança, deveria o julgador
apreciar se tais factos integravam o fundamento invocado.

II — Não o tendo feito, cometeu a nulidade de omissão de
pronúncia prevista no artigo 668o no 1 al. d) do CPC
por se não ter pronunciado sobre questão que devia
conhecer.
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Recurso n.o 20127. Recorrente: FURTUR — Investimento Turístico
do Vale das Furnas, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

“Furtur - Investimento Turístico do Vale das Furnas, Lda.”, deduziu
oposição à execução fiscal que contra si corria na Repartição de Fi-
nanças de Lagoa, Açores, sob o n.o 13/86, para pagamento da quantia
de 20.000.000$00 acrescidos de juros de mora.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Faro foi a oposição julgada improcedente.

Não se conformando com tal decisão interpôs a opoente recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo, tendo formulado as se-
guintes conclusões:

1o O princípio da legalidade é a base da actividade da Administração
Pública.

2o Tal princípio pressupõe que o Estado há-de ser o primeiro a
cumprir, nos seus precisos termos, os diplomas que produz.

3o A dívida reclamada coercivamente nesta execução não é exigível.
4o Pois que, sendo o prazo de vencimento fixado também no in-

teresse do devedor, não houve vencimento da dívida.
5o O subsídio atribuído à recorrente só pode ser exigido, antes

do vencimento, se houver violação das obrigações que foram impostas
à Furtur.

6o Ora, foi a Administração que, por omissão, criou o problema
sub judice.

7o A recorrente não violou nem a regra geral do art. 9o do Dec.Leg
no 13/83/A, de 16 de Abril, nem o preceituado no no 5 da Portaria
de 27/8/84.

8o Pelo que, em obediência ao princípio da legalidade, a Admi-
nistração não pode reclamar juros moratórios, nem o reembolso do
subsídio.

9o Assim, o título que serve de base à execução, ou por falsidade
ou por ilegalidade da dívida exequenda (art. 176o als. c) e a) do
C. P. C. I.), não é exequível.

10o Tal matéria pode e deve ser apreciada em processo de oposição
fiscal.

11o Por outro lado o no 3 do art. 9o do Dec. Leg. Reg. no 13/83/A
está ferido de inconstitucionalidade.

12o Já que a Assembleia Regional da Região Autónoma carece
de competência para criar títulos executivos.

13o Havendo, pois, na norma em apreço, inconstitucionalidade.
14o O que invalida o documento que se pretende ser título executivo.
15o Acresce que, pela falta do pressuposto da exigibilidade, inexiste,

realmente, um título legalmente exequível.
16o Finalmente a decisão recorrida nada decidiu sobre os vários

problemas que foram levantados pela oponente.
17o Havendo, como há, omissões de pronúncia, a douta sentença

é nula, atento o disposto no art. 668o no 1 al. a) do Cód. Proc. Civil.
18o A douta sentença recorrida, para além de ser nula, violou por

erros de interpretação e de aplicação o disposto no art. 9o do Dec.
Leg. Reg. no 13/83/A e o no 5 da Portaria de 27/8/84.

19o Deve, pois, ser dado provimento ao recurso, revogando-se a
decisão recorrida.
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20o Ou, quando assim se não entenda, julgar-se a mesma decisão
nula por omissão de pronúncia.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do provimento do recurso por
ocorrer a alegada omissão de pronúncia em virtude de o Mo Juiz
“a quo” ter ignorado as questões postas nos artigos 20 a 25 da petição
inicial.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
A) Pela Rep. de Finanças de Lagoa, Açores, corre termos, contra

a oponente, a execução fiscal n.o 13/86.
B) Com tal execução visa-se a cobrança da quantia exequenda de

20.000.000$00 acrescida de juros moratórios a partir de 84/12/21.
C) É credor exequente a Secretaria Regional dos Transportes e

Turismo da Região Autónoma dos Açores, com base em subsídio
concedido ao abrigo do DLR 13/83/A/04/16.

D) Constitui título executivo em tal processo executivo o doc. que
constitui fls. 16 e 17 dos autos.

E) A oponente foi citada naquela execução fiscal em 86/06/30.
Assentes tais factos que se impõem a este Tribunal há que iniciar

a apreciação do recurso pela questão da eventual omissão de pronúncia
suscitada pela recorrente e apoiada pelo parecer do Ministério Público.

Estabelece o artigo 668o no 1 alínea d) do Código de Processo
Civil que a sentença é nula quando o juiz deixe de pronunciar-se
sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que
não podia tomar conhecimento. A recorrente invocava na sua petição
vários factos que no seu entender demonstravam ser a dívida inexigível.
Nas suas alegações de recurso reitera a ocorrência de tal inexigibilidade
reportando à não apreciação de tais factos a invocada omissão de
pronúncia. E são esses mesmos factos que o Ministério Público en-
tendeu que deveriam ter sido apreciados.

A sentença recorrida apenas refere, quanto à inexigibilidade da
dívida, que ela prende com a apreciação em concreto da legalidade
da liquidação prevista na alínea g) do no 1 do artigo 176o do C.P.C.I.
Não foi porém nessa perspectiva que a oponente invocou tais factos
porquanto os considerou violadores da alínea a) e não da alínea g)
do artigo 176.o referido.

Estabelece o artigo 660o no 2 do C.P.C. que o juiz deve conhecer
na sentença de todas as questões que as partes tenham submetido
à sua apreciação excepto das que estejam prejudicadas pela solução
dada a outras. A exigibilidade da dívida é um pressuposto da acção
executiva a que o executado se pode opor. Por isso, tendo o opoente
invocado factos que, em seu entender, demonstravam ser a dívida
em causa inexigível por não ser ainda susceptível de cobrança, nos
termos da alínea a) do artigo 176 do C.P.C.I., não podia o julgador
deixar de apreciar tais factos invocados ainda que para eventualmente
vir a entender que os mesmos não consubstanciavam tal fundamento.
Constatava-se pois que a sentença recorrida não se pronunciou sobre
questões que deveria apreciar, o que, nos termos do artigo 668o no 1
alínea d) do C.P.C., aplicável “ex vi” do artigo 2o alínea f) do C.P.T.,
constitui nulidade da sentença.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e anular a sentença recorrida, devendo os autos baixar ao tribunal
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recorrido para conhecer novamente da causa tendo em atenção o
acima exposto.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. - Vítor Meira (relator) - Ernâni Fi-
gueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia do S.T.A. Competência do T.T. de 2a Ins-
tância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões de recurso ‘‘per saltum’’, ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A. e pela competência do T.T. de
2a Instância para daquele conhecer.

Recurso n.o 20 228, em que são recorrente Ciclo Agro-Pecuário de
São Jorge, Lda, e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Fonseca Limão.

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

Ciclo Agro-Pecuário de São Jorge, Lda, não se conformando com
a sentença do Mmo Juiz do T.T. de 1a Instância de Faro, a fls 33
e seguintes, dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação de um quadro conclusivo, onde,
para além do mais, afirma que ‘‘o acto impugnado, que fixou o ren-
dimento colectável do ora recorrente para efeitos de IRC relativo
aos anos de 1991, foi praticado pelo supervisor tribuário, assumindo-se
como Director Distrital de Finanças de Angra do Heroísmo’’.

A Fazenda Pública opinou pela improcedência do recurso.
O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer

que nas conclusões de recurso se questiona matéria de facto e, por
isso, este S.T.A. é incompetente para dele conhecer.

Colhidos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
questão da competência deste S.T.A. para conhecer do recurso.

Refira-se, antes de mais, que as partes, apesar de notificadas para
se pronunciarem sobre esta questão, nada disseram.

Ora, a afirmação da recorrente atrás transcrita logra enquadra-
mento no âmbito da matéria de facto e não encontra rasto na peça
recorrida.

Quer isto dizer que existe controvérsia factual a dirimir, visto que
se trata de apurar uma ocorrência da vida real, a qual em nada se
prende com a interpretação e aplicação da lei.

Daí que, circunscrevendo-se a competência deste S.T.A., no que
respeita aos recursos ‘‘per saltum’’, à matéria de direito, forçado seja
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concluir pela incompetência, em razão da hierarquia, desta formação,
nos termos do arto 32o no 1 al. b) do E.T.A.F. e 167o do C.P.T.,
para conhecer do recurso.

Na verdade, a competência para conhecer do recurso radica, nos
termos do arto 41o no 1 al. a) do E.T.A.F., no T.T. de 2a Instância.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão de
hierarquia, este S.T.A. para conhecer do recurso e competente para
o efeito o T.T. de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e procuradoria em 40 %.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, Alfredo Aníbal B. Coelho Madureira.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Suspensão da instância. Interpelação do TJCE sobre a in-
terpretação da norma comunitária em processo distinto.

Doutrina que dimana da decisão:

Deve ser declarada suspensa a instância recursiva se, noutro
processo, foi decidido interpelar o T.J.C.E. sobre a inter-
pretação de uma norma comunitária, quando a decisão
que esta vier a proferir se revelar de manifesto interesse
para o julgamento do recurso.

Recurso n.o 20 261, em que são recorrente Belgados — Sociedade
de Gados, L.da, e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Fonseca Limão.

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

Belgados — Sociedade de Gados, nas alegações do recurso para
este STA, sustenta que o ‘‘seguro de reses’’ (criado pelo DL 345/81,
de 19/12), a ‘‘taxa de ruminantes’’ (criada pelos DL 240/82, de 26/6
e 297/85, de 25/6) bem como a ‘‘taxa de comercialização de carne’’
(criada pelo DL 743/86, de 5/10) violam, para além do mais, o no 33o

da sexta Directiva do Conselho de 17/5/77.
Questão relativa à interpretação do no 33o da 6a Directiva do Con-

selho foi posta, pelo mesmo, no recurso no 21006, tendo sido decidido,
por acórdão de 12/2/97, interpelar o TJCE, nos termos do arto 177o

do Tratado de Roma.
Este STA julga, no caso vertente, em última instância, não sendo,

por isso, a decisão que vier a proferir nos presentes autos susceptível
do recurso judicial a que alude o arto 177o do Tratado de Roma.

Por outro lado, a decisão que aquele Tribunal vier a proferir sobre
a referida questão tem manifesto interesse para os presentes autos.
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Assim, ao abrigo do disposto no arto 275o do C. P. Civil, acorda-se
em declarar suspensa a instância recursiva até que o TJCE emita
a aludida pronúncia, devendo a Secretaria juntar, logo que conhecida,
cópia da respectiva decisão.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da
Silva Figueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Recurso: 20.286; Recorrente: Manuel Otão Carrilho da Silva Pinto;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos autos de recurso interposto por Manuel Otão Carrilho da Silva
Pinto veio este reclamar por nulidades por no processo não ter sido
notificado do parecer do MoPo em que este digno Magistrado afirmou
merecer provimento o recurso quanto à única questão a conhecer,
a da tempestividade da impugnação, insurgindo-se ainda contra a
«decisão» do acórdão de 6.11.96 (a fls. 133/135), que reconheceu
ser, efectivamente, aquela a única questão a apreciar, uma vez que
esta não estava fundamentada.

E deduziu justo impedimento, por facto de doença súbita e ines-
perado internamento hospitalar, por ter reclamado fora de prazo.

O Exmo. Magistrado do MoPo nada opôs ao alegado justo im-
pedimento e concordou com a necessidade da prévia audição do Rte
sobre a questão do não conhecimento do recurso.

Cumpre apreciar.
E desde logo, reconhecendo o justo impedimento para praticar

o acto de reclamação dentro do prazo legal e que o reclamante se
apresentou a requerer logo que ele cessou, nos termos do art. 146o

do CPC, em face da prova apresentada (doc. de fls. 147), que certifica
o internamento hospitalar do mandatário da parte do dia anterior
ao do termo do prazo legal até à antevéspera da apresentação da
reclamação.

Por isso, admito a reclamação, embora apresentada fora de prazo.
Quanto ao objecto desta, a pretensão não logra guarida nem no

art. 141o/1 do CPT, nem no art. 704o do CPCivil, conjugado com
os arts. 169o do CPT e 762o e 749o/1 do CPC, porquanto é claro
que o MoPo não suscita questão que obste ao conhecimento do recurso
(ou do pretendido no recurso).

O digno magistrado limita-se a dar parecer sobre o objecto do
recurso ao opinar que a única questão a resolver quanto a esse objecto
é a da tempestividade da impugnação, o que veio a merecer pronúncia
favorável no acórdão referido, por ser essa a única questão decidida
no tribunal recorrido.

Tanto assim que aquele digno magistrado se inclinou pela pro-
cedência do recurso quanto à referida questão, o que pressupunha
o seu conhecimento, que não o seu não conhecimento.
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Daí, não exigirem os preceitos legais citados a formalidade pre-
tendida pelo Rte, com o qual o MoPo concordou, não se verificando,
pois, a arguida nulidade.

Quanto ao aspecto da falta de fundamentação da decisão do acórdão
sobre a exclusividade da questão a conhecer, que o Rte não levou,
sequer, ao petitório da reclamação, diga-se que é bastante ter-se re-
ferido que “cumpre apreciar (...) da única questão decidida no tribunal
recorrido”, que é asserção óbvia, não objecto de qualquer pretensão
controvertida ou de dúvida suscitada no processo (art. 158o/1 do CPC).

Termos em que se indefere a reclamação.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15000$00.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Ernâni Figueiredo (Relator) — Coe-
lho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso “per saltum”. Matéria de facto. Incompetência em
razão de hierarquia do S.T.A.. Competências do T.T. de
2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se nas conclusões do recurso “per saltum” ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
de hierarquia, do S.T.A. e pela competência do T.T. de
2a Instância para daquele conhecer.

Recurso n.o 20313 em que é recorrente INESP — Instituto de Estudos
Profissionais e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o
Exmo Sr. Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

INESP — Instituto de Estudos Profissionais, Lda, não se confor-
mando com a sentença do Mmo Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto,
desta interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações
com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

a) Dado que o prazo para a dedução da impugnação judicial é
de 90 dias a contar do termo do prazo para pagamento voluntário
do imposto (art. 123o no 1 al. a) do C.P.T.);

b) Pagamento voluntário é o que é efectuado dentro do prazo
estabelecido nas leis tributárias, e antes de começarem a vencer-se
juros de mora nos termos das mesmas leis (arts. 107o e 109o, no 1
do C.P.T.).

c) Dois avisos emitidos pela Tesouraria da Fazenda Pública consta
que o prazo de cobrança isento de juros de mora decorreu durante
o mês de Novembro de 1992 (pagamento voluntário).

d) O prazo para a apresentação da impugnação judicial decorreu
no período de 1/12/92 até 28/2/1993.
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e) Porque a petição de impugnação deu entrada nos serviços com-
petentes em 26/2/92 a mesma há-de ser tempestiva.

A Fazenda Pública opinou pela improcedência do recurso.
O Exmo Magistrado do MoPo foi de parecer que o recurso não

versa exclusivamente matéria de direito e que determina a incom-
petência deste S.T.A. para apreciar.

Colhidos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
questão suscitada pelo MoPo, cujo conhecimento logra prioridade.

Alega a recorrente, na conclusão c):
Dos avisos emitidos pela Tesouraria da Fazenda Pública consta

que o prazo de cobrança isento de juros de mora decorreu durante
o mês de Novembro de 1992.

Semelhante afirmação não encontra rasto na peça recorrida.
Logra, no entanto, enquadramento no âmbito da matéria de facto,

visto que se reporta a uma ocorrência da vida real, em nada se pren-
dendo com a interpretação e aplicação da lei.

Quer isto dizer que o recurso não tem, por exclusivo fundamento,
matéria de direito, pois que, como vimos, existe controvérsia factual
a dirimir.

Circunscrevendo-se a competência deste S.T.A, no que respeita
aos recursos “per saltum”, à matéria de direito, forçoso é concluir
pela incompetência, em razão de hierarquia, desta formação, nos ter-
mos do arto 32o no 1 al. b) do ETAF e 167o do C.P.T.

Na verdade, a competência para conhecer do mesmo radica, nos
termos do arto 41 no 1 al. c do E.T.A.F., no T.T. de 2a Instância.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão de
hierarquia, este S.T.A. para conhecer do recurso e competente, para
o efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João Plácito da Fonseca Limão (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Recurso n.o 20 714. Recorrente: Maria Cândida Catalão Neves Sena
Henrique da Fonseca; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo

Conselheiro Dr. António Pimpão.

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

Maria Cândida Catalão Neves Sena Henrique da Fonseca recorreu
da decisão que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Castelo
Branco, rejeitou liminarmente a oposição, manifestando, no reque-
rimento de interposição, intenção de apresentar alegações neste
Tribunal.

Admitido o recurso e remetido a este Tribunal e porque as alegações
não haviam sido apresentadas com o requerimento de interposição
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nem no prazo de interposição do recurso pronunciou-se o EMMP
no sentido de que deveria ser declarado deserto o recurso.

Proferido o acórdão de fls. 52 e ss. termina este da seguinte forma:
“Termos em que acordam em desatender a questão prévia suscitada

pelo Digno Magistrado do Ministério Público e em determinar o pros-
seguimento do recurso, com notificação para alegações”.

Notificada a recorrente, veio esta (fls. 60) “ao abrigo do preceituado
na al. a) do arto 669o do CPCivil, e dado o que consta do referido
acórdão, in fine, se digne esclarecer se, com a notificação deste, se
deve considerar igualmente notificada, e desde já, para alegações”.

A ERFP considera que o acórdão “decidiu ordenar que, após o
trânsito em julgado, sejam as partes notificadas para alegações”. Acres-
centa que admite que o decidido pode ser entendido como contendo
desde já a notificação para alegações, com início após o trânsito,
preenchendo, assim, o pedido de aclaração apresentado pela recor-
rente os pressupostos da al. a) do arto 669o do CPCivil.

O EMMP entende que o sentido da referência à notificação para
alegações, feita no acórdão reclamado, é o de que a notificação do
acórdão equivale a notificação para alegações já que esta só deverá
ocorrer no caso de o mesmo transitar em julgado pelo que deverá
ser esclarecido que a notificação do acórdão não significa notificação
para alegações.

Nos termos do arto 669o a) do CPCivil pode qualquer das partes
requerer ao tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de
alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha.

Conforme escreve Alberto dos Reis, CPCivil Anotado, V, p. 15,
“a sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja
ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a inter-
pretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer,
no outro hesita-se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos.
É evidente que, em última análise, a ambiguidade é uma forma especial
de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de
duas interpretações diversas, não se sabe, ao certo, qual o pensamento
do juiz”.

O acórdão de fls. 52 e ss. termina da seguinte forma: “Termos
em que acordam em desatender a questão prévia suscitada pelo Digno
Magistrado do Ministério Público e em determinar o prosseguimento
do recurso, com notificação para alegações”.

Não entendeu a recorrente qual o momento a partir do qual se
iniciava o prazo para apresentar alegações, pelo que solicitou escla-
recimento sobre se tal prazo se iniciaria com a notificação do dito
acórdão.

Poderia entender-se que tal prazo se iniciaria a partir da data do
trânsito em julgado do mesmo acórdão.

Assim sendo, entende-se que deve esclarecer-se que o prazo para
alegações se iniciará a partir do trânsito do acórdão de fls. 52 e ss.

Termos em que se acorda em deferir ao requerido, esclarecendo
que o prazo para apresentar alegações se iniciará após o trânsito
em julgado do acórdão em apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. – António José Pimpão (relator) – Do-
mingos Brandão de Pinho – Abílio Madeira Bordalo. – Fui presente,
José Freitas Carvalho.
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Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Caducidade do direito do Estado à li-
quidação. Constitucionalidade dos artos. 236o e 286, n. 1,
al. h) do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A caducidade do direito do Estado à liquidação só pode
ser apreciada em processo de impugnação.

II — Assim, tal caducidade não pode ser apreciada em processo
de oposição à execução.

III — Os artos 236o e 286o, n. 1, al. h), do CPT não são
constitucionais.

Recorrido n.o 20.737; Recorrente: Jaime Pereira da Silva; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. JAIME PEREIRA DA SILVA, identificado nos autos, opôs-se,
junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, à execução
fiscal que lhe foi instaurada, alegando falsidade do título executivo,
caducidade do direito do Estado à liquidação e não instauração de
procedimento judicial pela transgressão.

O Mmo Juiz do referido Tribunal 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:

“1) O M.mo Juiz de 1aInstância, ao decidir a improcedência da
oposição do recorrente à execução, fundamentou-se nos artigos 236
e 286 do Cod.Proc.Tributário, aplicando estes preceitos no sentido
de não consentirem a oposição à execução.

2) Ao aplicar estes artigos 236 e 286 n. 1 alínea h), o M.mo Juiz
não apreciou a caducidade — arguida pelo oponente e comprovada
nos documentos existentes no processo — do exercício do direito de
a recorrida liquidar e cobrar o imposto em questão.

3) O M.mo Juiz de 1.aInstância devia ter apreciado a caducidade
do exercício do direito de liquidação e, para tanto, não devia ter
aplicado tais artigos 236 e 286 alínea h) por motivo de estes e a
alínea g) deste último serem, como são, inconstitucionais em con-
sequência de — ex vi art. 75.o-A e 70 n. 1 alínea b) da Lei 28/82
de 15 de Novembro — violarem o art. 106.o n. 3 da Constituição:
«ninguém pode ser obrigado a pagar impostos . . .cuja liquidação e
cobrança se não façam nas formas prescritas na lei», ou seja, quando
inquinados de caducidade, como é o caso presente.

4) Com a sentença recorrida, ao decidir-se a não apreciação da
caducidade do direito de liquidação (da recorrida), a Administração
Pública da justiça não visou a prossecução do interesse público nem
respeitou os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos
como recorrido, violando assim o princípio da legalidade do arto 3.o
n. 4 e do art.266.o da Constituição.
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5) O respectivo órgão legislativo, ao dirigir-se, através dos arts.
236.o e 286.o n. 1 alíneas g) e h) do Cod.Proc.Tributário, a um número
determinado ou determinável de pessoas e casos em que a Fazenda
Pública exerce o direito de liquidar o imposto quando está caduco,
retirou a tais artigos “o requisito da generalidade e abstracção da
lei restritiva“ violando o art. 18.o n. 3, 1a parte, da Constituição, o
arts. 29.o e 7.o da Declaração Universal dos Direitos do Homem ex
vi art. 16.o n. 2 e 1 da Constituição e o art. 18.o da Convenção Europeia
dos Direitos do Homem; pelo que os mesmos artigos devem ter-se
como inconstitucionais e inaplicáveis ao caso em apreciação.

6) Os respectivos órgãos legislativos, através dos arts. 236.o e 286.o
n. 1 alíneas g) e h), praticaram um acto administrativo em forma
de lei, um autêntico self-executing, assim abusando do poder executivo
ou violando o princípio da separação dos poderes; usaram restrições
aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos não normativizadas
na Constituição; não garantem a protecção da confiança, nem al-
ternativas de acção em racionalidade de actuação.

7) A “impugnação judicial” do art. 123.o e segs. do Cod.Proc.Tri-
butário não só não é meio suficiente para o prossecução do público
como também não é meio suficiente para a protecção dos direitos
e interesses dos cidadãos como o recorrente, já que a existência deste
meio coloca o cidadão na iminência de ser vítima da violação do
princípio da proibição do excesso (art. 18.o n. 2 da Constituição),
quer da parte do executivo ao publicar preceitos como os arts. 236.o
e 286.o 1 g) e h) quer da parte do M.mo Juiz de 1.aInstância ao
aplicar tais preceitos inquinados de inconstitucionalidade.

8) A “impugnação judicial” por si só também não é meio suficiente
para a protecção dos direitos e interesses dos cidadãos como o re-
corrente, já que este, ao ser notificado para tal impugnação, tratan-
do-se de direito e interesse do contribuinte — em que tem o direito
de saber —, não foi esclarecido expressamente em todo o pormenor
de tal forma que foi com falta de conhecimento e involutariamente
que deixou passar o prazo para a apresentar, violando-se assim o
art. 268.o n. 4 da Constituição.

9) Ao decidir-se como se decidiu em 1.a Instância, não se apreciando
a caducidade e a legalidade do exercício do direito de liquidação
da recorrida, deliberou-se obrigar o recorrente a pagar um imposto
sem se saber se a liquidação deste foi ou não feita nas formas prescritas
na lei, violando-se o art.o 106.o n. 3 da Constituição.”

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

O EPGA junto deste Supremo Tribunal defende o improvimento
do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na sentença recorrida:
“a) - a presente oposição diz respeito à execução fiscal a correr

termos contra o ora oponente para cobrança coercivas da quantia
de 1.284.808$00, referente a sisa do ano de 1993.

“b) - a quantia exequenda dita em a) é resultante da liquidação
de 508.250$00 de sisa e agravamento de 776.558$00, devida pela com-
pra que o ora oponente fez, em 30/7/85, de uma casa inscrita na
matriz predial urbana de Ovar sob o artigo 6.652.

“c) - a liquidação dita em b) foi efectuada pela razão de ter caducado
o direito à isenção de sisa, por o ora oponente nunca ter chegado
a habitar a casa com carácter de residência permanente.
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“d) - o facto dito em c), ausência de residência permanente, não
foi apurado em processo de transgressão.

“e) - no processo de execução fiscal não houve citação pessoal,
nem foi efectuada qualquer penhora.

“f) - no dia 20/8/83 o oponente fez apresentar a petição de oposição
relatada em 1.1.

“g) - não prova que o título executivo da execução dita em a)
esteja em desconformidade com a liquidação dita em b)”.

3. O Mmo Juiz “a quo” julgou a oposição improcedente com dois
fundamentos:

a) face à matéria de facto dada como provada, não há falsidade
do título executivo;

b) a legalidade da liquidação, com base na caducidade do direito
do Estado à liquidação, não pode ser apreciada em processo de opo-
sição à execução, pelo que o oponente deveria ter lançado opor-
tunamente mão da impugnação judicial.

O oponente centra o seu recurso (sintetizado nas respectivas con-
clusões das alegações) na inconstitucionalidade dos artos. 236o e 286o,
1, alíneas g) e h), do CPT.

Mas não tem qualquer razão, como facilmente se demonstrará.
Diferentemente do que sustenta o recorrente (n. 8 das conclusões),

fundamento da impugnação é qualquer ilegalidade (art. 120 do CPT).
E se, após a notificação da liquidação, pretendia esclarecimentos (por
não estar devidamente esclarecido) podia socorrer-se do disposto no
art. 20o do CPT, que consagra o “direito à informação” do contribuinte.
Não o tenho feito, a culpa é sua. E o desconhecimento das normas
legais não lhe pode aproveitar (art. 6o do Código Civil).

Estando assim garantido recurso por parte do oponente contra
a alegada ilegalidade de uma norma tributária é óbvio que não foi
violado o disposto no art. 268o, n. 4, da CRP.

Não procede assim tal conclusão.
Por outro lado, e porque qualquer ilegalidade constitui fundamento

de impugnação, tal processo é patentemente meio suficiente para a
prossecução do interesse público, bem como para a protecção dos
direitos e interesses dos cidadãos.

Improcede pois a conclusão 7.
Não há igualmente violação do art. 106o, n. 3 da CRP.
Dispõe tal normativo.
“Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham

sido criados nos termos da Constituição e cuja liquidação e cobrança
se não façam nas formas prescritas na lei”.

Assim é realmente.
Porém, a ilegalidade da liquidação há-de ser atacada através do

processo próprio (o processo de impugnação). O recorrente dele não
se serviu. “Sibi imputet”.

Improcedem assim, de igual modo, as conclusões 1 a 3.
De igual modo a sentença recorrida não desrespeitou os direitos

e interesses legalmente protegidos, pelo que não violou o princípio
da legalidade.

Na verdade, a sentença limitou-se a dizer que o processo para
defender os direitos e interesses violados era outro que não o utilizado
pelo recorrente.

Improcede, pois, a conclusão 4 das alegações de recurso.
Por sua vez, e como é evidente, os artigos 236o e 286o, n. 1, alíneas g)

e h), dirigem-se a uma generalidade de pessoas (a todas aquelas que

1669

estejam ou venham a estar dentro daquelas previsões legais), de modo
abstracto, pelo que o legislador, na feitura dos mesmos normativos,
não praticou qualquer acto administrativo.

Improcedem assim, manifestamente, as conclusões 5 e 6 das ale-
gações de recurso.

Ao decidir que a caducidade do direito do Estado à liquidação
deve ser objecto de impugnação, não podendo assim ser apreciada
em processo de oposição à execução, o Mmo Juiz “a quo” aplicou
correctamente os preceitos legais atinentes à solução da questão posta
à consideração do tribunal (artos. 120o, 136o e 186o, al. h) do CPT).

Não merece pois qualquer censura a sentença recorrida.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor Mei-
ra — Brandão de Pinho. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Execução de sentença anulatória de liquidação. Juros indem-
nizatórios devidos pela FaNa. Aplicação da lei no tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A norma do art. 24o do CPT, que regula o direito a
juros indemnizatórios devidos pela FaNa a favor do con-
tribuinte, não é aplicável em razão do tempo a situações
jurídicas constituídas por liquidações anuladas produ-
zidas no passado.

2 — Na execução do julgado anulatório de liquidação tribu-
tária, em que não se cumulou procedimento condenatório
destinado a convencer a FaNa a pagar ao contribuinte
juros indemnizatórios pelos prejuízos causados pela in-
disponibilidade do capital correspondente ao imposto pa-
go indevidamente, não é dado obter a contagem dos re-
feridos juros.

Recurso n.o 20877 em que são Recorrente António Fernando Palhinha
Machado e Recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator o
Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que,
julgando não existir causa legítima de inexecução da sentença anu-
latória da liquidação da compensação por maior aproveitamento, de
1.7.94, declarou terem os serviços da CML já integralmente executado
tal decisão, considerando terem estes agido correctamente ao não
procederem ao pagamento de juros indemnizatórios ao Ite António
Fernando Palhinha Machado, veio este dela recorrer, concluir a sus-
tentar que:
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- a execução da sentença anulatória compreende a prática de todos
os actos materiais necessários à reintegração da ordem jurídica violada,
de modo a restabelecer a situação que o particular teria se o acto
ilegal não tivesse sido praticado, o que no caso da anulação de acto
de liquidação compreende a restituição da quantia exigida, a indem-
nização pelos danos resultantes do tempo em que o particular esteve
privado do capital e os juros que este deixou de auferir e com os
quais a Administração injustificadamente se locupletou;

- sendo a impugnação judicial de mera legalidade, tendo por fim
apenas a anulação total ou parcial dos actos tributários, não podia
a sentença exequenda decidir, como não decidiu, do direito a juros
indemnizatórios da Rte, pois tal questão só poderia ser apreciada
quando o tribunal a quo decidisse sobre os actos a praticar pela Ad-
ministração em sede de execução de sentença;

- tendo a sentença exequenda anulado o acto impugnado por ter
sido aplicada pelo órgão do Município de Lisboa uma norma in-
constitucional e ilegal, verificou-se no caso uma situação de erro na
determinação da norma aplicável, estando preenchidos os requisitos
de que depende o reconhecimento do direito a juros indemnizatórios
do Rte;

- sempre seria irrelevante para efeitos de negar o direito em causa
ao Rte a norma do art. 24o/1 do CPT, que faz depender o referido
direito de «se determinar que houve erro imputável aos serviços»,
porquanto tal preceito é inconstitucional na medida em que não per-
mite efectivar o direito à indemnização dos danos causados pela ac-
tuação lesiva da Administração quando esteja em causa qualquer ile-
galidade do acto tributário que não traduza «erro imputável aos ser-
viços», por violação de vários preceitos constitucionais e da garantia
de tutela jurisdicional efectiva e por impor tal condição ao particular
quando o art. 89o/1 do CPT permite que, por qualquer motivo im-
putável ao contribuinte, sejam exigíveis juros pela Administração.

Teriam sido pela sentença recorrida violados os arts. 2o, 9o/b), 13o,
20o, 22o, 207o, 208o/2, 214o e 268o/4 da CR, o 6o do ETAF, os arts.
24o/1, 120o e ss, 145o e 166o do CPT, 5o e ss do DL 256-A/77, de
17.6 e 473o, 562o, 563o e 564o do CCivil.

Contra-alegou a FaPa, a sustentar que a sede própria para o re-
conhecimento do direito a juros indemnizatórios é a decisão proferida
em reclamação graciosa ou processo judicial e perante erro imputável
aos serviços e que o art. 24o/1 do CPT não é inconstitucional por
não restringir o acesso aos tribunais, nem desigualizar a Administração
e os contribuintes, pois uma e outros pagam juros com base em idên-
ticos pressupostos.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento, porquanto o art. 24o do CPT, que estabeleceu,
em termos genéricos, o direito a juros a favor do contribuinte, não
estava em vigor ao tempo da impugnação e do acto de liquidação
impugnado, não havendo, por conseguinte, de pôr em causa a sua
inconstitucionalidade por não ser da dita norma que deriva a im-
procedência do pedido.

Acresce que na decisão cuja execução ora se pede, que constitui
título que define o fim e o limite da acção executiva, nada se decide
quanto a juros, que ali não chegaram a ser pedidos, o que impede
a sua apreciação por esta pressupor o pedido de um direito que é
disponível.

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

a) Em 22.12.1987, o falecido Fernando Luís Pereira Machado re-
quereu na Câmara Municipal de Lisboa (CML) a aprovação de um
projecto de ampliação (alterações no interior e aumento para a zona
do logradouro) do seu prédio sito no seu lote de terreno no 1, da
Rua Soldados da Índia, no 4, em Lisboa, que deu origem ao processo
camarário no 2578/OB/88 - cfr. fl. 67 do proc. 4/89;

b) Tais obras de ampliação foram deferidas em Novembro de 1988,
por despacho do Presidente da CMLisboa-cfr. fl. 67 do proc. 4/89;

c) Através da informação no 57/7a/U/89, constante de fl. 38 do
proc. 2578/OB/88, foi efectuado o cálculo de encargo de compensação
por maior aproveitamento de esc. 1 267 380$00, que mereceu con-
cordância do Presidente da CMLisboa em 30/1/89 - cfr. fl. 12 do
proc. 4/89;

d) Em requerimento que foi apresentado pelo falecido Fernando
Luís Pereira Machado, em 8/5/1989, foi requerido, para o «caso de
ser legalmente devida qualquer mais-valia ou comparticipação», que
o pagamento da referida verba fosse feito em seis prestações semes-
trais, o que lhe foi permitido - cfr. fls. 5 e 27 do proc. 4/89;

e) Na sequência do requerimento referido em d) que antecede,
foi aquele notificado oralmente que a emissão da licença estava con-
dicionada ao pagamento da quantia de esc. 2 112 300$00, a título
da compensação referida em c) que antecede, com o acréscimo dos
juros de mora devidos - cfr. fls. 5 e 27 do proc. 4/89;

f) Aquele falecido Fernando Luís Pereira Machado pagou em
27/6/1989 esc. 422 460$00, a título de 1a prestação, tendo pago as
restantes 5 prestações, a última em 27/6/1991, cfr. fls. 5, 27, 35 e
36 do proc. 4/89;

g) Não se conformando com a exigência da referida compensação,
o falecido Fernando Luís Pereira Machado impugnou tal acto e o
Tribunal, por sentença de 1/7/1994, julgou procedente a mesma im-
pugnação, «declarando nula e de nenhum efeito, anulando-a, a li-
quidação da compensação por maior aproveitamento, no valor de
esc. 2 112 300$00 (1 267 380$00 e juros de mora), por inexistência
legal, com as legais consequências, ou seja, a restituição da quantia
paga a esse título pelo impugnante» - cfr. fls. 60 a 78 do proc. 4/89;

h) Da referida sentença recorreu a R. da Fazenda para o T. Tri-
butário de 2a Instância, que, por despacho do Exmo Desembargador
Relator proferido em 31/1/1995, julgou deserto o recurso, por falta
de alegações - cfr. fl 89 do proc. 4/89;

i) Tal despacho foi notificado a todos os sujeitos processuais, tendo
sido notificado em último lugar ao R. da Fazenda em 8/5/1995 e
transitou em julgado em 24/5/1995 - cfr. fl. 92 do proc. 4/89;

j) Em 17/3/1995, o herdeiro António Fernando Palhinha Machado
requereu aos serviços da CML a execução do julgado naquelas sen-
tença e despacho referidos em g) e h) que antecede, «mediante a
restituição das quantias pagas a título de compensação, acrescidas
de juros indemnizatórios desde a data do pagamento até à sua efectiva
restituição, ex vi do art. 24o do Código de Processo Tributário e do
art. 473o do C. Civil» - cfr. fls. 9 a 11 destes autos;

l) O requerimento referido em j) que antecede deu origem ao
processo administrativo no 33/95/RG, no qual, após diversa tramitação,
foi proferido despacho em Novembro de 1995, a deferir o pedido,
ordenando a restituição ao interessado de esc. 2 619 255$00
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(esc. 506 955$00, foi pago pelo requerente em excesso), o qual lhe
foi notificado nesse mês, mas aí se aludindo que, para o reembolso,
posteriormente seria avisado - cfr. fls. 33 e 39 destes autos;

m) Em 27 de Dezembro de 1995, após cabimentação orçamental,
foi obtida autorização de pagamento da verba referida em 1) que
antecede, data a partir da qual se encontrou disponível a referida
verba para levantamento pelo interessado - cfr. fl. 44 destes autos;

n) O montante referido em l) que antecede foi restituído ao ora
requerente, após sua solicitação, em 22/2/1996 - cfr. fls. 48 e 49 destes
autos;

o) Em 6/3/1995, foi proferida sentença habilitando o ora requerente,
como herdeiro do falecido Fernando Luís Pereira Machado - cfr.
fls. 5 e 6 destes autos.

. . .
Face à tomada de posição da sentença recorrida, que decidiu ter

a entidade administrativa (CML) correctamente executado a sentença
anulatória (item g) do probatório), ao ordenar a restituição da quantia
paga, sem pagamento de quaisquer juros indemnizatórios, veio a Rte
sustentar o seu direito a ver reconhecidos os referidos juros na exe-
cução daquela sentença, por ser esse o meio próprio para tal e não
a impugnação judicial, que é processo de mera legalidade, visando
apenas a anulação total ou parcial dos actos tributários.

A invocação predispõe para o problema da determinação da norma
aplicável ao caso em razão do tempo, que não foi abordado na sentença
recorrida, que aplicou, sem tal questionar o art. 24o do CPT, mas
veio a suscitar a atenção do digno agente do MoPo.

O problema de direito transitório é convocado pela verificação de
factos relevantes para a causa em momento anterior à data da vigência
do CPT (1.7.91) - a liquidação anulada pela sentença de 1.7.94 teve
lugar em 1989 e o pagamento do imposto liquidado, que privou o
Ite do respectivo capital, ocorreu de 1989 até 27.6.91 (al. f) do pro-
batório, sendo que este tribunal é livre de indagar o direito em sede
do qual se inscreve a determinação da norma aplicável.

O que passa pela interpretação da lei nova (CPT) quanto ao âmbito
da sua aplicação temporal e pelos critérios gerais de direito transitório
dimanados do art. 12o/1 e 2 do CCivil.

Na falta de regra que regule directamente a dita situação, cabe
surpreender na natureza do dever de indemnizar por meio de juros
compensatórios que cumpre à Administração e que deve compensar,
em princípio, prejuízo sofrido pelos contribuintes pela privação do
seu capital correspondente ao imposto pago, as referências que sirvam
para definir a aplicação temporal da respectiva lei reguladora.

Quer se qualifique tal responsabilidade como civil extracontratual,
quer como sanção punitiva contra uma falta funcional dos serviços,
quer ainda como sanção fiscal compensatória (cf., sobre tal questão
Sá Gomes, Direito Penal Fiscal, 1989, p. 75), não se duvide que a
obrigação decorrente é ex lege, constituída por força da verificação
dos factos prevenidos na hipótese legal, por facto ilícito inerente ao
juízo acerca da imputabilidade aos serviços, que urge estabelecer (cf.
sobre o ponto, Alberto Xavier, Aspectos Fundamentais do Conten-
cioso Tributário, págs. 95 e sgs).

Assim concebida a relação, temos que a situação jurídica constituída
pela ocorrência do facto ilícito (o erro imputável aos serviços cometido
na liquidação) fica, quanto ao seu conteúdo e efeitos, estabelecida
com a produção do referido facto, pelo que a lei nova que dispuser
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sobre este só visa factos novos, nos termos da 1a parte do n.o 2 do
art. 12o do CCivil.

De tal modo entendeu Baptista Machado, em Sobre a Aplicação
no Tempo do Novo Código Civil», p. 100, que acrescentou ser a
solução sustentável também nos termos da 2a parte da norma, por-
quanto a lei nova, ao regular o que são efeitos de certos factos pro-
duzidos no passado, não abstrai dos ditos factos constitutivos da re-
lação na medida em que os ditos efeitos «são individualizados jus-
tamento em função dos factos e da valoração legal dos mesmos».

Solução que, aliás, se compagina com o princípio regra de aplicação
das leis no tempo (no 1 do art. 12o), de que a lei regerá somente
para o futuro, não tendo, em princípio, eficácia retroactiva e deixando
os factos passados e respectivos efeitos jurídicos sujeitos ao regime
da lei antiga, a que vigorava ao tempo da produção daqueles.

Ora, tendo, no caso em apreço, tais factos constitutivo-casuais da
responsabilidade ocorrido em tempo da vigência das leis anteriores
ao CPT, são aquelas as aplicáveis, nomeadamente as que predicam
que, para que a Fazenda Nacional deva indemnizar o contribuinte,
é necessário que esta seja convencida, no processo de anulação, de
que na liquidação houve erro imputável aos serviços.

Tais normas dispersavam-se por vários diplomas que regulavam
impostos (art. 155o/§ 1o, com a redacção do DL 252/89, Código de
Sisa, de 9.8, 111o/6 do CIRC, 86o do CIRS e 92o do CIVA), mas
o seu regime era extensível a processos anulatórios referentes a outros
tributos, como o do caso presente, por analogia.

Cumulava-se, então, ao procedimento anulatório, gracioso ou ju-
dicial, baseado em ilegalidade do acto tributário, uma acção con-
denatória, fundada em ilicitude da acção administrativa e efectivo
pagamento do imposto, como se a lide de indemnização tivesse sido
«atraída pela lide de anulação» (cf. Alberto Xavier, cit. p. 102), uma
e outra impulsionadas pelo contribuinte lesado, mediante os respec-
tivos pedidos, como manifestação do princípio dispositivo.

Daí decorre que se não se cumulou o referido procedimento con-
denatório, como ocorre in casu, do processo anulatório só advêm
efeitos de anulação, que se verificam ex tunc, retroactivamente, e
determinam o reembolso do tributo prestado, mas não deveres de
indemnizar, que não são consequência dos juízos proferidos de ile-
galidade e de anulação.

E, desse modo, o órgão administrativo que praticou o acto anulado,
ao cumprir o dever de se conformar com o teor da sentença anulatória,
não tem mais do que emitir título de anulação e de reembolsar o
contribuinte do que ele pagou de imposto e juros (se os houver pago),
que não contar a favor daquele juros indemnizatórios, que não lhe
são devidos nos termos da decisão levada à execução.

E ao particular, ao reagir perante o tribunal pelo processo de exe-
cução do julgado, nos termos regulados nos artigos 5.o e segs. do
DL 256-A/77, de 17.6, e 95o e 96o da LPTA, não é dado pedir e
obter mais do que as ditas consequências do referido efeito anulatório
da sentença em cujo processo se não enxertou pedido indemnizatório
(e nem na matéria decidiu diferentemente o Ac. deste tribunal, de
8.3.95, em AD 407/1201, citado pelo Rte, que não versou o problema
em questão, antes se limitando a nomear os ”juros indemnizatórios
que sejam devidos” entre as prestações incluíveis no dever de executar
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o julgado, sendo que, expressão devidos implica a existência de título
a executar que só se encontra na eficácia condenatória do dito julgado).

. . .
Lateralmente, diga-se que no ponto em questão o novo CPT em

nada alterou a solução que vai adiantada, ao dispor que ”haverá direito
a juros indemnizatórios a favor do contribuinte quando, em recla-
mação graciosa ou processo judicial, se determine que houve erro
imputável aos serviços” - art. 24o.

O que pressupõe a exigência de um procedimento condenatório
específico e respectiva pronúncia fundada na ilicitude da acção ad-
ministrativa e a correlativa ineficácia para o efeito indemnizatório
da simples anulação do acto tributário fundada em ilegalidade, tal
como era sustentável no direito anterior.

O Rte invocou inconstitucionalidades desta norma, no seu segmento
final, que faz depender o direito aos juros indemnizatórios de ”se
determinar que houve erro imputável aos serviços” por violação das
normas constitucionais que garantem aos particulares a tutela juris-
dicional contra actos lesivos da Administração e das que acautelam
o princípio da igualdade, por, a seu ver, ser mais gravosa a posição
do contribuinte quando a Administração adquire o correlativo direito
a juros compensatórios por atraso na liquidação, onde qualquer ”mo-
tivo imputável ao contribuinte” (art. 83o) basta para sustentar este
outro direito.

Este tribunal não vem, afinal, a aplicar tal normativo, mas, antes,
vem a decidir-se pelo direito anterior ao CPT, pelo que não tem
que apreciar as questões de inconstitucionalidade suscitadas pela par-
te, nos termos do art. 207o da CR.

Para além de à questão versada nos autos, a de determinar se
cabe ao tribunal da execução decidir sobre o direito a juros indem-
nizatórios arrogados pelo contribuinte quando o julgado a executar
foi omisso quanto à respectiva condenação, não interessar especi-
ficamente aquele segmento da norma do art. 24o do CPT, que se
pretende inconstitucional, o qual respeita antes à tipologia da ilicitude
da Administração determinante do dever de indemnizar o contribuin-
te, que não chegou a ser apreciada perante a solução dada à questão
controvertida.

Também por esta via há que concluir que, não tendo o tribunal
aplicado a parte da norma arguida de inconstitucional, não lhe cabe
apreciar da aludida questão.

Quanto ao ponto examinado pelo tribunal, não se reconhece (ofi-
ciosamente) qualquer inconstitucionalidade nas normas aplicadas, por
afronta ao acesso ao direito e aos tribunais, previstos no art. 20o

e 268o/4 da CR, na medida em que da interpretação e aplicação
que delas se faz deriva um efectivo direito de acção e ao processo
judicial para efectivar o direito à indemnização por facto de actuação
lesiva da Administração no próprio processo anulatório, reservando-se
o processo de execução da respectiva sentença anulatória (e também
condenatória quando responda a pedido específico) para efectivar
a actuação dirigida à execução da mesma sentença, de acordo com
os ditames constitucionais (sobre o ponto, cf. Ac. do TC no 473/94,
de 28.6.94, em DR, II, de 7.11.94, p. 11221).

. . .
Pelo exposto, não havia que exigir à Administração, in casu, a con-

tagem de juros indemnizatórios para que a sentença em execução
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fosse de considerar integralmente cumprida, pelo que a decisão re-
corrida é de acordo com a lei.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) — Coelho
Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Matéria de facto em recurso interposto do Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluindo as conclusões das alegações do recurso interposto
para este Tribunal, de acórdão proferido no Tribunal Tri-
butário de 2a Instância que apreciou, sentença proferida
em 1a instância, matéria de facto não pode este Tribunal
apreciar tal matéria factual excepto se se verificar ofensa
de disposição legal expressa.

Recurso no 20.914. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Carlos
Manuel Pires Lousada. Relator: Exmo. Conso Dr. António Pimpão.

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

1. O ERFP recorre do acórdão que, no Tribunal Tributário de
2a Instância, negou provimento ao recurso interposto da sentença
que julgou a oposição procedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. Por falta de bens penhoráveis à firma executada Suba, L.da,

reverteu contra o oponente a dívida de IVA dos anos de 1992 e
1993;

2a. A renúncia da gerência por parte do oponente, não foi registada
nem publicada, logo não produz efeitos contra terceiros, nos termos
do arto 4o do C. R. Comercial;

3a. Não foi ilidida a presunção de que o oponente era gerente
de facto e de direito, nos termos do arto 350o 2 do C. Civil;

4a. Também não ficou demonstrado que o oponente não teve culpa
pelo delapidamento do património da executada, nos termos do DL
68/87, de 7-2;

5a. Violou o acórdão recorrido os artos 3o, 14o, 15o e 70o do C.
R. Comercial, bem como os artos 3o do CPT e 350o 2 do C. Civil.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento, pois
que:

A questão que a recorrente discute no recurso é a de saber se,
não tendo sido registada nem publicada a renúncia à gerência da
executada por parte do oponente, ela pode ser considerada para efeitos
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de considerar ilidida a presunção de que o oponente era gerente
de direito e de facto.

A resolução desta questão não tem a ver com a decisão do recurso.
Para efeitos de ilidir a presunção, eventualmente existente, de exer-

cício de gerência de facto, basta que o Tribunal entenda que ela
não foi efectivamente exercida, facto que é de prova livre, dependendo
apenas da convicção formada pelo tribunal competente para a decisão
da matéria de facto.

O tribunal recorrido, a partir da prova produzida, designadamente
da existência da renúncia, entendeu que o teor do documento era
de ter como válido e concluiu que o oponente já não era gerente
no período a que respeita o imposto.

Na situação dos autos a questão de saber se o oponente exerceu
ou não a gerência de facto, no presente caso, não envolve apelo a
qualquer elemento normativo, pelo que tem de considerar-se uma
pura questão de facto.

Nos recursos de processos inicialmente julgados pelos tribunais tri-
butários de 1a Instância, o STA apenas conhece matéria de direito
nos termos do arto 21o 4 do ETAF.

Mesmo que se entenda que tal limitação dos poderes de cognição
do STA tem o mesmo alcance 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 STA 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 - arto 722o 2 do C. P.
Civil.

No caso dos autos, neste ponto, a recorrente não alega ter existido
qualquer ofensa deste tipo e, por isso, não pode ser alterada a decisão
do Tribunal Tributário de 2a Instância sobre a referida questão.

2. O acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria factual:
a) Na execução fiscal no 3/1032607 do 3o Bairro Fiscal do Porto

movida a Suba, L.da, para cobrança de IVA de 1-1-92 a 31-3-92 e
1-7-92 a 30-9-92 foi ordenada a reversão da execução contra os sócios
gerentes, entre eles o ora oponente.

b) Em Assembleia Geral de 7-9-92 foi aceite o pedido de demissão
da gerência do oponente com efeitos desde 31-1-92.

3. A sentença de 1a instância entendeu que, perante a factualidade
apurada, o oponente já não era gerente da executada à data a que
se reportam os impostos em dívida.

O acórdão recorrido confirmou aquela sentença, acrescentando que
a recorrente FP apenas discute a eficácia do documento de fls. 6
- Acta da Assembleia Geral da Sociedade - que carece, contudo,
de razão, já que o registo comercial (arto 11o do CRC) não ”tem
efeito constitutivo e os factos nele exarados têm natureza meramente
presuntiva”.

A renúncia à gerência a que se refere a matéria de facto provada
ocorreu em 1992.

Vigorava o C. R. Comercial aprovado pelo DL 403/86, de 3-12,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo DL 349/89, de
13-10, sendo para a situação dos autos irrelevantes as alterações in-
troduzidas pelo DL 216/94, no que se reporta ao arto 3o m) e 14o

do citado diploma legal que se reportam respectivamente à sujeição
a registo da renúncia e à oponibilidade a terceiros dos factos sujeitos
a registo.
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Com efeito, nos termos do arto 14o 1 os factos sujeitos a registo
só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo
registo.

Como se escreveu no Ac. deste Tribunal de 14-2-96, Rec. 17.179,
”a inoponibilidade a terceiros da renúncia à gerência, antes do res-
pectivo registo, só tem relevância quanto à validade dos actos pra-
ticados pelo gerente em nome da sociedade e que afectem terceiros”,
o que não acontece na situação dos presentes autos, onde não se
discute a validade de qualquer acto praticado pelo gerente.

Na presente oposição discute-se se o oponente é ou não responsável
pelo pagamento da quantia exequenda, tornando-se necessário de-
terminar se se verificam ou não os pressupostos da responsabilidade
dentre os quais importava apurar se o oponente exerceu ou não a
gerência da originária executada.

Para determinar se o oponente foi ou não gerente de facto da
executada torna-se irrelevante o registo ou não da renúncia, já que
o facto relevante sempre será o exercício ou não da denominada
gerência de facto da executada.

Contudo, importa, para apreciar o presente recurso, estabelecer
os limites dos poderes cognitivos deste Tribunal.

Nos termos do arto 21o 4 do ETAF (DL 129/84, de 27-4) e porque,
na situação dos autos, estamos perante um processo, inicialmente,
julgado pelo tribunal tributário de 1a instância, a Secção de Con-
tencioso Tributário do STA ”apenas conhece de matéria de direito”.

Neste recurso pode o recorrente alegar, ”além da violação de lei
substantiva, a violação de lei de processo” nos termos do arto 722o

1 do C. P. Civil.
Funcionando esta Secção como tribunal de revista não pode apreciar

a decisão da matéria de facto constante do acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, já que, nos termos do no 2 do mesmo arto,
”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”.

A decisão recorrida perante a prova produzida e particularmente
da existência da renúncia, constante duma acta, que não foi posta
em causa, concluiu que o oponente já não era gerente no período
a que respeita o imposto.

Saber se o oponente exerceu ou não a gerência de facto, no caso
concreto, não envolve apelo a qualquer elemento jurídico ou nor-
mativo, pelo que estamos perante uma questão de facto.

No caso dos presentes autos não alegou o recorrente ter havido
qualquer erro na apreciação das provas e na fixação dos factos ma-
teriais da causa como não alegou 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 pelo que não
pode ser alterada a decisão do Tribunal Tributário de 2a Instância
sobre a referida questão.

Com efeito resulta das conclusões das alegações do presente re-
curso, e são estas que limitam o âmbito do recurso e fixam o seu
objecto, que ”a renúncia da gerência por parte do oponente, não
foi registada nem publicada, logo não produz efeitos contra terceiros,
nos termos do arto 14o do C. R. Comercial”, que ”não foi ilidida
a presunção de que o oponente era gerente de facto e de direito,
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nos termos do arto 350o 2 do C. Civil” e que ”também não ficou
demonstrado que o oponente não teve culpa pelo delapidamento do
património da executada, nos termos do DL 68/87, de 7-2”.

Discute nas ditas conclusões das alegações matéria de facto que
o tribunal recorrido fixou numa zona de prova livre.

Questiona o recorrente a matéria factual fixada pela decisão em
apreciação e traduzida no facto de que a mesma partiu (renúncia
à gerência) para concluir que o oponente cessara o exercício efectivo
das funções de gerente em 31-1-92.

É entendimento corrente que à matéria de facto pertencem quer
os factos provados, quer as ilações deles extraídas, quer ainda os
juízos de valor que sobre os mesmos forem emitidos.

Nesta perspectiva são factos não só ”as ocorrências concretas da
vida real” como ainda ”os juízos de facto (autênticos juízos de valor
sobre matéria de facto) (RLJ ano 120o p. 219).

Contudo importa distinguir nesses ”juízos de facto (juízos de valor
sobre matéria de facto) entre aqueles cuja emissão ou formulação
se há-de apoiar em simples critérios próprios do bom pai de família,
do homo prudens, do homem comum, e aqueles que, pelo contrário,
na sua formulação apelam essencialmente para a sensibilidade ou
intuição do jurista, para a formação especializada do julgador”, per-
tencendo a apreciação dos primeiros à Relação e a dos segundos
ao Supremo, já que a distinção entre uns e outros assenta ”sobre
a maior ou menor ligação do juízo de valor com a matéria fáctica
ou com as regras jurídicas”.

Estando a tese sustentada pela recorrente em rota de colisão com
os factos fixados pela decisão em apreciação está o presente recurso
condenado ao insucesso.

A apreciação da matéria de facto vertida nas conclusões das ale-
gações levaria a uma reapreciação da matéria de facto fixada pelo
acórdão recorrido, estando, nos termos já referidos, impedida tal apre-
ciação por este Tribunal.

4. Nos termos expostos nega-se provimento ao presente recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — João José Coelho Dias. — Fui
presente, José Freitas de Carvalho.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Nulidade da citação em execução e caducidade como fun-
damentos de oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

A nulidade da citação em processo de execução não constitui
fundamento de oposição à execução.

Igualmente não constitui fundamento de oposição à execução
a caducidade do direito à liquidação.
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Recurso no 21 014. Recorrente: António José Guerreiro Chanoca Iná-
cio Fragoso. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso

Dr. António Pimpão.

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

1. António José Guerreiro Chanoca Inácio Fragoso recorre da sen-
tença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 3o Juízo,
2o Secção, rejeitou liminarmente a oposição.

Em alegações formula o seguinte quadro conclusivo:
a) A falta de citação é fundamento para oposição abrangido pelo

arto 286o do CPT, posição coerente com doutrina emanada do STA,
e no mesmo sentido estipulado pelo CPCivil no seu arto 813o

b) A falta de título executivo é fundamento de oposição abrangido
pelo arto 286o do CPT, pois que tal falta constitui preterição de for-
malidades essenciais da citação (arto 274o do CPT, que corresponde
ao 195o do CPCivil), o que consubstancia falta de citação mencionada
no arto 25o do CPT.

c) A caducidade, por traduzir matéria excluída da disponibilidade
das partes, deveria ter sido conhecida oficiosamente (neste sentido
a jurisprudência do STA), e não o tendo sido, deverá poder ser in-
vocada em sede de oposição para obstar a uma execução baseada
num título que não deveria ter sido extraído, e portanto ilegal.

d) Por se tratar de juros de mora, o prazo de prescrição, cujo
conhecimento é oficioso, para a sua cobrança ocorreu em Dezembro
de 1994, por força do DL 49.168, de 5-6.

O ERFP entende que o recurso não merece provimento pois que:
Contrariamente ao alegado, a caducidade não pode servir de fun-

damento de oposição à execução nos termos do arto 286o d) do CPT.
A falta de citação não pode proceder não só porque não con-

substancia fundamento de oposição à execução mas também por ter
tal falta sido suprida por nova citação, conforme estabelecido pela
douta sentença aqui em recurso.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
A falta de citação resultante da falta de entrega do título executivo

acarreta falta de citação já que tal entrega constitui formalidade es-
sencial da citação nos termos do arto 195o d) do CPCivil e 274o do
CPT.

Constitui a falta de citação nulidade insanável, quando possa pre-
judicar a defesa do interessado - arto 251o 1a) do CPT.

Contudo, a nulidade da citação não está prevista expressamente
no arto 286o do CPT, como fundamento de oposição à execução nem
é abrangida pelo seu no 1 h), pois que esta disposição como todas
as outras do referido arto 286o apenas se reportam a fundamentos
que possam conduzir à extinção da execução, e não a fundamentos
que possam levar à anulação de actos processuais.

O alcance desta norma será semelhante ao da al. h) do arto 813o

do CPCivil que admite como fundamento da oposição à execução
”qualquer facto modificativo ou extintivo da obrigação” (neste sentido
Alfredo José de Sousa, CPT Anotado, 1a edição, 547).

Nesta perspectiva o processo de oposição à execução não seria
adequado ao conhecimento da pretensão formulada pelo executado
mas a irregularidade da citação derivada da falta de entrega de cópia
do título executivo pode constituir fundamento de arguição da sua
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nulidade, pelo que, ao deduzir oposição com base naquela irregu-
laridade, teria havido erro na forma de processo.

Tal erro deve conduzir a mandar-se seguir a forma de processo
adequada, quando seja detectado liminarmente, convolando-se a pe-
tição de oposição em requerimento de arguição de nulidade de citação,
nos termos do arto 474o 3 do CPCivil e 2o f) do CPT.

No caso dos autos o recorrente arguiu, como resulta de fls. 11
e ss, tal nulidade através do meio próprio, pelo que não se justifica
a convolação, justificando-se o indeferimento liminar da oposição.

A caducidade não é de conhecimento oficioso, já que não está
excluída da disponibilidade do contribuinte, não existindo norma legal
que imponha o conhecimento oficioso nem que comine a sanção da
nulidade para tal vício do acto de liquidação, pelo que o seu regime
será o da mera anulabilidade nos termos do arto 133o e 135o do
CPA.

Estando em causa, na invocação ou não de tal vício, apenas os
direitos patrimoniais do contribuinte, não se vê qualquer razão para
excluir da disponibilidade do contribuinte tal direito de impugnação
com esse fundamento (Ac. do STA de 28-9-88, Rec. 5631 BMJ no 379o

509 e CTF no 352o 575 e de 15-12-93, Rec. 16.550, Ap. DR 4480).
Envolvendo o conhecimento da caducidade a apreciação da le-

galidade da liquidação da dívida exequenda, que só é possível co-
nhecê-la em processo de oposição quando a lei não consagre meio
de ataque ao acto da liquidação (arto 286o 1 g) do CPT), é inadmissível
a oposição à execução com esse fundamento.

2.1. A decisão recorrida rejeitou liminarmente a oposição no en-
tendimento de que a falta de citação, em processo executivo, não
constitui fundamento de oposição à execução já que tal irregularidade
devia ter sido deduzida perante a entidade que a ordenou cabendo
do despacho do chefe da repartição respectivo que apreciasse tal
requerimento recurso para o tribunal tributário de 1a instância e que,
na situação dos autos, foi apresentado tal requerimento (fls. 11 e
ss) ao chefe de repartição de finanças que atendeu o requerido e
ordenou que fosse efectuada nova citação.

Acrescentou, ainda, que a caducidade não constitui fundamento
de oposição.

Entende-se que a falta de citação em processo de execução (não
se equaciona nos presentes autos a relevância da falta de notificação
do acto tributário da liquidação antecedente do processo executivo)
não constitui fundamento de oposição à execução.

A oposição à execução constitui uma contra-acção do devedor à
acção executiva instaurada pelo credor já que esta serve para realizar
o direito anteriormente definido.

Foi instituída, na e para a acção executiva, tão-só para os fins
que a lei lhe fixa de suspender ou anular a execução e não para
que, em todo o caso, seja tornado ou fique certo o dirieto do credor
(Anselmo de Castro, A Acção Executiva ..., p. 274 e 279).

Esta situação é paralela à contemplada nos artos 813o e 815o do
CPCivil, os quais restringem ou alargam os fundamentos de oposição
à execução, conforme a mesma se fundamente em sentença (na qual
já foi definitivamente declarado o direito) ou noutro título (em que
tal declaração se não verifica, tendo, de qualquer forma, a oposição
função subordinada, ou seja, de resposta à iniciativa do autor exe-
quente, em termos de contestação deste na lide executiva (STA
19-6-91, Rec. 13.357).
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Assim se entende que a jurisprudência do STA se venha pronun-
ciando no sentido de que a oposição não é o meio idóneo para o
executado reagir contra a penhora de bens que considere impenho-
ráveis (STA 6-11-85, AD 296/7o 1039 e 21-5-86, AD 302o 217).

Com efeito a expressão ”outro fundamento” a que se referia o
arto 176o g) do CPCI ou ”quaisquer fundamentos” a que se refere
o arto 286o h) do CPT reporta-se apenas a outro qualquer fundamento
que tenha por objecto um facto extintivo ou modificativo segundo
o direito material, ou seja, o facto tendente a destruir ou alterar
os efeitos do título e da acção executiva, conforme resulta do lugar
paralelo constante do arto 813o h) do CPCivil, o que bem se entende,
pois que a oposição tem por fim pôr termo à dívida exequenda ou
ao próprio processo de execução (cfr. último acórdão citado).

A falta ou irregularidade da citação, ainda que ilegal, não é em
si um facto que se dirija à essência da dívida ou um facto extintivo
ou modificativo desta, nem um facto apontado à existência da exe-
cução, pois que os executados (oponentes) ao invocarem tal ilegalidade
não afrontaram a existência da dívida, pois não a negam nem pre-
tendem pôr termo à execução.

Com efeito a oposição não tem por finalidade a anulação dos actos
processuais praticados na execução.

O meio apropriado para reagir contra tal eventual ilegalidade seria
o simples requerimento dirigido à entidade que ordenou a citação
com eventual e posterior recurso do despacho que apreciasse tal
requerimento.

Acompanhando a jurisprudência deste Tribunal entende-se que a
nulidade da citação para os termos da execução fiscal não constitui
fundamento de oposição (STA 19-2-92, Rec. 13.667 e STA 9-4-86,
BMJ 357o 469).

Diversa seria a situação se estivéssemos perante a nulidade insanável
da falta de citação, quando a mesma pudesse prejudicar a defesa
do interessado que já seria de conhecimento oficioso nos termos do
arto 251o 1a) e 4 do CPT.

Contudo esta possibilidade de prejudicar a defesa do interessado
parece só poder existir ”quando ficou precludida, pelo decurso do
prazo, a oposição à execução” (Alfredo José de Sousa, CPT Anotado,
1a edição, p. 465).

Acresce que a citação foi repetida depois de suscitada tal questão
pelo oponente, no processo executivo, conforme consta de fls. 23
a 26 e 28 a 32.

O facto de ter sido suscitada e apreciada tal questão no processo
executivo torna desnecessária a apreciação da convolação da petição
de oposição em requerimento de arguição tal nulidade ou irregu-
laridade no processo executivo.

2.2. Nos termos da al. d) do art 286 do CPT só a prescrição da
dívida exequenda pode servir de fundamento à oposição. A caducidade
do direito à liquidação do imposto pode servir de fundamento à im-
pugnação judicial do acto tributário correspondente, o que bem se
compreende se atentar em que nesta pode ser arguida a ilegalidade
em concreto do referido acto tributário.

Nesta perspectiva se entende a jurisprudência deste Tribunal se-
gundo a qual ”só a prescrição, que não também a caducidade, constitui
fundamento de oposição com fundamento na al. d) do arto 176o do
CPCI” e hoje da mencionada al. d) do arto 286o do CPT (STA 10-12-86,
AD 308-9o p. 1113) ou como se escreveu no Ac. deste mesmo Tribunal
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de 15-12-93, Rec. 16550, ”a ilegalidade consistente em a Administração
haver feito uma liquidação tributária depois de ter caducado o seu
direito de a efectuar (caducidade do direito de liquidação) não cons-
titui hoje, face ao disposto no arto 286o do CPT - tal como não cons-
tituía na vigência do arto 176o do CPCI - fundamento admissível de
oposição à execução fiscal”.

Ao que acresce, como sustenta o EMMP, que o conhecimento
do vício do acto tributário, por este ter sido, eventualmente, praticado
para além do prazo de caducidade se não for contenciosamente sus-
citado, dentro do correspondente prazo legal, se consolidará como
caso resolvido ou decidido.

Com efeito tendo o acto tributário sido, eventualmente, praticado
decorrido o prazo de caducidade está o mesmo acto ferido de uma
ilegalidade geradora de anulabilidade, não sendo a mesma de co-
nhecimento oficioso sendo este o regime regra, já que inexiste preceito
legal que comine com nulidade o mencionado vício.

O recorrente foi notificado, em 30-11-94, para pagar a quantia
liquidada, pelo que podemos concluir que o acto tributário da li-
quidação foi praticado já na vigência do CPA, aprovado pelo DL
442/91, de 15- 11, e que entrou em vigor no dia 16-5-92, pelo que
nos termos dos artos 133o e 135o deste diploma legal a existir a ile-
galidade resultante da caducidade do direito à liquidação seria tal
vício gerador de anulabilidade.

Também até à entrada em vigor deste diploma era entendimento
jurisprudencial corrente (cfr. entre outros os acs. do STAP, 1a Secção,
de 25-5-95, de 27-6-75 e de 27-6-75, Ap. DR p. 371, 430 e 440 res-
pectivamente) que o regime regra de invalidade do acto administrativo,
por força dos artos 88o e 89o do DL 100/84, era o da anulabilidade,
sendo taxativa a enumeração dos casos de nulidade absoluta.

Acompanhamos, nos termos expostos, o Ac. deste Tribunal de
15-12-93, rec. 16.550, já anteriormente citado.

Acresce que, como sustenta o EMMP, a caducidade não está ex-
cluída da disponibilidade do contribuinte, não existindo norma legal
que imponha o seu conhecimento oficioso, pelo que, estando em causa
apenas direitos patrimoniais, não se vê qualquer razão para excluir
da disponibilidade do contribuinte o direito de impugnação com esse
fundamento.

Entende-se, nos termos expostos, que não pode servir de funda-
mento à oposição a caducidade do direito à liquidação.

2.3. A fls. 65 e 66 e novamente nas alegações (artos 21o e 22o

e último ponto das conclusões) sustenta o recorrente que a pretensa
dívida se refere a juros devidos, calculados com base no IVA do
2o trimestre do ano de 1989, no montante de 1.030.309$00. Acrescenta
que o prazo da prescrição da dívida em causa ocorreu em Dezembro
de 1994, já que o prazo de prescrição dos juros é de cinco anos
nos termos do arto 5o do DL 49.168, de 5-6.

Estabelece o arto 6o do DL 49.168 citado que a liquidação dos
juros de mora não pode ultrapassar os últimos cinco anos anteriores
à data do pagamento das dívidas sobre que incidem.

Consta da certidão de fls. 30 que são devidos juros de mora sobre
a importância de 1.030.309$00, a partir de 22-04-95.

Os referidos juros de mora serão liquidados no momento do pa-
gamento e reportar-se-ão aos cinco anos anteriores, pelo que é ma-
nifesto que improcede a prescrição tal como se encontra suscitada
pela recorrente.
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Se se tratasse de juros compensatórios podiam os mesmos ser apre-
ciados em processo de impugnação do acto tributário em que os mes-
mos foram liquidados, ocorrendo a sua prescrição no prazo e termos
em que ocorre a do imposto liquidado.

3. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso e confirma-se
o despacho de rejeição liminar.

Custas pelo recorrente, fixando-se em 50% a procuradoria.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

O recurso jurisdicional para o STA versa matéria de facto,
e não matéria exclusivamente de direito, quando se discute
se foi feita ou não uma vistoria, que a 1a instância não
deu como provada.

Recurso: 21.122; Recorrente: Margarida Maria Sales de Sousa Barreto
Neves Coelho e marido, Vladimiro José Neves Coelho, e Jorge
Santos Mendes; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Cons.
Dr. António Pimpão (por vencimento).

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Margarida Maria Sales de Sousa Barreto Neves Coelho e marido,
Vladimiro José Neves Coelho, co-proprietários da fracção C, Maria
de Lurdes Cruchinho Capelo de Almeida, proprietária da fracção
E, Jorge dos Santos Mendes, proprietário da fracção N, e Francisco
António Vaz Moutinho de Freitas, proprietário da fracção A, fracções
estas a que correspondem, respectivamente, o 1o andar Dto, 2o andar
Dto, 6o andar Esqo, do prédio sito na Rua Bica do Sapato, no 46
(ex-lote 3), 1100 Lisboa, registado sob o arto 565 da matriz predial
urbana daquela freguesia, e onde residem, impugnaram judicialmente
a 1a avaliação das fracções acima indicadas.

Por sentença de fls. 119 a 116, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreram Margarida
Maria Sales de Sousa Barreto Neves Coelho, Vladimiro José Neves
Coelho e Jorge dos Santos Mendes, apresentando as seguintes con-
clusões das suas alegações de recurso:

- O acto administrativo foi praticado com preterição de formalidades
essenciais;

- Houve violação do disposto no arto 130o do CCPIIA;
- A preterição de formalidades provoca a anulação do acto

administrativo.
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Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
no qual suscitou a questão prévia da incompetência hierárquica do
Tribunal, pelo facto de o recurso não versar matéria exclusivamente
de direito.

Notificados, os recorrentes vieram confirmar a preterição de
formalidades.

Corridos os vistos, cumpre decidir a questão prévia da incompe-
tência deste STA.

Dizem os recorrentes, nas conclusões do recurso, que houve pre-
terição de formalidades legais, mas não indicando quais foram as
omitidas.

Resulta das alegações que a formalidade legal que os recorrentes
alegam ter sido omitida é a vistoria referida no arto 130o do CCPIIA
que sustentam não ter existido. Depois, em resposta à questão prévia,
vieram os recorrentes dizer que também não foram notificados e de-
vidamente informados dos fundamentos quer da primeira quer de
segunda avaliação.

Na sentença recorrida não é dado como provado que não tivesse
existido a vistoria referida.

Assim, independentemente da necessidade de apuramento de tal
facto para a decisão do recurso, entende este STA que o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que
este STA é hierarquicamente incompetente para dele conhecer, nos
termos dos artos 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 e declaram este STA incompetente
em razão da hierarquia para dele conhecer, declarando competente
para o efeito o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, com 10.000$00 de taxa de justiça e 30%
de procuradoria.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — António Pimpão (relator, por ven-
cimento) — Santos Serra — Almeida Lopes (vencido nos termos do
voto anexo). — Fui presente, 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 (arto 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 pode cons-
tituir 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
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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 objectiva 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. 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 verificação
deste requisito depende da distinção entre o facto e o o direito, e
essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente subor-
dinar 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 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
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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, dispensado a declaração do recorrente no sentido da acei-
tação 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 desinteresse 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 havido como ma-
nifestação de renúncia de apelação (neste sentido, vide Rosenberg
in Tratado de Derecho Procesal 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 coma vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
de 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 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Graduação de créditos. Privilégio creditório. Privilégio mobi-
liário. Privilégio geral. Imposto indirecto. Imposto de tran-
sacções. Imposto directo. Contribuição industrial. Juros de
mora. Contribuições para a previdência.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Estado tem privilégio mobiliário geral para a garantia
de créditos por impostos indirectos (v. g., o imposto de
transacções), bem como por impostos directos (v. g., a
contribuição industrial) inscritos para cobrança no ano
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da penhora e nos dois anos anteriores (arto 736o, no 1,
do Cód. Civil).

II — Os créditos por juros de mora desses impostos também
gozam de tal privilégio (arto 10o do DL no 49.168, de
5-8-69).

III — Os créditos das taxas de previdência (hoje substituídas
pelos CRSS) por contribuições e os respectivos juros de
mora também gozam de privilégio mobiliário geral, mas
devem graduar-se depois dos acima referidos (arto 10o,
no 1, do DL no 103/80-05-09).

Recurso no 21.156, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrida INCOMALHAS — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA-
LHAS, LDA. Relator, o Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

Acordam, em conferência, na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. Contra a sociedade por quotas INCOMALHAS — INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MALHAS, LDA., com sede em Vila do Conde,
foi em 4-7-85 instaurada execução fiscal para cobrança coerciva de
créditos de contribuição industrial, grupo A, de 1983 (inscrita para
cobrança em 1985) e de impostos de transacções dos anos de 1982
e 1983 (também inscritos para cobrança em 1985).

Nessa execução foram penhorados em 13-11-87 e vendidos em hasta
pública de 22-2-88 e 18-8-88 vários bens móveis da sociedade
executada.

Aberto concurso de credores, foi neste processo, para o efeito ins-
taurado por apenso àquela execução, lavrada em Junho de 1996, no
Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo, 2a Secção,
processo no 8/96), a sentença de graduação de créditos de fls. 7 a
8, da qual recorre per saltum, na qualidade de credora reclamante,
a FAZENDA PÚBLICA, que a rematar a sua alegação oferece as
seguintes conclusões:

a) A sentença graduou em 1o lugar os reclamados créditos do Centro
Regional da Segurança Social (CRSS) e respectivos juros e só depois
os créditos exequendos, que são de contribuição industrial, grupo
A (imposto directo), do ano de 1983, inscrita para cobrança em 1985,
e de imposto de transacções (imposto indirecto) dos anos de 1982
e 1983.

b) A penhora foi feita em 13-11-87.
c) «O arto 736o, no 1, do Código Civil dispõe que o privilégio

por impostos indirectos (quereria dizer directos) se estende aos cré-
ditos inscritos para cobrança durante todo o ano da penhora e nos
dois anos anteriores.»

d) «Tal significa que os créditos privilegiados por impostos directos
se podem constituir antes da penhora, desde que inscritos para co-
brança nos dois anos anteriores à penhora».

e) «O mesmo se verifica em relação aos créditos por impostos
indirectos, por maioria de razão, atenta a inexistência de limitação
temporal em relação aos mesmos, salvo a prescrição e o prazo para
reclamar».

f) O privilégio atribuído aos referidos créditos exequendos pelo
arto 736o, no 1, do Código Civil prevalece sobre os créditos das caixas
de previdência por contribuições e respectivos juros de mora, por
força do arto 10o, no 1, in fine, do DL no 103/80-05-09.
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g) A sentença recorrida violou o disposto nos artos 736o e 747o

do Código Civil, pelo que deve ser revogada, com a consequente
graduação dos créditos exequendos antes dos créditos reclamados.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público emitiu (fls. 19) parecer fa-

vorável ao provimento do recurso.
2. Como se apreende dos autos, os créditos exequendos na execução

fiscal, de que este processo de reclamação e graduação de créditos
é apenso, são os seguintes:

a) Contribuição industrial, grupo A, do ano de 1983, inscrita para
cobrança em 1985, na quantia de 68.422$00;

b) Juros de mora sobre esta quantia de 68.422$00 a partir de 1-5-85;
c) Imposto de transacções do ano de 1982, inscrito para cobrança

em 1985, na quantia de 131.923$00;
d) Juros de mora sobre esta quantia de 131.923$00 a partir de

13-12-85;
e) Imposto de transações do ano de 1983, inscrito para cobrança

em 1985, na quantia de 650.872$00;
f) Juros de mora sobre esta quantia de 650.872$00 a partir de

13-12-85.
No referido processo principal de execução foram penhorados em

13-11-87 e vendidos em hasta pública de 22-2-88 e 18-8-88 vários
móveis da sociedade executada.

Aberto concurso de credores, a Fazenda Pública reclamou créditos
do CRSS do Porto, provenientes de contribuições para a previdência
social, e respectivos juros de mora, como se passa a discriminar:

a) A quantia de 58.636$00, de contribuições do ano de 1982;
b) Juros de mora desde Maio de 1982 sobre 2.053$00;
c) Juros de mora desde Junho de 1982 sobre 25.627$00;
d) Juros de mora desde Agosto de 1982 sobre 21.895$00;
e) Juros de mora desde Setembro de 1982 sobre 9.061$00;
f) A quantia de 233.534$00, de contribuições do ano de 1983;
g) Juros de mora desde Fevereiro de 1983 sobre 32.042$00;
h) Juros de mora desde Abril de 1983 sobre 3.770$00;
i) Juros de mora desde Maio de 1983 sobre 30.916$00;
j) Juros de mora desde Junho de 1983 sobre 31.247$00;
l) Juros de mora desde Agosto de 1983 sobre 41.037$00;
m) Juros de mora desde Setembro de 1983 sobre 38.424$00;
n) Juros de mora desde Outubro de 1983 sobre 15.294$00.
A sentença sob recurso, depois de transcrever o arto 10o, no 1,

do DL no 103/80, de considerar enquadradas neste preceito legal «as
contribuições ao CRSS, ou seja, os créditos aqui em análise» e de
invocar o disposto nos artos 868o, no 4, do Cód. de Proc. Civil e
745o, nos 1 e 2, do Cód. Civil, julgou reconhecidos todos os referidos
créditos reclamados do CRSS do Porto e graduou-os em primeiro
lugar, relevando para o segundo (e último) lugar os créditos exe-
quendos.

Quanto a custas, a mesma sentença decidiu: «Custas nos termos
dos artos 341o do C. P. T. e 455o e 23o do C. P. Civil e C. C. J.,
respectivamente».

3. A recorrente apenas discorda - e recorre - da parte da sentença
que graduou os referidos créditos do CRSS do Porto à frente dos
créditos exequendos, pretendendo se invertam essas posições relativas.

4. Vejamos de que lado está a razão.
4.1. Por força do arto 736o, no 1, do Código Civil, o Estado tem

privilégio mobiliário geral para garantia dos créditos por impostos
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indirectos, conceito em que se inclui, pois, o imposto de transacções
de 1982 e 1983 que constitui parte da quantia aqui exequenda.

Segundo esse mesmo preceito, o Estado tem ainda privilégio mo-
biliário geral para garantia dos créditos por impostos directos (conceito
que abrange a contribuição industrial), inscritos para cobrança no
ano da penhora e nos dois anos anteriores. Como a exequenda con-
tribuição industrial, embora sendo de 1983, só foi inscrita para co-
brança em 1985 e a penhora foi efectuada no segundo ano posterior
a este, ou seja, em 1987, está, pois, abrangida por este privilégio.

Quanto a juros de mora de todos estes impostos exequendos, tam-
bém eles gozam de tal privilégio, por força do arto 10o do DL no 49.168,
de 5-8-69, do teor seguinte: «As dívidas provenientes de juros de
mora gozam dos mesmos privilégios que por lei sejam atribuídos às
dívidas sobre que recaírem».

4.2. O arto 10o do DL no 103/80 dispõe no no 1 que os créditos
das caixas de previdência (hoje substituídas pelos CRSS) por con-
tribuições 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 artigo 747o do Código Civil, entre os quais se contam os
mencionados créditos por impostos e respectivos juros de mora.

5. Do exposto se conclui que o recurso procede, pelo que se revoga
a sentença, na parte recorrida, graduando-se todos os referidos cré-
ditos exequendos, com seus juros de mora, antes dos reclamados cré-
ditos, e respectivos juros, do CRSS do Porto.

Não são devidas custas nesta STA (arto 3o da Tabela).

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Castro Martins (relator) — Santos
Serra — Almeida Lopes. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência, em ra-
zão da hierarquia, do STA. Competência do T. T. de 2a

Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões do recurso per saltum, ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do STA e pela competência do T. T. de
2a Instância para daquele conhecer.

Recurso no 21.181, em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
António José Fernandes Isicoro e Luísa Afonso Diz e de que foi
Relator o Exmo Sr. Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Mo

Juiz do T. T. de 1a Instância de Coimbra, dela interpôs recurso para
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este STA, terminando as suas alegações com a formulação de um
quadro conclusivo onde, para além do mais, afirma:

Vindo a carta devolvida com as indicações ”avisados” e ”não re-
clamada”, sendo que a morada se encontra correctamente indicada,
devem eles ser considerados como notificados, nos termos do que
dispõem os art.os 70o do CP Tributário e 254o no 3 e 255o do C.
P. Civil (conclusão 9).

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, foi de parecer
que semelhante afirmação engloba factos que o Mo Juiz ”a quo”
não estabeleceu nem considerou, não tendo, assim, o recurso, por
exclusivo fundamento, matéria de direito.

Em conformidade, opinou pela incompetência, em razão da hie-
rarquia, deste S.T.A. para conhecer do recurso.

Notificadas as partes para se pronunciarem sobre tal questão, nada
disseram.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Confrontando a afirmação atrás referida, que constitui a conclusão

9 do recurso, com a sentença recorrida, desde logo resulta que nesta
não se deu como provada que a carta tivesse sido devolvida com
indicação ”avisados” e que a morada para a qual foi remetida ”se
encontrava correctamente indicada”.

A questão de se saber se a referida carta foi devolvida com a
indicação ”avisados” e se foi remetida para a morada correctamente
indicada logra enquadramento no âmbito da matéria de facto, visto
que se trata de captar uma ocorrência da vida real, em nada se pren-
dendo com a interpretação e aplicação da lei.

Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

Ora, circunscrevendo-se a competência deste S. T. A., no que res-
peita aos recursos ”per saltum”, ao conhecimento da matéria de di-
reito, forçoso é concluir pela incompetência, em razão da hierarquia,
desta formação para conhecer do presente recurso, pois que a com-
petência radica no T. T. de 2a Instância, tudo nos termos dos art.os
32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a) do ETAF.

Nesta conformidade, acorda-se em julgar 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, 4 de Junho de 1997. — João Plácido Fonseca Limão (re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso. Tribunal a que é dirigido. Responsabilidade pelas
custas. Acórdão. Reforma quanto a custas e procuradoria.
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Doutrina que dimana da decisão:

Se o recurso interposto de decisão do T.T. 1a Instância para
o T.T. 2a Instância foi mandado subir ao S.T.A. por des-
pacho do Mmo Juiz sem qualquer interferência da recorrente,
não pode esta ser condenada em custas e procuradoria den-
tro do princípio da causalidade, se o STA veio a declarar-se
incompetente em razão de hierarquia por ser competente
o T.T. 2a Instância.

Recurso n.o 21 286, em que é Recorrente Ana Maria Mesquita e
Carmo, tutora de Nuno Miguel Sampaio Feijó, e Recorrida Fazenda
Pública e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Ana Maria Mesquita e Carmo, identificada nos autos, notificada
do acórdão desta Secção que julgou este STA incompetente em razão
da hierarquia com o fundamento de que o recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito e tendo sido condenada em custas
e procuradoria, vem através de requerimento de fls. 87-88 pedir a
reforma quanto a custas e procuradoria nos termos dos artos 2o e
357o do C.P.T. e 446o e segs e 669o do C.P. Civil, alegando que
ela «recorrente não interpôs o presente recurso para este STA mas
sim para o Tribunal Tributário de 2a Instância, tendo sido o Exmo Juiz
«a quo» a ordenar a subida do recurso ao Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, conforme resulta dos autos, pelo que a requerente não
deve pagar qualquer quantia relativa a custas e procuradoria».

Ouvida a recorrente sobre a matéria do requerimento, nada disse.
O Exmo Procurador-Geral-Adjunto teve vista nos autos, afirmando

que concorda com a posição da recorrente sobre não dever ser con-
denada em custas e procuradoria, uma vez que, como refere a re-
corrente, o seu recurso foi dirigido ao Tribunal Tributário de
2a Instância.

Pela simplicidade da questão a resolver vêm os autos à conferência,
com dispensa de vistos dos Exmos Adjuntos, passando a decidir-se:

Porque a recorrente/requerente foi notificada do acórdão deste
STA que declarou este Tribunal incompetente em razão de hierarquia,
por carta registada de 10.3.97 e o requerimento deu entrada em 25.3.97
poderia questionar-se a sua tempestividade à face dos artos 669o e
153o do anterior Cód. Proc. Civil, cujo prazo para a reforma quanto
a custas era de 5 dias.

Não se suscitam porém dúvidas, tendo presente o no 2 do arto 18o

do D.Lei 329-A/95 de 12/12 e arto 153o do actual C.P.C. que alterou
o prazo para dez dias, pelo que nada há a dizer quanto à oportunidade
do requerimento.

Quanto à questão que se coloca no requerimento, é óbvio que
o que a recorrente/requerente pretende é a não condenação em custas,
por, em seu entender, a elas não ter dado causa. E cremos ser per-
tinente e de atender a sua pretensão.

Na verdade, como decorre da peça através da qual interpôs recurso
de 1a instância, o mesmo foi dirigido, não ao STA, mas sim ao Tribunal
Tributário de 2a Instância, devendo-se a sua subida a este Tribunal
apenas ao despacho do Mmo Juiz do Tribunal «a quo» nesse sentido.

A regra geral em matéria de custas está consagrada no arto 446o

do C.P.C. que radica no princípio da causalidade, como decorre da
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expressão legal de que «a decisão que julgou a acção ou algum dos
seus incidentes condenará em custas a parte que a elas houver dado
causa».

Porque é manifesto que na situação em apreço a subida dos autos
a este STA se ficou a dever a razão a que é totalmente estranha
a recorrente, ora requerente, é forçoso concluir que, na linha do
princípio da causalidade já referido, não podia a mesma ser condenada,
como o foi, pelo acórdão que julgou o Tribunal incompetente
hierarquicamente.

Por conseguinte, assiste toda a razão à ora requerente e o seu
pedido tem apoio na lei (artos 446o e 669o do C.P.C ex vi arto 2o

do C.P.T.), devendo-se a sua condenação, por certo, ao facto de não
se ter atentado devidamente no condicionalismo que presidiu à subida
do recurso a este STA.

Termos em que se acorda em, atendendo a pretensão da requerente
formulada no requerimento, revogar, na parte em que se condenou
em custas e procuradoria, o referido acórdão que declarou este STA
incompetente em razão de hierarquia, não sendo devidas custas.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 4 de Junho 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: 21.295; Recorrente: Quinta do Liboso — Comércio de Be-
didas, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho do TT1a Instância do Porto que
lhe indeferiu o pedido de apoio judiciário, na modalidade de dispensa
total de preparos e do pagamento de custas, em incidente deduzido
no processo de execução fiscal administrativa movida à Sociedade
Agrícola Quinta do Liboso, Lda, veio a requerente Quinta do Li-
boso — Comércio de Bebidas, Lda, recorrer do mesmo, concluindo
a sustentar que, tendo o incidente a natureza de processo de jurisdição
voluntária e o juiz amplos poderes de investigação, depois do despacho
liminar positivo, só com a produção da prova é que o mesmo poderia
ser denegado.
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E ainda que, “tendo alegado que o apoio judiciário lhe havia sido
concedido em processo de recuperação de empresa, deveria o senhor
juiz ter convidado a requerente a juntar certidão ou a apresentar
qualquer outro meio de prova”.

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 Mo Po (art.45o-2 do CPTributário).

Na verdade, na 4a conclusão das alegações invoca a R um acon-
tecimento (que o apoio judiciário lhe havia sido concedido noutro
processo), de cuja prova o tribunal recorrido se teria alheado, o qual
constitui determinação da realidade, pertinente ao domínio dos factos
e que se propõe para conhecimento no recurso, pois a mesma não
consta do probatório da decisão recorrida.

Na alegação não se inclui tão somente o erro processual do tribunal
recorrido em não ter procedido oficiosamente à recolha da prova
do facto aludido, mas também a verificação do dito facto no recurso
interposto.

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, 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 par 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, 4 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recursos — Poderes de cognição do STA — Questão de fac-
to — Arto 21 no 4 do ETAF — Secção de Contencioso Tri-
butário — Gerência de facto — Presunções naturais.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 21o no 4 do ETAF, a Secção de
Contencioso Tributário do S.T.A. apenas conhece de ma-
téria de direito nos processos inicialmente julgados pelos
Tribunais Tributários de 1a Instância e pelos Tribunais
Fiscais Aduaneiros.

II — A questão de saber se o gerente exerceu ou não, efec-
tivamente, funções de gerência é, essencialmente, uma
questão de facto, como tal alheia aos poderes de cognição
do STA.

III — As presunções materiais, juridicas ou de facto fundan-
do-se em regras da experiência - conhecimentos obtidos
através da análise empírica dos factos, da vida real-cons-
tituem, também elas, matéria de facto, pelo que são in-
sindicáveis pelo S.T.A., funcionando como tribunal de
revista.

Recurso n.o 21 309, em que é recorrente Maria Teresa Neiva Machado
Amorim e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator o Exmoo

Sr. Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Maria Teresa
Neiva Machado Amorim, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido
em 12 de Junho de 1996, que concedeu provimento ao recurso que
a Fazenda Pública interpusera da sentença, a qual, por sua vez, julgara
procedente a oposição por ela deduzida à execução fiscal, origina-
riamente intentada contra Plissadas Eliofir, Lda., e que contra si re-
vertera, por dívidas de Imposto de Transacções e Contribuição
Industrial.

Fundamentou-se aquele aresto em que não pode ter-se por afastada
a presunção segundo a qual a gerência de direito faz presumir o
efectivo exercício das funções respectivas, pois, embora fosse o avô
da recorrente quem dirigia os destinos da sociedade, este, não sendo
gerente de direito, “não assinou quaisquer documentos, fossem eles
oficiais ou particulares, declarações fiscais, pedidos de licenças por-
ventuaras necessárias à actividade social, cheques ou letras, contratos
com terceiros, tenham forçosamente que ser assinados pela recorrida
ou por sua mãe, ou por outros”, sendo que a responsabilidade do
gerente, estabelecida no arto 16o do CPCI, aplicável nos autos, “assenta
na culpa funcional e atinge os gerentes nominais, como é o caso
da recorrida, a não ser que não tenham exercido de facto a gerência”.

“Ora, militando, contra a recorrida, a já falada presunção de que
exerceu de facto a gerência, não pode considerar-se essa presunção
afastada. Na realidade, a prova contra o facto presumido que, no
processo, se produziu não chega para abalar a presunção de que
as coisas se passaram, no caso concreto, como é normal, isto é, que
os gerentes nomeados exerçam as funções do cargo. Apenas pode
extrair-se, dos factos alegados e provados pela recorrida, que, apesar
de os gerentes serem ela e sua mãe, quem punha e dispunha na
sociedade não era nenhuma delas, mas o avô da recorrida, como
líder do grupo empresarial em que se integrava a mesma sociedade.

A experiência da vida mostra-nos que se trata, aliás, de uma situação
frequente, e que o facto de um grupo de empresas ser encabeçado
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por um ou mais individuos, familiares ou não, não exclui que cada
uma delas tenha os seus gerentes, os quais praticam os actos inerentes
à função, sem embargo de o fazerem sem autonomia, porque su-
bordinadas à política social definida por quem dirige o conjunto em-
presarial e às concretas instruções que recebem dos responsáveis má-
ximos do grupo”.

A recorrente formula as seguintes conclusões:
“I - Não pode . . . ser responsabilizada pelas dívidas fiscais da pri-

mitiva executada, uma vez que bem provado ficou que pela mesma
nunca foi exercida a gerência de facto da mesma.

II - Com efeito, ficou provado que a recorrente nunca admitiu
pessoal, nunca deu ordem de qualquer espécie, não contratou por
conta ou em representação da primitiva executada, sendo a gerência
efectiva da resonsabilidade exclusiva do seu avô, Sr. Élio Amorim,
por quem foi induzida a ser «gerente» dessa empresa.

III - Assim, e de acordo com o arto 13o do Código de Processo
Tributário, não pode a oponente ser responsabilizada, uma vez que
tal disposição faz assentar a responsabilidade dos gerentes e admi-
nistradores das empresas e sociedades de responsabilidade limitada
numa presunção de culpa dos mesmos pela insuficiência do património
social para satisfação de créditos fiscais, culpa essa que não e possível,
no caso concreto, assacar à oponente.

IV - O acórdão recorrido, ao considerar a recorrente parte legítima
para a execução, apesar de, da prova produzida em primeira instância,
resultar inequivocamente o seu não exercício de funções, violou, entre
outros, os artos 16o do Código de Processo das Contribuições e Im-
postos e 13o do Código do Processo Tributário.

Termos em que deverá conceder-se provimento ao presente recurso,
revogando-se o acórdão recorrido.”

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Mmo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
“No acordão recorrido, estabeleceu-se, em sede de matéria de facto,

que a recorrente não conseguiu afastar a presunção segundo a qual,
sendo gerente de direito, o fora também de facto, no ponto a que
respeitam as dívidas em execução.

Esta matéria não pode ser sindicada, nem conhecida neste Supremo
Tribunal, uma vez que, de acordo com o arto 21o no 4, do ETAF,
apenas conhece de direito.

Fica assim prejudicada ou impedida a apreciação da matéria cons-
tante das conclusões I e II e, em consequência, das restantes que
assentam juridicamente no defendido nas primeiras.

Improcedendo todas as conclusões, deve improceder o recurso.”
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A) - A Sociedade Plissados Eliofir, Lda, com sede no Porto, foi

constituída em 19 de Junho de 1978, sendo seus sócios Maria Elisabete
Gomes Machado Amorim, Maria Teresa Neiva Machado Amorim,
Élio Alexandre Machado Neiva Amorim e Ricardo Manuel Neiva
Machado Amorim, todos residentes na mesma morada, de acordo
com a escritura de constituição (documento fls. 39).

B) - No seu pacto social, foram nomeados gerentes as sócias Maria
Elisabete Gomes Machado Amorim e Maria Teresa Neiva Machado
Amorim, podendo qualquer delas obrigar a sociedade e delegar po-
deres por mandado (idem).

C) - Ao tempo da constituição da sociedade, eram menos os seus
sócios varões (idem).
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D) - Maria Teresa Neiva Machado Amorim nasceu a 29 de Abril
de 1960, sendo filha de Maria Elisabete Gomes Machado Amorim
(documento fls. 10).

E) - Maria Teresa Neiva Machado Amorim frequentou, no ano
lectivo de 1978/1979, num estabelecimento sito no Porto, o 2o ano
do então curso complementar dos liceus (documento fls. 11).

F) - A sociedade integrava um grupo de empresas fundadas e li-
deradas por Élio Machado Amorim, que era quem efectivamente
conduzia os seus negócios (depoimentos de fls. 56 e 57).

G) - Nenhuma das duas testemunhas ouvidas no processo, apesar
de terem prestado serviço em empresas do referido grupo, viu Maria
Teresa Neiva Machado Amorim assinar documentos ou dar ordens
na identificada sociedade (idem).

H) - Contra a mesma sociedade foi instaurada execução fiscal para
cobrança coerciva das dívidas a que se referem as certidões de relaxe
de fls. 17 a 23.

I) - Tal execução reverteu contra Maria Teresa Neiva Machado
Amorim, por, à sociedade, não terem sido encontrados bens de valor
suficiente para pagamento da dívida exequenda (fls. 35 a 36)».

Vejamos, pois:
Nos termos do arto 21o no 4 do ETAF: “A Secção do Contencioso

Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos pro-
cessos inicialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1a Instância
. . .” 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 outra espécie de prova para a exis-
tência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de pro-
va - arto 722o no 2 do C.P.Civil.

Ora, no presente recurso, a 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.

Cf., por todos, os Acs. do STJ de 15/5/91 in Ac. ‘Dout’, respec-
tivamente, 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 formulação 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”.

Assim, não pode este Tribunal sindicar, ao contrário do que pre-
tende a recorrente, pela análise da prova constante dos autos, se
“bem provado ficou” que «pela mesma nunca foi exercida a gerência
de facto», ou que «nunca admitiu pessoal, nunca deu ordens de qual-
quer espécie, não contratou por conta ou representação da primitiva
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executada, sendo a gerência efectiva da responsabilidade exclusiva
do seu avô, Sr. Élio Amorim, por quem foi induzida a ser “gerente”
dessa empresa» - cf. conclusões I e II.

Nem, pelas mesmas regras, apreciar o fundamento de ilegitimidade
invocado na conclusão IV: «da prova produzida, na primeira instância,
resultar inequivocamente o seu não exercício de funções».

A 2a Instância não teve como provado que a oponente não tivesse
exercido a gerência de facto da sociedade, a qual constitui essen-
cialmente uma questão de facto.

Cf., neste sentido, por todos, Ac. deste Tribunal, de 20-3-91
Rec. 12.161, de 14 Dez. 94, Rec. 17.654, de 19 Mai.93, Rec. 13.672,
de 20-3-96, Rec. 20.294 e de 10-2-97, Rec. 20.929.

Acresce que, como é sabido e, aliás, resulta do acima exposto,
as presunções naturais, judiciais ou de facto fundam-se em regras
da experiência - conhecimentos obtidos através da análise empírica
dos factos, da vida real.

Trata-se de um meio de prova livre, cuja força probatória é, pois,
apreciada pelas instâncias - cf. art.os 396o e 351o do C.Civil -, pelo
que está vedado ao STA, funcionando como tribunal de revista, co-
nhecer se houve ou não qualquer erro nessa apreciação - dito arto 722o

no 2.
Cf. Antunes Varela, Manual de Processo Civil, 2a edição, pág. 500

e segs., e Alberto dos Reis, CCP Anotado, vol. IV pág. 72.
Refira-se finalmente que a norma - arto 13o do CPT - que a re-

corrente pretende violada não se aplica nos autos, já que, como é
jurisprudência assente deste Tribunal, não tem vocação retroactiva
nem carácter interpretativo.

Todavia, tal não se reflecte no objecto do recurso, pois a questão
nele equacionada, como se viu, reporta-se essencialmente à existência,
ou não, da gerência de facto, no período considerado, que é requisito
necessário à predita responsabilidade societária já no regime do Dec.
Lei. 68/97, como aliás no CPCI - arto 16o que a recorrente invoca.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se o aresto recorrido.

Custa pela recorrida, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Imposto profissional. Benefícios ou regalias sociais. Prémios
de seguro. Inconstitucionalidade da norma de incidência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A norma de incidência constante da alínea f) do § 2o

do arto 1o do CIP, na redacção do DL no 183-D/80,
de 9 de Junho, é inconstitucional, por violação do
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arto 168o, no 2, conjugado com a alínea i) do seu no 1,
da CRP.

2 — Donde a ilegalidade da liquidação de imposto profissional
respeitante a benefícios atribuídos ao trabalhador, no âm-
bito de um contrato de seguro de grupo de capital diferido,
celebrado, a seu favor, pela entidade patronal.

Recurso n.o 21340. Recorrente: José Inácio da Costa Lopes. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo Cono Dr Santos Serra.

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

José Inácio da Costa Lopes, devidamente identificado nos autos,
recorre do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 21
de Maio de 1996, que, em recurso para ali interposto, confirmou
a sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (7o Juízo - 1a Secção), de 3 de Junho de 1993, que julgara
improcedente a impugnação judicial pelo ora recorrente deduzida
contra a liquidação de imposto profissional, do ano de 1986, no mon-
tante de 123.001$00, com juros compensatórios de 98.104$00.

Na sua alegação, formula as conclusões de fls. 173 a 175, que se
dão aqui por integradas e que, em resumo, seguem:

”A) A liquidação de I. Profissional ao Recorrente é ilegal e não
se pode manter.

B) De facto, face ao disposto no arto 44o, b), do CIProfissional,
é à entidade patronal que tal tributo deve ser exigido.

[ . . . . . . . . . . . . ].
F) Não pode assim haver dois devedores principais em relação

ao imposto retido.
G) Por outro lado, a existência de duas liquidações com base no

mesmo facto tributário não pode deixar de estar ferida de ilegalidade.
[ . . . . . . . . . . . . ].
N) Aliás, a ter de haver lugar a tributação, ela só poderia ser

a sujeição a imposto de capitais, talqualmente veio a ficar consagrado
no arto 6o, no 2, do CIRS.

[. . . . . . . . . . . . ].
S) A douta sentença da 1a Instância não aplicou ou violou o disposto,

nomeadamente, nos artos 41o e 44o, b) do CIP, 11o, 2, e 120o, a),
do CPT, 6o, 2, do CIRS, e 1o, corpo, e § 2o, do CIP.

T) Impõe-se assim a revogação da, aliás, douta decisão da 1a Ins-
tância, entretanto confirmada no T.T. de 2a Instância. . .”.

A Fazenda Pública contra-alegou para dar ”como reproduzidas as
alegações de fls. 89 e segs. dos autos”, no sentido da improcedência
do recurso e da confirmação do julgado.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
e desenvolvido Parecer onde, suscitando a questão da inconstitucio-
nalidade da alínea f) do no 2 do arto 1o do CIP, manifestou o en-
tendimento de que, por esta razão, deve ser anulada a liquidação
impugnada, dando-se provimento ao recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, o aresto recorrido considerou provado o

seguinte:
”a) - O recorrente entregou, em 28.01.87, na Repartição de Finanças

do 14o Bairro Fiscal de Lisboa, a declaração mod. 5 de imposto pro-
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fissional do ano de 1986, tendo efectuado na mesma data o pagamento
da importância de 166.206$00, correspondente ao rendimento colec-
tável declarado de 3.271.592$00, pela verba no 1634 do Livro 8-A
(cf. inf. fls. 11 e doc. fls. 12 e 13);

b) - O rendimento colectável declarado veio a ser corrigido pela
AF, para 3.371.774$00, e após reclamação do recorrente, foi fixado
em 3.077.590$00, vindo o recorrente a ser notificado do mesmo, pelo
ofício no 1332 de 24.02.88, em 04.03.88 (cf. docs. fls. 16 a 23);

c) - Na sequência de pedido de revisão da matéria colectável, nos
termos do arto 20o do CIP, veio a ser proposto e fixado o rendimento
colectável de 3.377.590$00, vindo a ser liquidado adicionalmente o
imposto profissional de 110.550$00 e imposto extraordinário de
49.051$00, acrescido de juros compensatórios de 49.051$00, tendo
o recorrente sido notificado para pagar o liquidado, em 19.03.91,
pelo ofício no 1727 (cf. docs. fls. 25 a 29);

d) - Tendo por base a informação remetida pelo Departamento
dos Serviços Distritais de Fiscalização Tributária de Lisboa, de
15.05.91, em que era referido o pagamento, pela American Life In-
surrance Company, ao recorrente, do capital de 600.000$00, vencido
em 31.12.86, nos termos de um contrato de seguro de capital diferido,
a repartição de finanças procedeu a nova correcção do rendimento
colectável, que agora fixou em 3.977.590$00, e liquidou adicionalmente
o imposto de 123.001$00, acrescido dos juros compensatórios de
98.104$00, liquidação aqui impugnada (cf. cit. inf. fls. 11 e doc. fls.
30 a 33);

e) - O recorrente foi notificado da fixação e liquidação referidas
em d), em 02.08.91, pelo ofício no 4795 de 25.07.91 (cf. cit. inf. fls.
11 e docs. fls. 36 e 37);

f) - Não tendo pago o imposto e juros liquidados, referidos em
d), foram os mesmos debitados ao Tesoureiro da FP, pelo conhe-
cimento no 435, para cobrança durante o mês de Outubro de 1991
(cf. inf. fls. 11);

g) - A presente impugnação foi deduzida em 17.01.91;
h) - O seguro, a que se alude em d), é um seguro de grupo, de

capital diferido, celebrado entre a Companhia de Seguros ali referida
e a entidade patronal do recorrente, José Inácio Costa Lopes - Des-
pachantes Oficiais Associados Lda (segurado), a favor dos trabalha-
dores desta, regendo-se pelas cláusulas gerais constantes de fls. 6
a 9. A referida entidade patronal satisfazia os encargos derivados
do contrato, recebendo os trabalhadores, anualmente, os respectivos
benefícios (cf. também o doc. fls. 32);

i) - No âmbito do presente processo de impugnação, o recorrente
prestou caução, em 05.08.93, por depósito, na CGD, da importância
de 65.558$00, com vista à fixação de efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arto 174o, 4, do CPT (cf. fls. 70 e despacho de fls.
71).

Ainda em sede factual, o mesmo aresto consignou não se ter provado
que:

”- a AF tenha também liquidado e esteja a exigir, à referida entidade
patronal do recorrente, o imposto profissional aqui impugnado;

- o imposto impugnado se encontre pago”.
Estes os factos.
Cuidemos agora da solução jurídica adequada, face às questões

que vêm suscitadas e dentro dos limites dos poderes cognitivos deste
Supremo Tribunal.
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Antes do mais, e atento o direito aplicável, há que ajuizar da cons-
titucionalidade da alínea f) do § 22o do arto 1o do Código do Imposto
Profissional, na redacção do Decreto-Lei no 183-D/80, de 9 de Junho,
questão suscitada pelo Ministério Público e, que, aliás, é de conhe-
cimento oficioso, logrando até prioridade de apreciação, pois ”nos
feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas
que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela con-
signados” (arto 207o da CRP).

Vejamos, então.
O arto 1o do CIP, onde se integra a norma em causa, dispunha:
”O imposto profissional incide sobre os rendimentos do trabalho

em dinheiro ou em espécie, de natureza contratual ou não, periódicos
ou ocasionais, fixos ou variáveis, seja qual for a sua proveniência
ou o local, moeda e forma estipulada para o seu cálculo e pagamento”.

Preceituando o § 1o do mesmo artigo:
”Constituem rendimento do trabalho todas as respectivas remu-

nerações, quer precebidas a título de ordenados, vencimentos, salários,
soldadas ou honorários, quer a títulos de avenças, senhas de presença,
gratificações, luvas, percentagens, comissões, corretagens, participa-
ções, subsídios, prémios, ou a qualquer outro”.

E o § 2o, alínea f), na redacção do citado DL no 183-D/80,
acresentava:

”Para efeitos do disposto neste artigo, consideram-se também ren-
dimentos do trabalho. . . os subsídios e outros benefícios ou regalias
sociais auferidos no exercício ou em razão do exercício da actividade
profissional”.

Ora, perante o teor desta alínea, a jurisprudência do STA vinha
afirmando que os benefícios atribuídos ao trabalhador, no âmbito
de um contrato de seguro de grupo de capital diferido, celebrado,
a seu favor, pela respectiva entidade patronal, estejam sujeitos a im-
posto profissional, por caberem na previsão legal dos ”benefícios ou
regalias sociais” referenciados na dita alínea.

(Cfr., por todos, Acs. de 10.10.90, Rec. no 12616, e de 24.11.93,
Rec. no 16262).

Simplesmente, em hipóteses idênticas à dos presentes autos, e le-
vado recurso ao Tribunal Constitucional, tem estes sempre concluído
no sentido da inconstitucionalidade da norma da alínea f) do § 2o

do arto 1o do CIP, por violação do no 2, conjugado cm a alínea i)
do no 1, um e outro do arto 168o da Constituição.

E, para uma tal conclusão, foi produzida a fundamentação cujas
linhas essenciais se transcrevem:

”Os impostos só podem ser criados por lei. E essa lei tem de ser
uma lei da Assembleia da República ou um decreto-lei por esta au-
torizado. É a reserva da lei formal.

”In casu”, por via do arto 17o, alínea l), da Lei no 8-A/80, de 26
de Maio (diploma que aprovou o Orçamento do Estado para 1980),
a Assembleia da República delegou no Governo a tarefa de ”ca-
racterizar certos tipos de subsídios e outro benefícios ou regalias sociais
considerados rendimentos do trabalho”, para o efeito de, por eles,
fazer pagar imposto profissional, que justamente incide sobre os ren-
dimentos do trabalho.

O Governo, então, no uso dessa autorização legislativa, definiu
como ”rendimentos do trabalho” - rendimentos que assim passaram
a ficar sujeitos a imposto profissional - ”os subsídios e outros benefícios
ou regalias sociais auferidos no exercício ou em razão do exercício
da actividade profissional”.
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Significa isto que a norma ”sub iudicio” - ao invés de definir os
tipos de subsídios, benefícios e outras regalias sociais que passaram
a ficar sujeitos a tributação - definiu apenas o elemento do conexão
que teve por relevante para o efeito, a saber: o tratar-se de um subsídio,
benefício ou outra regalias social auferido no exercício ou em razão
da actividade profissional.

Com isto, porém, a norma ”sub iudicio” não cumpriu o sentido
da autorização legislativa.

Ora, as autorizações legislativas têm de definir o respectivo objecto,
o seu sentido, a sua extensão e duração [cf. artigo 168o, no 2, da
Constituição].

Assim, do mesmo modo que, quando legisla excedendo o objecto
da autorização legislativa, o Governo edita normas sem ter compe-
tência para o efeito (desse modo violando o preceito constitucional
que reserva a matéria em causa à Assembleia da República), também
quando ele contraria o sentido da autorização ou (como no caso
acontece) produz a norma autorizada sem cumprir tal sentido, actua
com violação dos poderes que lhe foram delegados - e, assim, sem
a credencial parlamentar de que necessitava para legislar valida-
mente”.

(Cfr., por todos, os Acórdãos do TC nos 492/94, 493/94 e 955/96,
DR, II Série, de, respectivamente, 16 e 17 de Dezembro de 1994,
e de 18 de Dezembro de 1996).

Por conseguinte, atenta a uniformidade desta jurisprudência e a
quantidade de decisões proferidas, suficiente para justificar - como
bem salienta o Ministério Público - uma declaração de inconstitu-
cionalidade com força obrigatória geral (arto 281o, no 3, da CRP),
impõe-se-nos recusar, como efectivamente recusamos, a aplicação da
questionada norma da alínea f) do § 2o do arto 1o do CIP, com a
redacção dada pelo DL no 183-D/80, de 9 de Junho, por padecer
de inconstitucionalidade, em resultado da violação do arto 168o, no 2,
em conjugação com a alínea i) do seu no 1, da Constituição.

Donde a ilegalidade da liquidação impugnada.
Pelo exposto, e com prejuízo da apreciação das demais questões

suscitadas, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogan-
do-se o aresto recorrido, bem como a sentença da 1a instância, e,
julgando-se procedente a deduzida impugnação judicial, anula-se a
liquidação impugnada.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Santos Serra (relator) — Abilio Bor-
dalo — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Derrama. IRC. Custos fiscais. Lei interpretativa. A derrama
não é custo fiscal.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama, imposto sobre o rendimento, como o é o
IRC, traduz-se em real amputação do lucro, não sendo,
natural e ontologicamente, custo fiscal, pelo que tal en-
cargo não é dedutível para efeito de determinação do
lucro tributável em IRC.

II — Este entendimento, que se reputa correcto face à redacção
da al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC, antes da alteração
introduzida pela Lei no 10-B/96, de 23 de Março, mau
grado a existência de decisões jurisprudenciais divergentes,
impõe-se, agora, ao interprete, após a referida alteração,
à qual o legislador atribuiu natureza interpretativa.

Recurso n.o 21358. Recorrente: Soposol — Acessórios e Equipamen-
tos de Manutenção Industrial, Lda; Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmo Sr. Conso Dr. Coelho Dias.

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

1 — «Soposol — Acessórios e Equipamentos de Manutenção In-
dustrial, Lda, inconformada com a sentença de fls. 40, na qual se
julgou improcedente a impugnação que deduzira contra a autoliqui-
dação de IRC relativo a 1993, dessa decisão veio recorrer para este
STA, assim concluindo a alegação de recurso:

«1) A recorrente, na autoliquidação do imposto sobre o rendimento
das pessoas colectivas relativa ao ano de 1993, não considerou como
custo fiscalmente dedutível o valor devido pela derrama.

2) A não consideração da derrama como custo fiscal foi efectuada
em obediência ao despacho de 13.02.90, proferido no processo
no 85/90.

3) Na redacção inicial da alínea a) do no 1 do arto 41o do C.I.R.C.,
em vigor durante todo o ano de 1993, a que se refere a autoliquidação
sob impugnação, a derrama era nos termos do arto 23o do mesmo
Código um custo dedutível.

4) O imposto municipal da derrama, não se encontrava previsto
naquela disposição do arto 41o do C.I.R.C.

5) O referido despacho e 13.02.90 fez uma ampliação analógica
da norma contida naquela alínea do art.o 41.o do C.I.R.C.

6) Tal norma, porque de carácter excepcional, é insusceptível de
aplicação analógica nos termos do arto 11o do Código Civil.

7) A interpretação dada à norma em referência pelo despacho
de 13.02.90 é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade,
consagrado no arto 106o, no 2 da Constituição da República Por-
tuguesa.

8) A nova redacção dada à alínea a) do no 1 do arto 41o do C.I.R.C.
pelo arto 28o, no 1, da Lei no 10/96, de 23 de Março, tem carácter
inovatório.

9) A declaração contida no no 7 do arto 28o da Lei no 10/96, de
23 de Março, quanto à natureza interpretativa dessa norma corres-
ponde a sua cláusula de retroactividade.

10) Tal conteúdo retroactivo pretendido atribuir à nova redacção
da alínea a) do no 1 do arto 41o de C.I.R.C. é inconstitucional, por
violar o princípio da legalidade em matéria fiscal consagrado no
arto 106o, no 2, da Constituição da República Portuguesa.
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11) Esse conteúdo retroactivo viola ainda os princípios do Estado
de Direito Democrático, consagrado nos art.os 2o e 3o, o direito de
propriedade privada consagrado no arto 60o, o qual goza, por força
do arto 17o, do regime dos Direitos, Liberdades e Garantias consignado
no arto 18o, todos da Constituição.

12) Nos termos do arto 207o da Constituição, os tribunais não podem
aplicar normas que infrinjam os princípios e normas dela constantes.

13) Com a não aplicação retroactiva da nova redacção da alínea a)
do no 1 do arto 41o do Código do Imposto sobre as Pessoas Colectivas,
a qual constituiu o fundamento jurídico único da sentença sob recurso
para ditar a improcedência da impugnação judicial reduzida pela aqui
recorrente, tal impugnação deverá proceder.»

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 pa-
recer desfavorável à recorrente, citando jurisprudência em abono da
posição assumida.

1.3 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deram-se como provados os seguintes

factos:
«1) Na declaração modelo no 22 do IRC relativa ao exercício de

1993, apresentada à Administração Fiscal em 30/5/1994, a impugnante
apurou a matéria colectável de 59 640 899$00 e procedeu à auto li-
quidação do respectivo imposto, tendo apurado a importância a pagar
de 7 399 340$00, montante que entregou nos cofres do Estado em
30/5/1994 (fls. 7 a 15, cujo teor aqui se dá por inteiramente
reproduzido).

2) A impugnante, para efeitos de apuramento da matéria colectável,
na declaração dita em 1), acresceu ao resultado líquido do exercício,
na linha 12 do quadro 17, a importância de 23 788 892$ (incluindo
2 147 072$ de derrama) referente à estimativa para impostos sobre
o rendimento do exercício que fora contabilizada como custo, na linha
26 do quadro 12 da mesma declaração.

3) Em 12/5/1995 a ora impugnante deduziu reclamação da liqui-
dação do IRC referente ao exercício de 1993 e esta foi indeferida
por despacho de 27/09/1995.

4) O indeferimento dito em 3) foi notificado à ora impugnante
em 10/10/1995, quando esta já havia reagido, apresentando a presente
impugnação em 28/8/1995».

2.1 — Na sentença sob recurso, no tocante à questão de fundo,
cuja decisão é dele objecto, consistente em saber se a derrama, como
encargo fiscal que é, pode ser dedutível, como custo, na determinação
do lucro tributável para efeitos de IRC, entendeu-se, após análise
da jurisprudência deste STA sobre tal matéria, e face à nova redacção
da al. a) do arto 41o do CIRC, introduzida pela Lei 10-B/96, de 23
de Março (O.E.-96), qualificada pelo legislador como interpretativa,
que essa alteração legal tinha posto termo à querela sobre a questão,
no sentido de não se considerar a derrama como custo dedutível,
consequentemente se decidindo pela improcedência da impugnação.

Vejamos, pois, se procedem as críticas da recorrente ao decidido.
A referida questão foi abordada e decidida em recentes arestos

deste STA, naquele mesmo sentido, com fundamentação a que se
adere, aqui, e para a qual nos remetemos, no seu essencial (cf. acs.
de 4.12.96, rec. 20.773, 5.3.97, rec. 20.772, e 14.5.97, rec. 21.565).

As derramas, que podem ser lançadas pelos municípios sobre as
colectas de IRC, não podendo exceder 10 % daquelas, nos termos
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dos n.os 1 a 4 do arto 5 da Lei 1/87, de 6 de Jan., com a redacção
dada pelo arto 1o do DL 470-B/88, de 19 de Dez., configuram-se,
atentos os seus elementos e finalidades legalmente previstas, como
impostos próprios das autarquias locais, com a natureza dum imposto
acessório, um adicional dos impostos principais, na medida em que
são calculadas sobre as colectas destes (cf. A. Xavier, «Manual», vol.
I, págs. 94, 95 e 348, Braz Teixeira, «Princípios de Direito Fiscal»,
vol. I, pg. 189, Sá Gomes «Lições de Direito Fiscal», vol. I, cadernos
C.T.F. no 133, pgs. 371/376, e Gomes Canotilho e Vital Moreira «Cons-
tituição Anot., 2o vol., págs. 389).

A derrama é, assim, como o IRC, um imposto sobre o rendimento,
o lucro tributável das pessoas colectivas (cf. ainda, Rogério Fernandes
Ferreira, «A derrama é ou não custo fiscal?», C.T.F. no 378, pgs.
9/15).

Anteriormente à nova redacção da al. a) do no 1 do arto 41o do
CIRC, introduzida pelo arto 28o, 1, da Lei no 10-B/96, de 23 de Março
(O.E.-96), e cujo no 7 prescreve ter natureza interpretativa, nova re-
dacção essa que veio estabelecer não serem dedutíveis, para efeito
de determinação do lucro tributável, mesmo quando contabilizados
como custos ou perdas do exercício, a par do IRC, quaisquer outros
impostos directa ou indirectamente incidentes sobre os lucros, a ques-
tão da derrama merecer, ou não, o mesmo tratamento fiscal que
o IRC, quanto à sua indedutibilidade para determinação do lucro
tributável, uma vez que a referida al. a) apenas ao IRC se referia,
foi objecto de decisões divergentes, pelo menos neste Tribunal, uma
no sentido de não ser custo fiscal — ac. de 23.9.92, rec. 14.380 - e
outra de o ser — ac. de 1.2.95, rec. 16.975, C.T.F. no 379, pg. 304.

Divergência essa motivada, essencialmente, por diferentes inter-
pretações daquela al. a), face ao preceituado na al. f) do no 1 do
arto 23o do CIRC, atenta a natureza atribuível à derrama e o carácter
excepcional, ou não, da referida al. a), relativamente à «regra» legal
de se considerarem custos, entre outros, os encargos fiscais e pa-
rafiscais — mencionada al. f).

Ora, temos como certo, na esteira, aliás, dos citados acs. de 4.12.96
e 14.5.97, que a norma da referida al. a), na redacção anterior à
dada pela Lei 10-B/96, de 23 de Março, não podia, e continua hoje
a não poder, ser qualificada como norma excepcional, mas sim como
meramente explicativa.

Aliás, cremos poder entender-se que o legislador, depois de definir
custos ou perdas, no no 1 do arto 23o do CIRC, e de enumerar alguns
encargos, como tais, por os reputar, certamente, mais relevantes, nas
alíneas a) e j) nos n.os 2 e 3, desse preceito, e nos artigos seguintes,
até ao 44o, como que «regulamenta» a medida em que tais encargos
e outros componentes do lucro tributável deve ser considerada numa
extensão da definição feita inicialmente, o que afasta uma relação
de regra - excepção entre aquele arto 23o e as normas seguintes,
nomeadamente as do arto 41o

Assim, e considerando, ainda, que a derrama, como o IRC, não
intervém na realização dos proveitos, nem na manutenção da fonte
produtora, representando uma real amputação do lucro, como im-
postos, que sobre ele recaem, não sendo, natural ou ontologicamente
custos fiscais, numa poderia ser encargo dedutível para a determinação
do lucro tributável em IRC (cf. Rogério Ferreira, loc. cit., e os men-
cionados aos deste STA).
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No caso dos autos, como refere esse A., a proceder a pretensão
da recorrente, estaríamos perante um imposto dedutível a ele próprio,
o que seria absurdo.

Mas, se dúvidas havia, embora injustificadas pelas razões expostas,
com a referida nova redacção da al. a) do no 1 do arto 4o do CIRC,
ficaram as mesmas dissipadas, tanto para o futuro, como em relação
a anos anteriores, dada a atribuída natureza interpretativa à nova
redacção do preceito.

Estamos perante uma lei interpretativa por determinação do le-
gislador, mas que corresponde ao conceito da lei interpretativa por
natureza, ou seja, aquela que vem decidir questão que era contro-
vertida na legislação interpretada e num dos sentidos já adoptados
por jurisprudência no domínio da lei antiga, pelo que a declaração
do legislador não equivale a uma cláusula de retroactividade (cf. Bap-
tista Machado, «Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil»,
pgs. 285 e segs. e cits. acs. deste STA).

Deste modo, como se refere no ac. de 5.3.97, aquela lei inter-
pretativa «integra-se na lei interpretada» nos termos do arto 13o do
C. Civil, com ressalva do caso julgado, retroagindo os seus efeitos
à data da entrada em vigor do CIRC, não se colocando, assim, como
pretende a recorrente, qualquer problema da inconstitucionalidade,
derivado de retroactividade da lei, que só existiria, e cuja solução,
mesmo assim, não seria forçosamente favorável à recorrente, no caso
de se ter considerado que a lei não correspondia ao conceito da
lei interpretativa por natureza, hipótese que ficou, como vimos,
afastada.

Há que concluir, pois, que a autoliquidação impugnada não estava
inquinada da ilegalidade consistente em não ter sido deduzida a der-
rama ao lucro tributável da ora recorrente no exercício de 1993, como
custo desse exercício, como bem se decidiu na sentença recorrida,
que deve manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João José coelho Dias (relator) —
Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão. — Estive
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho 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 2.a 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 n.o 21.426. Recorrente: Linear – Gestão e Tecnologia, Lda;
Recorrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Juiz Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. Linear – Gestão e Tecnologia, Lda, identifica nos autos, opôs-se
a uma execução que lhe foi movida pela Caixa Geral de Depósitos.

O Mmo Juiz do 2.o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a oposição improcedente.

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

1. A oponente, aqui recorrida, invocou na sua oposição a inexistência
de título executivo para o valor de juros – 239.989.862$00, porquanto
a C. G. D. não juntou os elementos da sua escritura justificativos
do débito de juros, não indicou as taxas de juros aplicadas nem sobre
que montantes incidem o seu cálculo.

2. O Sr. Juiz, na sentença recorrida, não se pronunciou sobre esta
questão, o que deveria ter feito, uma vez que a falta de título constitui
fundamento de oposição – arto 813o, a) do C. P. C. e, a provar-se
condição da sua procedência.

3. A Caixa Geral de Depósitos, aqui recorrida, moveu execução
contra a recorrente ao abrigo de disposição especial, que estabelece
que a cobrança coerciva de todas as dívidas de que é credora, são
da competência dos tribunais de 1a Instância de Contribuição e Im-
postos de Lisboa, sendo a estes processos aplicável o processo de
execução fiscal, previsto nos artos 233 e seguintes do C. P. Tribu-
tário – arto 233o, no 1, b) do C. P. T.

4. Apesar de estarmos no domínio das relações entre particulares,
fixou a lei que as disposições aplicáveis às dívidas cobradas pela
C. G. D. são as constantes do Código de Processo Tributário e as
constantes do Título Processo de Execução Fiscal.

5. É pois ao Tribunal Tributário que está cometida a competência
para a execução sendo a sua tramitação a dos termos do processo
de execução fiscal e sendo a OPOSIÇÃO o meio competente para
a oponente deduzir a sua pretensão, isto é, para se opor ao processo
de execução fiscal contra si movido. As disposições do C. P. C. são
aplicáveis supletivamente – arto 2o do C. P. T.

6. A dedução de oposição à execução fiscal não constitui uma ver-
dadeira acção, mas antes uma forma de «impugnar» ou opor, como
o próprio termos indica, o «pedido» executivo formulado pelo exe-
quente e decorrente da existência de um título executivo.

7. A oposição pode ser deduzida com os fundamentos previstos
no art. 286o do C. P. T. e a oponente deduziu-a nos termos da sua
alínea g) – ilegalidade da dívida exequente.

8. O único meio de defesa era o da oposição, porquanto, por um
lado, não houve acto de liquidação dos juros e, por outro, a oposição
baseava-se em mera questão de direito, a inexistência de título exe-
cutivo e a falta de liquidação.

9. A dedução da oposição visa atacar o próprio fundamento de
execução, pelo que não tem o oponente que concluir com «um pedido
líquido».

10. A recorrente formulou um pedido na sua oposição – a sua pro-
cedência decorrente na inexistência de título executivo quanto aos
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juros peticionados (e a falta de justificação para os montantes cal-
culados e pedidos).

11. A obrigação de dedução de um pedido líquido impende sobre
a exequente – artos 805o e 806o do C. P. C.

12. A executada, aqui recorrente, não foi citada para contestar
a liquidação nos termos do arto 806o, no 2 do C. P. C., pelo que
não tinha que fazê-lo.

13. Contudo, sempre se diga, e apesar de entender que não tinha
que formular pedido líquido, a exequente liquidou os juros que con-
siderava como os máximos devidos e daí resultou uma diferença a
seu favor de cerca de Esc. 100.000.000$00.

14. A executada, embora tenha concluído por um pedido líquido,
não demonstrou como chegou a este resultado.

15. O montante de juros estava dependente de taxas diversas e
variáveis, pelo que a sua determinação e os métodos de cálculo re-
vestem a maior importância.

16. A exequente não fez a liquidação, pelo que há iliquidez da
execução quanto aos juros peticionados, e a iliquidez é fundamento
de oposição à execução – arto 813o alínea f) do C. P. C.

17. No caso presente, a recorrente pretendeu não só opor-se à
execução (falta de título executivo) como também à liquidação (ou
falta dela) efectuada pela exequente.

18. A recorrida peticionou no requerimento de execução os juros
já vencidos – 238.989.862$00, e é obrigação da exequente efectuar o
seu cálculo e indicar as taxas aplicáveis e os métodos de cálculo.

19. Só os juros que continuam a vencer-se na pendência da acção,
e só esses, devem ser liquidados a final na Secretaria.

20. Não tem pois o Sr. Juiz razão ao decidir, como decidiu na
sentença recorrida, que a problematização da acção não poderia ser
objecto da oposição.

O EPGA junto deste Tribunal emitiu douto parecer, suscitando
a incompetência, em razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, ambas manifestaram
a sua discordância sobre a posição expressa pelo Exmo Magistrado
do M. P.

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 CPT, 5o do ETAF
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispõe o arto. 32o., 1, b), do ETA:
«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.
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O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreve o Ilustre Magistrado:
«Nas doutas alegações e conclusões do recurso a recorrente sustenta

que «não foi citada para contestar a liquidação» (conclusão 12a) e
que o montante dos juros estava dependente de taxas diversas e va-
riáveis» (conclusão 15a).

«Na douta sentença recorrida não são dados como provados os
factos que o recorrente afirma, nestes pontos».

Tem razão o referido Magistrado. Na verdade, a 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 dispatatum e não pelo quid decisum imposta 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 pela oponente Linear – Gestão e Tecnologia, Lda

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

Lisboa 4 de Junho de 1997. – Lúcio Barbosa (Relator) – Fonseca
Limão – Coelho Dias. – Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Um recurso do tribunal tributário de 1.a instância para o STA
versa matéria de facto sempre que nele se impugnem os
factos dados como provados na sentença recorrida. Neste
caso, o STA é hierarquicamente incompetente para conhecer
do recurso.
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Recurso n.o 21458. Recorrente IPOCORK - Indústria de Pavimentos
e Decoração, S. A. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo
Conselheiro Dr. António Pimpão (relator por vencimento).

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

IPOCORK - Indústria de Pavimentos e Decoração, Lda., com sede
no lugar de Fial, S. Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira, deduziu
oposição à execução fiscal contra si movida e que corria termos pela
4a Repartição de Finanças de Santa Maria da Feira, pedindo a extinção
da execução.

Por sentença de fls. 99 a 101, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de Aveiro julgou a oposição improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a oponente
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes con-
clusões das suas alegações:

1.a O processo executivo em que radica a oposição deduzida no
presente processo mostra-se instruído com os seguintes elementos:

fotocópias:
a) Do ofício n.o 017173, de 29 de Outubro de 1993, do Departamento

para os Assuntos do Fundo Social Europeu (doravante, abreviada-
mente designado também por DAFSE);

b) De uma certidão emanada do DAFSE, datada de 27 de Outubro
de 1993, atestando que a dívida exequenda se origina num pretenso
débito da executada, ao próprio DAFSE, «da quantia de 57.632.992
Esc. (Cinquenta e sete milhões seiscentos e trinta e dois mil novecentos
e noventa e dois escudos) provenientes de verbas (. . .) recebidas do
Fundo Social Europeu e do Estado Português, respeitante às acções
de formação profissional com as referências 860142 P1 e 860356 P1»;

c) Dos despachos n.o 34/93, de 10 de Maio, e 26/93, de 1 de Abril
de 1993, do Director-Geral do DAFSE - proferidos «no uso da com-
petência (. . .) delegada» no seu autor, pelo «Secretário de Estado do
Emprego e Formação Profissional», através do «despacho n.o 31/92, de
28.08.92 (. . .) publicado na 2.a série do D. R. n.o 215 de 17.09.92»-,
nos termos dos quais «foi determinado» conceder à executada «uma
última oportunidade para a restituição voluntária das verbas (por ela)
recebidas do FSE e do Estado Português no âmbito» dos «dossier»
860142P1 e 860356P1;

- e -
d) dos ofícios n.os 008823, de 17 de Maio, e 013639, de 28 de

Agosto de 1993, do DAFSE, comunicando à executada o teor dos
despachos referidos na alínea anterior.

2.a A decisão recorrida pressupõe que o acto de liquidação em
que se baseou a certidão de dívida, a cuja execução a recorrente
se opôs, são os despachos n.os 26/93, de 1 de Abril e 10 de Maio,
do Director-Geral do DAFSE.

3.a Não é certo, nem seguro, que assim seja.
Dos n.os 6 e 7 e 5 e 6 dos despachos n.os 26/93 e 34/93, de 1

de Abril e 10 de Maio, do Director-Geral do DAFSE, conclui-se
claramente que a liquidação da dívida exequenda se baseia numa
acusação, «no âmbito da» qual a executada «e a sua gerência foram
acusadas, como autoras materiais, de um crime de fraude na obtenção
de subsídio, previsto e punido pelo art. 36.o n.o 1 al. c), n.o 2, n.o 4,
al. a), e, n.o 8 al. a) do D. L. n.o 28/84, de 20 de Janeiro» [sublinhado
e destaques nossos].
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Da acusação proferida nesse processo-crime manifestamente não
cabia, nem cabe, impugnação de espécie alguma ou recurso [art.os

283.o e segs. e 399.o e segs. do Código de Processo Penal (de 1987)].
4.a Decorrentemente, a «ilegalidade da liquidação da dívida exe-

quenda» podia ser, nos termos do disposto no art. 286.o, 1, g), do
Código de Processo Tributário, invocada como fundamento de
oposição.

5.a Dando por suposto, como a decisão ora sub censura, que o
acto de liquidação da dívida exequenda se sediou nos despachos n.os

26/93 e 34/93, de 1 de Abril e de 10 de Maio, do Director-Geral
do DAFSE, não poderia deixar de considerar-se que, prima facie,
esses actos são irrecorríveis, por se limitarem a executar um outro,
anterior, do Secretário de Estado do Emprego e Formação Pro-
fissional.

6.a Além de assim poder ser, em tese geral, também assim o decidiu
o Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, no recurso contencioso
de anulação do despacho n.o 34/93, de 10 de Maio, do Director-Geral
do DAFSE, por sentença proferida no respectivo processo (n.o 4180),
rejeitando o recurso, revogada pelo Supremo Tribunal Administrativo,
por acórdão proferido no processo de recurso jurisdicional n.o 34830
da 1.a Subsecção da 1.a Secção, em consequência do que foi decretada
a suspensão da instância naquele recurso contencioso, até ser proferida
decisão no recurso contencioso directo de anulação do despacho do
Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, de 28
de Março de 1991, de que o acto do Director-Geral do DAFSE será
meramente executório.

7.a Destarte, não obstante a oponente haver alegado, no arto 2.o
da oposição por si deduzida, que «de tais despachos interpôs, em devido
tempo, recursos contenciosos administrativos de anulação» e pesem em-
bora as cautelas do patrocínio da oponente, os actos que, no en-
tendimento da decisão ora sub censura, serviram de base da liquidação
da dívida exequenda continuaram destituídos de meio judicial de im-
pugnação próprio e fechados a qualquer recurso; isto é: na situação
prevista no arto 286.o, 1, g), do Código de Processo Tributário - preceito
expressamente invocado pela ora recorrente no articulado em que
deduziu a oposição.

8.a Em síntese: os actos que, no entendimento da decisão recorrida,
serviram de base à liquidação - os despachos n.os 26/93 e 34/93, de
1 de Abril e de 10 de Maio, do Director-Geral do DAFSE - são
irrecorríveis (pelo menos, como tal assim foi julgado em primeiro
grau de jurisdição), não podendo a oponente ser penalizada, por,
em razão de mera cautela de patrocínio, haver interposto recurso
contencioso de anulação, nem tal transmudado a natureza desse mes-
mo acto de irrecorrível em recorrível.

9.a Decidindo como decidiu, a sentença recorrida violou o disposto
no arto 286.o, 1, g), do Código de Processo Tributário.

10.a Na oposição por si deduzida, a ora recorrente suscitou a questão
da suspensão da execução (oposição, in fine, n.os 1 a 9), porquanto,
em síntese, sendo «os factos em que se suporta a liquidação da dívida
exequenda (. . .) objecto de apreciação e ajuizamento pelos tribunais
criminais», inexistindo «qualquer especificidade, autonomia e diferen-
ciação da matéria de facto em ambos os processos», antes se verificando
«a possibilidade de ‘colisão teórica ou lógica de julgados ou de ‘con-
tradição prática de decisões,́ cuja execução não possa levar-se a cabo
‘sem deterimento de algumas delas»́, sendo «a decisão que for proferida»
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no «processo-crime (. . .) determinante para a que houver de ser decretada
neste», e intercedendo, «assim, entre ambos os processos, uma relação
de prejudicialidade», justificava-se, «o exercício (. . .) da faculdade de
sobrestar na decisão do presente processo até ser decidido aqueloutro
processo-crime» - art.os 97.o, 1, do Código de Processo Civil (ex vi
do preceituado no arto 2.o, f), do Código de Processo Tributário),
e 108.o do mesmo Código de Processo Tributário.

11.a A sentença sub censura ao entender não dever pronunciar-se
sobre tal questão, considerando que a suspensão ou não da execução,
até ser proferida decisão no referido processo-crime, «está (. . .) pre-
judicada pela solução de improcedência dada à presente oposição», im-
plicou que o Tribunal deixasse de pronunciar-se sobre questão que
devia apreciar.

12a O que acarreta a nulidade da decisão sub censura, nos termos
do disposto no art.o 668.o, 1, d), do Código de Processo Civil, aplicável
por força do preceituado no art.o 2.o, f), do Código de Processo
Tributário.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
no qual suscita a questão prévia da incompetência deste Tribunal
em razão da hierarquia, pelo facto de o recurso não versar matéria
exclusivamente de direito.

Ouvida, a recorrente nada disse, enquanto a Fazenda Pública con-
corda com a questão prévia.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia, sendo certo
que o tribunal de 1.a instância deu como provados os seguintes factos:

a) - A presente oposição diz respeito à execução fiscal, a correr
termos contra a ora oponente, para cobrança da quantia exequenda
de 57632992$00, proveniente de verbas indevidamente recebidas do
Fundo Social Europeu e do Estado Português, respeitante às acções
de formação profissional com as referências 860142 P1 e 860356 P1
- cf. fls. 56.

b) - No processo de execução fiscal dito em a) houve citação da
ora oponente por registo postal com aviso de recepção assinado no
dia 12/11/93, tendo a presente petição de oposição sido apresentada
no dia 30/11/93 - cf. fls. 2 e 71.

c) - A quantia exequenda dita em a) foi determinada por despacho
datado de 10/5/93 do Director-Geral do Departamento para os As-
suntos do Fundo Social Europeu, no uso da competência que lhe
foi subdelegada por despacho do Secretário de Estado do Emprego
e Formação Profissional, do Ministério do Emprego e da Segurança
Social - cf. fls. 57 a 71.

d) - A ora oponente foi notificada, designadamente por registo
postal com aviso de recepção, assinado no dia 18/5/93, do teor do
despacho referido em c), e nomeadamente para proceder à restituição
da dita quantia de 57 632 992$00, no prazo de 10 dias, sob pena de
execução fiscal nos termos previstos no Decreto-Lei n.o 158/90 de
17/5, alterado pelo Decreto-Lei n.o 246/91 de 6/7 - cf. fls. 62 a 71.

e) - Não se prova que a ora oponente tenha interposto recurso
contencioso do despacho referido em c).

Vejamos então a questão prévia.
Nas conclusões 2.a e 3.a, a recorrente contradita os factos con-

siderados provados nas als. c) e d) do probatório da sentença recorrida,
contrapondo como base ou razão da liquidação a acusação criminal
e não o despacho ministerial.

Por outro lado, nas conclusões 7.a e 8.a alega matéria que contradiz
a constante da al. c) do referido n.o 2.1 do probatório.
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De tais factos, entende a recorrente resultarem fundamentos ju-
rídicos para concluir de modo diferente da decisão recorrida.

Ora, este STA só é competente para conhecer dos recursos in-
terpostos das sentenças dos tribunais tributários de 1.a instância quan-
do esses recursos versarem matéria exclusivamente de direito. Se o
recurso versar matéria de facto ou versar também matéria de facto,
competente para dele conhecer é o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância, nos termos das disposições combinadas dos art.os 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 suscitada pelo MoPo e declaram este STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, por com-
petente ser o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

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

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — António José Pimpão (relator por
vencimento) — João José Coelho Dias — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Manuel Duarte
de Carvalho Júnior.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância par ao Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (art.os 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (art.os 721 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
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 res-
tringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição pode constituir
uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um pleiteante tei-
moso, 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 n.o 224/82, de 8 de Junho, ratificado com emendas pela
Lei n.o 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 n.o 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
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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 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. 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 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
no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 129/84. Nos termos do seu arto 32o, n.o 1, al.
b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interposto 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-
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claração de consentimento de recurso per saltum é havida como ma-
nifestação da renúncia da apelação (neste sentido, vide Rosenberg
in Tratado de Derecho Procesal 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 re-
corrente, 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 4 de Junho 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
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a ins-
tância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âmbito
abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário e 2a Ins-
tância, nos termos dos artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ou
33o, 1, b), e 42o, 1, a), respectivamente, todos do ETAF.

Recurso no 21499 em que é recorrente Imoleasing — Sociedade de
Locação Financeira Imobiliária, S.A., e recorrida 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. «Imoleasing — Sociedade de Locação Financeira Imobiliária,
S.A.», inconformada com a decisão do Mmo Juiz, de fls 41, da mesma
veio recorrer para este STA, concluindo, além do mais, o seguinte:

«1o — A impugnação judicial foi intentada apenas a 10.01.96 por
culpa do atraso da 1a Repartição de Finanças de Guimarães, que
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não cumpriu a lei, recusando a respectiva certidão fora do tempo
legal.

2o — A certidão foi pedida com tempo suficiente para ser possível
a reação do contribuinte pela impugnação.

3o — A passagem dessa certidão era absolutamente imprescindível
para a fundamentação da impugnação, além de ser um direito do
contribuinte.

1.1 — Não houve contra-alegações, por parte da FaPa ou do MoPo.
1.2 — O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, excep-

cionou 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 — Ouvida a recorrente sobre tal questão prévia, nada veio dizer
aos autos.

1.4 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Em primeiro lugar, como se impõe — arto 3o da LPTA —,

quanto à suscitada questão da incompetência do Tribunal.
2.1 — Da leitura das transcritas conclusões da alegação do recurso

resssalta, de forma inequívoca, que o mesmo se não restringe a ques-
tões de interpretação e aplicação da lei, colocando em crise o quadro
factual em que se baseou a decisão.

Na verdade, enquanto nesta nada se refere quanto a haver culpa
da Repartição de Finanças pelo atraso verificado relativamente a pe-
dido de certidão feito pelo ora recorrente, nem que tal atraso tenha
sido feito com tempo suficiente para ser possível a dedução tempestiva
da impugnação, aquela vem colocar no recurso tais questões, as quais
têm a ver com o mundo dos factos, da realidade, e não com in-
terpretação e aplicação de normas jurídicas, pelo que o seu conhe-
cimento implica juízos de facto e não apenas a apreciação do direito,
à qual se limita no caso, o poder de cognição deste Tribunal — arto 21o,
4, do ETAF.

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
direito — o denominado recurso «per saltum» — conforme prescreve
o arto 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância — arto 41o, 1,
a), daquele diploma (cf. ainda o arto 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.

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

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (Relator) —
Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Recurso jurisdicional. Prazo para alegações.
Art. 356o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O art. 356o do CPT aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a instância para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, mas com a restrição de que
só abrange recursos de decisões da Administração Fiscal
nos termos do art. 355o do CPT.

II — Assim um recurso jurisdicional interposto em processo
de execução fiscal de decisão da 1a instância ou da 2a

instância para o STA, não deve declarar-se deserto, se
o recorrente declarou, no requerimento de interposição,
intenção de alegar no tribunal de recurso, por força das
disposições conjugadas dos arts. 357o e 1711 no 5 do
CPT e 87o parágrafo único do RSTA.

Recurso no 21.520; Recorrente: Luís Augusto Gonçalves Afonso; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Luís Augusto Gonçalves Afonso, identificado nos autos de execução
fiscal a correr termos na Repartição de Finanças de Faro contra Jorge
Nelson Sequeira Bernardo, para pagamento de dívida de imposto
complementar Secção-A dos anos de 1984 e 1986, não se conformando
com a sentença de 13/2/96 (fl. 260 e segs.) proferida pelo M.mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro que declarou ” nulo
todo o processado subsequente ao momento em que se devia mostrar
concretizada, ou seja, a partir do despacho de fl. 45 inclusive, de-
signadamente, a venda do bem penhorado” por meio de proposta
por carta fechada, vem na qualidade adjudicatário, interpor recurso
da mesma sentença para este Tribunal.

No seu requerimento de interposição do recurso directamente para
este STA, o recorrente manifestou intenção de alegar no tribunal
de recurso, ao abrigo do disposto nos arts. 171o no 5, 356o e 357o,
do CPT, conjugado com o parágrafo único do art. 87o da RSTA.

Admitido o recurso e subidos os autos a este STA, o Exmo Pro-
curador Geral Adjunto suscitou a questão prévia da impossibilidade
de apresentação de alegações neste Tribunal, já que deviam ter sido
apresentadas com o requerimento de interposição no prazo de oito
dias a contar da notificação como dispõe o no 1 do art. 356o do
CPTributário, uma vez que não se faz qualquer distinção entre os
recursos para o STA e os recursos para o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Deve assim o recurso ser declarado deserto, tal como se defendeu
no Acórdão do STA de 25/11/92 - Rec. 14 511.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão prévia apenas se pro-
nunciou o recorrente defendendo a improcedência da mesma.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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Como decorre do que fica relatado, a recorrente interpôs recurso
directamente para este STA declarando no próprio requerimento in-
tenção de alegar no Tribunal ” ad quem”.

E dúvidas não restam de que o presente recurso se insere no âmbito
do regime dos recursos de execução fiscal que constitui verdadeiro
processo judicial tributário.

Preceitua o no 1 do art. 356o do CPT que os recursos das decisões
de natureza jurisdicional serão interpostos por meio de requerimento
com a apresentação das alegações e conclusões no prazo de oito dias
a contar da notificação.

A questão que se coloca é a de saber se deve ou não aplicar-se
este normativo, donde se teria de concluir pela deserção do recurso,
na hipótese afirmativa, ou pela sua admissão, no entendimento
contrário.

Como resulta da sistematização do Código de Processo Tributário
a matéria de recursos de actos jurisdicionais é tratada por forma
autónoma e tripartida consoante a espécie de processo:

Assim para o processo de impugnação temos os arts. 167o e segs.,
para o processo de contra-ordenação, os arts. 223o e segs. e para
o processo de execução fiscal os arts. 356o e 357o.

O regime de recursos jurisdicionais em sede de execução fiscal
é regulado na Secção X do Título V que versa sobre o Processo
de Execução Fiscal, onde se insere o recurso da decisão recorrida.

Como ressalta da referida Secção X compreende três subsecções,
sendo a I integrada pelo rt 3550 sobre recursos de decisões da ad-
ministração fiscal a H a qual se esgota com o art. 356o sobre «recursos
de actos jurisdicionais” e a III que se basta com o art. 357o com
”disposições comuns” sobre ”direito subsidiário”.

Vejamos então o sentido do referido art. 356o que diga-se, desde
já, tem sido objecto de alguma controvérsia.

Face à sistematização já referida presume-se que o legislador con-
sagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento
em termos adequados - art. 9o no 3 do Código Civil.

Os recursos para este STA sempre foram regulados pela LOSTA
e pelo RSTA, quer inicialmente quer na vigência do CPCI, quer pos-
teriormente ao ETAF e a LPTA, com a inovação do recurso ”per
saltum” restrito a questões exclusivamente de direito, o que está em
consonância com o já referido art. 167o do CPT (é o que se extrai
das disposições conjugadas dos arts 21o no 4 e 32o no 1 alin. b) do
ETAF e 1310 e 132o da LPTA.

De notar que o art. 167o do CPT se refere expressamente aos
recursos das decisões dos Tribunais Tributários quer da 1a instância
para a 2a instância quer para o STA, sendo que no art. 169o se coloca
a ressalva do regime de recursos para a ”lei orgânica do tribunal
para quem se recorrer” e de registar que a segunda instância não
goza de qualquer lei orgânica.

O que significa que houve a intenção de preservar a lei orgânica
do STA e o seu respectivo Regulamento (RSTA) se bem que a letra
deste preceito sugira que ele se aplica aos recursos de quaisquer de-
cisões da 1a ou da 2a instância quer sejam interpostos para a 2a instância
quer para o STA, uma vez que o preceito não estabelece qualquer
distinção, a verdade é que, a jurisprudência quase pacífica deste STA
tem-se orientado no sentido de que o art. 356o aplica-se apenas aos
recursos de decisões jurisdicionais nos processos de execução fiscal
interpostos da 1a instância para o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Quanto aos recursos de decisões jurisdicionais em execução fiscal
para este STA quer da 1a instância quer da 2a instância aplica-se
a lei respectiva, designadamente o art. 87o parágrafo único do Re-
gulamento do STA.

E concluía-se, à luz de tal entendimento, que um recurso interposto
em processo de oposição à execução fiscal de decisão da 1a ou 2a

instância para o STA não se considera deserto sem alegações.
O mesmo se diga em recurso interposto em processo de execução

fiscal.
Ponto e que o recorrente tivesse declarado no respectivo reque-

rimento de interposição intenção de alegar neste tribunal (cfr. neste
sentido por todos os Acordãos do STA de 5/5/93 - Rec. 15 114; de
23/2/94 - Rec. 14 930; de 18/5/94 - Rec. 15 815; de 9/11/94 - Rec.
16 948; de 25/1/95 - Rec. 18 664 e de 15/2/95 -Rec. 15 876).

Todavia a jurisprudência mais recente deste STA parece encami-
nhar-se e ganhar força no sentido de que o disposto no art 356o

aplica-se apenas aos recursos de decisões jurisdicionais nos processos
de execução fiscal interpostos da 1a instância para a 2a instância e
desses apenas aos respeitantes a decisões da Administração nos termos
do art 355o do CPT.

Só assim se compreende a expressão do no 2 do art 356o ”os recursos
terão efeito devolutivo”, já que há recursos interpostos de certas de-
cisões proferidas no âmbito do processo de execução (por ex. o recurso
da sentença de graduação de crédito - art. 338o do CPT e o da decisão
sobre anulação da venda) tem efeito suspensivo.

Mais uma razão que reforça o entendimento de que o art 356.o
se aplica tão somente aos recursos respeitantes a decisões jurisdicionais
no âmbito do art. 355o que prevê o recurso judicial das decisões
da administração fiscal, o que está de acordo com a própria siste-
matização aludida e merece a nossa adesão.

Dito isto, haverá que concluir que nos recursos interpostos em
toda a fase jurisdicional da execução, mesmo para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, se pode alegar no Tribunal Superior, desde
que, no respectivo requerimento de interposição de recurso, se ma-
nifeste a intenção de alegar no tribunal de recurso (cfr. neste sentido
Acordãos deste STA de 23/2/94 - Rec 14 930; de 4/10/95 - Rec 19016;
de 26/4/95 Rec 19 028 e de 31/10/95 - Rec 19 061.

Isto por força do art. 357 do CPT que subsidiariamente estabelece:
«Em tudo o que não estiver previsto neste Código, aos recursos da
presente secção aplicar-se-á com as necessárias adptações o regime
estabelecido para os recursos em processo civil”.

Ora, para além da ressalva prevista no art. 169o há que ter em
linha de conta do disposto no no 5 do art. 171o que reforça a plena
vigência do parágrafo único do art. 87o do Regulamento do Supremo
Tribunal Administrativo que, como se disse, sempre se aplicou na
Secção de Contencioso Tributário deste mais Alto Tribunal, nada
se alterando, neste ponto, com o advento do CPT.

Face a todo o exposto é forçoso concluir que, manifestada que
foi a intenção de alegar neste STA no requerimento de interposição,
não pode o recurso ser julgado deserto, uma vez que nos termos
das disposições legais citadas tem o recorrente a faculdade de alegar
neste Tribunal.

Termos em que se acorda em rejeitar a questão prévia suscitada
pelo Ilustre Representante do Ministério Público e, em consequência,
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deve o recurso prosseguir seus termos legais com a notificação ade-
quada à Recorrente para apresentar as respectivas alegações.

Não são devidas custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Abílio Bordalo (relator) — Vítor
Meira — Castro Martins (vencido: votei se julgasse procedente a ques-
tão prévia suscitada pelo M.o P.o, declarando-se por isso deserto o
recurso, pelos fundamentos constantes do parecer daquele magistrado
e do acórdão de 25.11.992, recurso 14 511, por ele aqui invocado
e de que fui relator).

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum; matéria de facto; incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A.; competência do T.T. de 2a Ins-
tância.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, em conclusões do recurso per saltum, ma-
téria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do STA e pela competência do T.T. de 2a Ins-
tância para daquele conhecer.

Recurso no 21.570 em que é o recorrente Carlos Capucho Ribeiro
e recorrida Fazenda Pública e de foi Relator o Exmo Sr. Dr. Fonseca
Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Carlos Capucho Ribeiro, não se conformando com a sentença do
Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Leiria, dela interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação de um
quadro conclusivo, onde, para além do mais, afirma:

«... a execução esteve parada mais de um ano por facto não im-
putável ao recorrente ...» (conclusão 15a).

Semelhante afirmação não encontra rasto na peça recorrida, sendo
certo, porém, que logra enquadramento no âmbito da matéria de
facto, visto que se reporta a uma ocorrência da vida real que em
nada se prende com a interpretação e aplicação da lei.

Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

Ora, circunscrevendo-se a competência deste STA, no que respeita
aos recursos «per saltum», ao conhecimento de matéria de direito,
forçoso é concluir pela incompetência, em razão da hierarquia, desta
formação, para conhecer do recurso, nos termos do arto 32o no 1
al. b) do ETAF, porquanto tal competência radica, nos termos do
arto 41o no 1 al. a) do ETAF, no T.T. de 2.a Instância.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, este STA para conhecer do recurso e competente, para
o efeito, o T.T. de 2.a Instância.
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Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — João Plácido Fonseca Limão (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Custas judiciais. Fazenda Pública. Poderes do Ministério Pú-
blico. Poderes do representante da Fazenda da D. G. C. I.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Fazenda Pública é composta pelo tesouro e pelo pa-
trimónio do Estado (em sentido amplo).

II — As custas judiciais são uma taxa, um meio de liquidez,
uma receita, pelo que cabem no âmbito da Fazenda
Pública.

III — Nos tribunais fiscais há vários representantes da Fazenda
Pública, conforme a parcela de Fazenda que estiver em
causa (Fazenda geral, aduaneira e municipal).

IV — A Fazenda geral está a cargo da DGCI, mas abrange
apenas as receitas administradas pela DGCI.

V — A Fazenda de custas judiciais é representada junto dos
tribunais fiscais pelo Ministério Público, como órgão
de justiça com uma representação geral do Estado junto
dos tribunais.

VI — Os poderes de recurso dos representantes da Fazenda,
a que se refere o arto 42o, no 1, al. d) do Código de
Processo Tributário, estão limitados à parcela de Fa-
zenda que estiver a ser representada.

VII — O representante da Fazenda Pública administrada pela
DGCI não tem legitimidade para recorrer de decisão
judicial sobre matéria de custas judiciais, pois tal le-
gitimidade é do M. P.

VIII — A condenação ou absolvição em custas nos processos
judiciais tributários são actos materialmente jurisdicio-
nais e não actos proferidos no exercício de função fiscal.
Não são actos tributários.

Recurso no 21 585. Recorrente: Fazenda pública; Recorrente: André
Francisco Abreu Teixeira Costa; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Almeida Lopes.

Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal Administrativo:

1.o Relatório
O contribuinte André Francisco de Abreu Teixeira da Costa deduziu

oposição à execução que, no processo no 3298-95/101118.9, corria
termos pelo 5.o Bairro Fiscal de Lisboa.
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Por despacho de fls. 19 a 21, do 3.o Juízo do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa, foi rejeitada a oposição, mas, quanto a
custas, escreveu-se o seguinte:

«Custas a cargo do oponente a serem calculadas de acordo com
a tabela anexa ao RCPCI mas de acordo com a fracção estabelecida
no arto 17.o a 1.b) do CCJJ aplicável ex vi do arto 2o do dito regulamento
por o arto 12o do mesmo ser omisso quanto à tributação do inde-
ferimento liminar da oposição».

Não se conformando com este despacho, no que diz respeito às
custas, dele recorreu a Fazenda Pública para este STA, apresentando
as seguintes conclusões das suas alegações:

a) Por decisão de fls. 19 a 21, foram rejeitados liminarmente os
presentes autos de oposição;

b) Sendo o oponente condenado nas custas e nos termos do arto

17o al. b) do C. C. J., ex vi do arto 2o do R. C. P. C. I.;
c) A nosso ver, mal, já que as normas legais em que estribou o

M.o Juiz não serão de aplicar ao caso sub judice;
d) Tanto mais que, se no no 2 do arto 12o, citado, não consta

a fase de rejeição liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque
o legislador assim o quis;

e) Não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à ob-
servância do C. C. J.;

f) Ao decidir como decidiu, o M.o Juiz «a quo» desrespeitou o
contido no no 2 do arto 12o do referenciado Regulamento.

Não houve contra-alegações.
Neste STA o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no

qual suscitou a questão prévia da falta de legitimidade da Fazenda
Pública para recorrer sobre matéria de custas, pelo facto de essa
legitimidade pertencer ao Ministério Público.

Notificada da questão prévia, a Fazenda sustentou a sua le-
gitimidade.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
2.o Fundamentos
Este STA já se pronunciou sobre uma questão prévia semelhante

posta no Proc.o no 21.305, pelo que se vai seguir aqui a mesma linha
de raciocínio utilizada naquele processo.

Diz o Mo P.o que os interesses a cargo da Fazenda são os da
Administração Fiscal, nos termos dos art.os 42o, no 1, al. a) e 43o

do CPT: liquidação e cobrança de receitas tributárias e equiparadas.
Diz que as custas não são do mais do que uma taxa e são liquidadas
pelo tribunal e não pelo Fisco.

A norma fundamental nesta caso é o arto 72o do ETAF, o qual
reza o seguinte: COMPETE AOS REPRESENTANTES DA FA-
ZENDA PÚBLICA DEFENDER OS LEGÍTIMOS INTERESSES
DESTA.

Ora, a matéria de custas judiciais será matéria do interesse da
Fazenda Pública? A receita resultante das custas fará parte da Fazenda
Pública, para efeitos de legitimidade para recorrer do respectivo
representante?

Tradicionalmente, a Fazenda Pública era composta pelo tesouro
público e pelo património público (art.os 4o e 6o do Decreto-Lei no

22.728, de 24 de Junho de 1933). Os serviços de tesouraria da Fazenda
Pública nos concelhos procediam à arrecadação das receitas e ao
pagamento das despesas do Estado.

Actualmente, a antiga Fazenda Pública está distribuída por duas
direcções-gerais: a Direcção-Geral do Tesouro, que administra a te-
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souraria central do Estado e tem a tutela financeira do sector público,
administrativo e empresarial, competindo-lhe o controlo da movimen-
tação e da utilização dos fundos do Tesouro no País e no estrangeiro
(arto 21o do Decreto-Lei no 158/96, de 3 de Setembro), e a Direc-
ção-Geral do Património, que gere e administra o património do Es-
tado (os bens do Estado) - arto 22o daquele diploma.

Deste modo, podemos dizer que, grosso modo, a Fazenda Pública
é constituída pelo tesouro e pelo património do Estado.

Farão as custas judiciais parte do tesouro do Estado? Serão as
custas judiciais Fazenda Nacional ou Fazenda Pública?

Discutiu-se em tempos qual a natureza jurídica do imposto de jus-
tiça, assim chamado durante muitos anos. Mas a partir do Decreto-Lei
no 223/83, de 27 de Maio, o legislador acabou com a controvérsia.
Com efeito, escreveu-se no preâmbulo desse diploma: COMO É SA-
BIDO, O IMPOSTO DE JUSTIÇA TEM NATUREZA JURÍDICA
DE TAXA.

Mas as custas não são apenas a taxa de justiça, abrangendo também
os encargos (arto 1o, no 2, do RCPCI, na redacção dada pelo De-
creto-Lei no 199/90, de 19 de Junho).

Da taxa de justiça, apenas 25% pertencem ao Estado (arto 22o

do RCPCI). A parte restante da taxa de justiça (75%) pertence ao
serviço que a cobrar.

Bastará a titularidade de 25% da taxa de justiça por parte do Estado,
para que as custas sejam de considerar abrangidas no tesouro público,
e, consequentemente, como fazendo parte da Fazenda Pública, cujos
interesses devam ser defendidos em juízo pelos representantes da
Fazenda Pública?

Temos de reconhecer que as custas judiciais, em especial os 25%
da taxa de justiça que pertence ao Estado, são um meio de liquidez
do Estado, são dinheiros públicos, são receita, são fundos do Tesouro.
E se o são, também as custas, ou, pelo menos, os 25% da taxa de
justiça, são Fazenda Pública.

Ora, acontece que o Procurador-Geral-Adjunto tem razão quando
sustenta a ilegitimidade do Representante da Fazenda Pública para
recorrer sobre matérias de custas, mas por razões diferentes das por
si aludidas. Vejamos então essas razões.

No sistema do ETAF (arto 73o) há três tipos de Fazenda Pública;
o das receitas administradas pela DGCI, o das receitas administradas
pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre
o Consumo e das receitas administradas pelos municípios.

Ora, as custas judiciais não cabem em qualquer destes tipos de
receita, pois a sua administração compete aos tribunais, que são órgãos
de soberania que administram justiça em nome do povo (arto 205o,
no 1, da Constituição). Por esta razão, sendo o Ministério Público
um órgão de justiça, cabe naturalmente a este o poder de impugnar
as decisões judiciais sobre matéria de custas, pois é ele que representa
o Estado junto dos tribunais e junto deles defende os interesses que
a lei determinar (arto 221.o, no 1, da Constituição).

Entre os poderes do Mo Po adequados à defesa dos interesses postos
ao seu cuidado, compete ao Mo Po recorrer das decisões judiciais
sempre que estas sejam proferidas em violação da lei expressa (arto

3.o, no 1, al. n), da Lei Orgânica do Ministério Público, aprovada
pela Lei no 47/86, de 15 de Outubro).

Assim, não tendo a Fazenda Pública de custas direito a um re-
presentante próprio junto dos tribunais tributários, essa representação
cabe naturalmente ao representante do Estado junto dos tribunais.
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Depois, nos termos do arto 74o do ETAF, os representantes da
Fazenda Pública gozam dos poderes e faculdades estabelecidos nas
leis de processo. Um destes poderes é o de recorrer e intervir em
patrocínio da Fazenda Pública na posição de recorrente (arto 42o,
no 1, al. d) do Código de Processo Tributário). Mas da respectiva
Fazenda Pública, como é óbvio. Quando o arto 2o, no 2, al. d), do
Decreto-Lei no 408/93, de 14 de Dezembro, diz que é atribuição da
DGCI assegurar a representação dos interesses da Fazenda Nacional
junto dos órgãos judiciais, está a referir-se à parcela da Fazenda Na-
cional administrada pela DGCI. É este o entendimento que se recolhe
do acórdão do Tribunal Constitucional no 553/94, publicado na 2.a
série do DR de 26.7.95, pois não pode o representante da Fazenda
Pública pertencente à administração tributária do Estado intervir nos
processos em que estejam em causa receitas lançadas e liquidadas
pelas câmaras municipais. Mutatis mutandis, o representante da Fa-
zenda Pública da DGCI não pode representar a Fazenda Pública
de custas, pois nenhuma lei lhe concedeu essa representação. Por
isso, é chamado à colação o poder genérico do Ministério Público
de representar o Estado-Fisco.

Mas há outros argumentos contra a tese da Fazenda.
Com efeito, há que distinguir, como se faz na Alemanha, entre

a soberania de lançar ou criar o tributo, a soberania a liquidar o
tributo e a soberania de arrecadar o tributo. A Fazenda serve-se desta
última, pois o destino das custas são o Estado e o serviço que as
cobrar. Mas já sabemos que toda a estrutura do ETAF assentou no
critério da soberania da liquidação do tributo ao proceder-se à re-
partição de competências entre tribunais fiscais. Assim, as receitas
liquidadas pelas alfândegas, sejam elas quais forem e tenham a na-
tureza que tiverem, são do conhecimento dos tribunais fiscais adua-
neiros (arto 68o, no 1, al. a), do ETAF); as receitas liquidadas pela
câmaras municipais, sejam elas quais forem, são do conhecimentos
dos juízos do tribunal tributário de 1a instância que tratam das receitas
municipais (arto 59o, no 3,, do ETAF); e as receitas liquidadas pela
DGCI e por outros serviços da Administração Pública são do co-
nhecimento dos tribunais tributários (arto 62o, no 1, al. a) do EETAF).

E as receitas tributárias liquidadas pelos tribunais, mormente pelos
tribunais tributários de 1a instância?

As custas são uma taxa, logo são um tributo. Mas nem por isso
a sua liquidação resulta de um acto tributário, pois resulta de uma
decisão judicial, isto é, resulta de um acto de um órgão do Estado
que tem a categoria de órgão de soberania (artos 113o, no 1, e 205o,
no 1, da Constituição). E não são acto tributário pelo facto de o
juiz não poder praticar actos tributários, tendo em conta que no nosso
ordenamento constitucional vigora o princípio da separação de po-
deres, com o sentido de separação de funções (arto 114o, no 1, da
Constituição). O juiz não poder exercer a função fiscal.

Então, se não é um acto tributário, o que é?
Responde o arto 446o, no 1, do Código de Processo Civil: A DE-

CISÃO QUE JULGAR A ACÇÃO OU ALGUM DOS SEUS IN-
CIDENTES OU RECURSOS CONDENARÁ EM CUSTAS A PAR-
TE QUE A ELAS TENHA DADO CAUSA, entendendo-se que dá
causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que
o for.

Logo, estamos em face de uma condenação, de uma decisão judicial,
e não em face de um acto tributário do juiz.
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Como escreveu o Prof. ALBERTO DOS REIS, «a doutrina mo-
derna abstrai completamente do conceito de culpa e dá à respon-
sabilidade pelas custas uma base puramente objectiva», sendo o facto
objectivo da sucumbência o fundamento da responsabilidade pelas
custas (cfr. Código de Processo Civil Anotado, vol. II, 3a ed., pág.
200). Aí se cita a doutrina de CHIOVENDA, segundo a qual as
custas são pagas pelo vencido para obstar a que a parte vencedora
sofra diminuição do seu património, pois é do interesse do Estado
que a utilização do processo não acarreta prejuízo ao litigante que
tem razão.

Ora, só o juiz pode ver e decidir quem sucumbiu no processo e
em que proporção, quem foi o vencido. Não é a secretaria que condena
em custas. Mas ainda que o fosse, isso não alterava os dados do
problema, pois nos termos do arto 75o do ETAF, as secretarias dos
tribunais tributários são órgãos auxiliares dos tribunais tributários,
e não são órgãos ou serviços da Administração Fiscal. O preceito
diz o seguinte: OS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
DISPÕEM DE SECRETARIAS E DE SERVIÇOS DE APOIO. Este
enquadramento das secretarias dos tribunais tributários não se altera
pelo facto de o arto 76o do ETAF dizer que os funcionários das
secretarias dos tribunais tributários de 1a instância pertencem aos
quadros do Ministério das Finanças e que se regem pelo respectivo
estatuto. São funcionários do quadro da DGCI que se encontram
a prestar serviço auxiliar de um órgão de soberania, que é o tribunal.
Por isso, constitucionalmente, esses funcionários são funcionários de
um órgão de soberania não dependente do Ministério das Finanças
ou do Governo. São funcionários do tribunal e não da DGCI, embora
pertençam aos quadros desta.

Estes funcionários limitam-se a dar execução às decisões do juiz
em matérias de custas. As liquidações ou contas são a execução de
uma decisão judicial.

Como disse o Tribunal Constitucional nos acórdãos 182/90 (II série
do DR de 11.9.90), 247/90 e 358/91 (II série do DR de 8.1.92) são
decisões materialmente jurisdicionais a absolvição ou a condenação
em custas, a determinação das partes responsáveis e a repartição da
responsabilidade por uma pluralidade de partes.

Neste último aresto distingue-se a decisão sobre custas, que é função
materialmente jurisdicional, da elaboração da conta de custas, que
é função materialmente administrativa.

Ora, in casu, a Fazenda recorreu de um acto proferido no exercício
de função jurisdicional e não de um acto tributário. Logo, não se
limitou a defender os actos tributários praticados pela DGCI, mas
atacou a legalidade de uma decisão judicial. Ora, isso só o Mo Po

pode fazer, como acima se demonstrou.
E, para terminar, não deixe de se referir que, nos termos do arto

42o, no 1, al. a), do Código de Processo Tributário, compete ao Re-
presentante da Fazenda Pública (da DGCI) nos tribunais tributários
a representação da ADMINISTRAÇÃO FISCAL no processo de im-
pugnação judicial. Da ADMINISTRAÇÃO FISCAL, frisa-se, para
mostrar que o que a recorrente pode fazer é apenas defender a parcela
da Fazenda Pública administrada pela DGCI ou pelas outras auto-
ridades administrativas por força da lei.

O entendimento a que se chegou é comprovado pela lei antiga.
Com efeito, nos termos do arto 54o, als. a) e h), da Organização
dos Serviços de Justiça Fiscal, aprovada pelo DL 45 006, de 27.4.63,
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competia aos agentes do Ministério Público das contribuições e im-
postos duas coisas diferentes (e com duas alíneas diferentes): repre-
sentar a Fazenda Nacional e INTERVIR EM QUAISQUER QUES-
TÕES SOBRE A CONTAGEM DE CUSTAS EM PROCESSOS
DE NATUREZA FISCAL. Como se vê, já antigamente as questões
de custas nada tinham a ver com a representação da Fazenda. Ora,
tendo-se limitado a Fazenda Pública à representação da Fazenda (de-
fesa dos interesses da Fazenda) - arto 72o do ETAF - é lógico concluir
que a intervenção em quaisquer questões sobre a contagem de custas
em processos de natureza fiscal passou naturalmente para o Ministério
Público da Procuradoria Geral da República - o verdadeiro e único
Ministério Público, por força do arto 69o do ETAF.

Admitir a intervenção da Fazenda em questões de custas, sem ex-
cluir dessa intervenção o Ministério Público, era ter duas entidades
distintas a defender os mesmos interesses, o que manifestamente não
foi querido pela lei, sob pena de termos actuações conflituantes de
dois organismos do Estado.

3.o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente

a questão prévia suscitada pelo Mo Po e em declarar a Fazenda Pública
representada pela DGCI como parte ilegítima para recorrer das de-
cisões judiciais sobre matéria de custas judiciais, pelo que não se
conhece do objecto do recurso.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — António José Pimpão — João José Coelho Dias. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Execução fiscal.
Oposição. Reversão. 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 esse o caso se o recorrente, executado por reversão
como gerente de uma sociedade por quotas originaria-
mente executada, invoca, em apoio do seu pedido de
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provimento, factos não contemplandos na setença, bem
como se esta é por ele contrariada no domínio da apre-
ciação de elementos de prova livre acerca da sua con-
tribuição para que o património da referida sociedade
se tornasse insuficiente para satisfazer o crédito fiscal
exequendo.

Recurso no 21.613. Recorrente: José Joaquim Martins de Deus Teo-
dósio. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam, em conferência, na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1 — José Joaquim Martins de Deus Teodósio, residente em Por-
timão, oponente em execução fiscal que, instaurada contra TURIN-
VENT — Investimentos Turísticos Imobiliários, Lda, para cobrança
de um crédito de contribuição industrial de 1988, contra ele veio
a reverter, recorre per saltum da sentença de 15-1-97 que julgou a
sua oposição improcedente.

O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu a fls. 63 parecer
de que o STA não é competente para apreciar o recurso, visto ele
não versar exclusivamente matéria de direito, pois nas suas alegações
e conclusões o recorrente “põe em causa o probatório estabelecido
na sentença recorrida e afirma factos que o Mmo. Juiz a quo não
estabeleceu nem levou em conta”.

O recorrente, a tanto convidado, não respondeu a esta arguição;
e a Fazenda Pública opinou sobre ela a fls. 65 concordando com
a posição do Mo Po.

2. Há que resolver, portanto, esta questão prévia (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, nas conclusões E, G, H e I da minuta deste recurso

o recorrente invoca, em apoio do seu pedido de provimento, factos
não contemplados na sentença, que, além disso, é por ele contrariada
no domínio da apreciação de elementos de prova livre acerca da
sua contribuição para que o património da referida sociedade exe-
cutada se tornasse insuficiente para satisfazer o crédito fiscal exe-
quendo.

4. Conclui-se que o presente recurso se estriba em fundamentos
de facto não dados com assentes pela instância, pelo que 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).

1727

Custas pelo recorrente, com 15 000$00 de taxa de justiça e 5 000$00
de procuradoria (cfr. § único do arto 5o, por remissão do § 3o do
arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Agostinho Castro Martins (Rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes (vencido, pois houve renúncia a recorrer da matéria de facto
pelo simples facto de se ter recorrido para este STA). — Fui presente,
Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Aquisição a desconhecido de mer-
cadoria contrafeita. Perdimento a favor do Estado. Reflexos
tributários.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao cumprimento do no 2 do arto 192o do CPT não basta
árida remissão do probatório para documentos juntos
aos autos.

II — Sendo a questão decidenda a de saber se afasta a sujeição
a IVA o perdimento, por motivo de contrafacção, de mer-
cadoria adquirida pela impugnante a desconhecido, mis-
ter é que no campo se revelem concretamente os bens
em causa.

RECURSO N.o 21.647 em que é recorrente Fazenda Pública e re-
corrida Júlia da Silva Fidalgo e de que foi Relator o Exmo Sr.
Cons.o Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A.:

A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Viana do Castelo que julgou procedente a presente
impugnação judicial contra liquidação de IVA deduzida por Júlia
da Silva Fidalgo, assim coroando a sua alegação:

1. A liquidação impugnada tem por base a transmissão (venda)
da mercadoria relacionada nos autos a fls. 15 vo e 16, de um fornecedor
não identificado, clandestino, para a ora impugnante, sujeito passivo
de IVA, mercadoria essa posteriormente apreendida no domicílio des-
ta adquirente por ser havida como contrafeita nos termos do arto

23o do DL 28/84, de 2-I, e depois declarada perdida a favor do Estado
pelo Tribunal Judicial de Viana do Castelo, nos termos e para os
efeitos desse diploma.

2. Essa contrafacção, apreensão e perda da mercadoria não obs-
taram, de facto e de direito, à aquisição da mesma por parte da
ora impugnante, funcionando a apreensão e a perda da mercadoria,
porque contrafeita, como uma sanção para a proprietária da mer-
cadoria que visa comercializar.
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3. A ora impugnante, como s.p. de IVA, comprou essa mercadoria,
sabendo ou não que era contrafeita, com menção de IVA liquidado
à taxa de 16 % nas facturas de compra, consideradas falsas, pelo que
se tornou exigível o IVA devido nessa transmissão à ora impugnante,
nos termos dos art.os 72.o e 80o do CIVA.

4. Essa transmissão de mercadoria para efeitos do CIVA (art.os
1o, a), 3o, 1, 6o, 1, 7o, 1, a) e 8o) consolida-se na esfera jurídica
do s.p. adquirente, para além da presunção a favor do Fisco, não
ilidida, contida no arto 80o citado, pelo que a perda de mercadoria
a favor do Estado, porque contrafeita, sendo facto posterior àquela
transmissão e dela distinto, em nada impede a tributação da adqui-
rente, ou mais exactamente, a exigência do IVA, por cuja liquidação
era responsável o fornecedor, mas de cujo pagamento é com ele so-
lidariamente responsável.

5. Consequentemente, é válida, por legal e fundamentada, a li-
quidação impugnada desse imposto e dos respectivos juros com-
pensatórios.

6. Ao julgar procedente a impugnação, com a fundamentação adu-
zida, violou a douta sentença o conteúdo normativo dos art.os 72.o
e 80o do CIVA, tendo em consideração o disposto nos art.os 1o, 3o,
6o, 7o e 8o do mesmo código.

*
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,

tendo o distinto PGA emitido douto parecer no sentido da procedência
do recurso.

*
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância desenhou o seguinte quadro factual:
I - Em posse da impugnante foram encontradas, em 21/V/93, a

mercadoria e as facturas relacionadas no processo;
II - Não foi possível identificar o emitente das facturas, visto que

o endereço e número de telefone constantes das facturas não per-
tenciam ao seu emitente, cujo número de contribuinte é também
inexistente;

III - As facturas mencionavam a liquidação de IVA à taxa de 16 %;
IV - A dita mercadoria foi apreendida e decretada perdida a favor

do Estado, com obrigação de não ser vendida, pois era contrafeita;
V - A liquidação impugnada incidiu sobre o valor da mercadoria

atribuída pela entidade - Guarda Fiscal - que a apreendeu.
*

No que tange à delimitação do campo factual, prescreve o no 2
do arto do 142o do CPT que «O Juiz discriminará . . . a matéria
provada da não provada, fundamentando as suas as decisões».

Sobre análoga disposição do CPC - no 2 do arto 659o - realça-se
no acórdão do STJ de 28-X-1993, in BMJ no 430-443, “. . . que é
fundamental a explicitação precisa e completa de todos os factos que
se devem ter como provados. . .”. “Não basta dar como reproduzidos
determinados documentos, pois que isso não permite a apreciação
do seu conteúdo, e as decisões judiciais devem compreender-se por
si próprias, sem recurso a elementos externos.” “Sem discernimento
jurídico dos factos, não é possível avançar com o julgamento de direito.
E fazer o Supremo a discriminação de tais factos seria invadir o campo
de actuação da Relação e tirar às partes a possibilidade de exercerem
qualquer censura sobre essa matéria”.

Pois bem: tal como se mostra redigido o item I do probatório
- «em posse da impugnante foram encontradas, em 21-V-93, a mer-
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cadoria e as facturas relacionadas no processo» - não pode esta for-
mação pronunciar-se sobre a questão colocada pela Rect., que é a
de saber se mercadorias contrafeitas adquiridas pela impugnante a
desconhecido e posteriormente declaradas perdidas a favor do Estado
estão sujeitas a IVA.

Naturalmente, e desde logo, há que saber de que tipo de bens
se trata, a fim de, atentando no estatuído nos art.os 1o, 9o e 13o

do CIVA, se concluir, ou não, pela sujeição, em princípio, a tal tributo,
sendo questão subsequente a da determinação dos reflexos do per-
dimento dos mesmos a favor do Estado em tal situação tributária.

Há, pois, necessidade de ampliar a matéria de facto, cujo carrea-
mento é vedado a este Supremo Tribunal (arto 21o, 4, do ETAF),
que, ante a vaguidade do falado item I, impossibilitado se encontra
de definir o direito aplicável.

Termos em que, ao abrigo do disposto nos art.os 729o, 3 e 730o

do CPC, subsidiariamente aplicáveis com as necessárias adaptações,
se acorda em revogar a sentença recorrida, para que outra seja pro-
ferida com fixação precisa dos factos pertinentes mencionados nas
facturas aludidas no probatório que se julguem provados.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da Sil-
va Figueiredo. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Natureza. Prazo. Caducidade. Férias ju-
diciais. Artigo 279.o alínea e) do Cód. Civil. — Artigo 49.o
n.o 2 do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O prazo da impugnação judicial é de caducidade ou subs-
tantivo integrante da própria relação jurídica material
controvertida, quer se configure aquela como acção cons-
titutiva ou recurso contencioso, aplicando-se à respectiva
contagem o artigo 279.o do Cód. Civil, ex vi do artigo 49.o,
n.o 2 do CPT.

2 — À contagem do mesmo prazo aplica-se o disposto na
última parte da alínea e) daquele primeiro normativo.

3 — Pelo que, terminando tal prazo, nas férias judiciais, o
seu termo se transfere para o primeiro dia útil seguinte,
não obstante a inexistência de férias na repartição de
finanças onde a respectiva petição deve ser apresentada.

Recurso n.o 21 653 em que é recorrente J. Gomes — Sociedade de
Construções do Cávado, S.A. e recorrida Fazenda Pública e de
que foi relator o Ex.mo Sr. Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA.

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por J. Gomes So-
ciedade de Construções do Cávado, S.A., do despacho do TT de
1.a Instância de Braga, proferido em 05-12-96, que, por extempo-
raneidade, indeferiu liminarmente a impugnação judicial pela mesma
sociedade deduzida contra a liquidação adicional de IVA, referente
a Abril de 1992, no montante de 258.346$00.

Fundamentou-se a decisão em que, tendo a impugnante sido no-
tificada da liquidação em 21.4.95, para pagamento eventual em 15
dias, nos termos do artigo 27.o do CIVA, o prazo para impugnar
começou a correr em 7-5-95 (21-4-95 + 15 dias) «ou, quando muito,
em 1-6-95», pelo que, «apresentada em 13-9-95, a petição é, a qualquer
luz, extemporânea . . .».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1.a — O prazo para apresentação de impugnação judicial é con-

tínuo, correndo seguidamente, mesmo durante aos sábados, domingos
e dias feriados. Todavia, se o prazo terminar a um sábado, domingo,
dia feriado e férias, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte.

2.a — A petição de impugnação é endereçada ao Senhor Juiz do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga. Tal acto é dirigido
ao exercício duma função jurisdicional e, nessa medida, a essa mesma
função.

3.a — A repartição de finanças, ao receber a petição, comporta-se
como receptáculo do tribunal, funciona como prolongamento deste,
actua em substituição do tribunal, uma vez que a petição a esse era
dirigida.

4.a — A impugnação formulada por petição apresentada na 2.a Re-
partição de Finanças do Concelho de Braga, em 13 de Setembro
de 1995, do acto de liquidação adicional de IVA, referente ao período
de Abril de 1992, notificado em 21 de Abril 1995, é tempestiva por-
quanto, terminando o prazo para impugnar em período de férias ju-
diciais, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte — 15 de Se-
tembro.

5.a — A douta sentença em crise violou as disposições dos arti-
gos 49.o, n.o 2 e 123.o do CPT, artigo 279.o CC e artigo 474.o n.o 1,
alínea c) do CPC.

Nestes termos . . . deve ser concedido provimento ao recurso e,
consequentemente, ser proferido acórdão revogatório da sentença
. . .».

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Mm.o Juiz a quo sustentou o despacho recorrido, já que o ac-

to — apresentação da petição impugnatória — não é ”praticado em
juízo”, como o exige a alínea e) do artigo 279.o do C. Civil, mas
na repartição de finanças, que não tem férias, sendo estas, e não
as das partes, que estão em causa.

O Ex.mo Magistrado do M.oP.o emitiu o seguinte parecer:
«A recorrente não tem razão quando sustenta que a interposição

de um recurso de uma liquidação no tribunal tributário de 1.a instância
é um acto praticado em juízo (cf. o artigo 279.o e), in fine, do C.
Civil).

Como bem sustenta o Mm.o Juiz a quo, no seu despacho de fls. 29,
o acto em causa não é praticado em juízo, isto é, judicial (cf. Alberto
dos Reis, Comentário ao CPC, v. II, pág. 57); é, antes, um prazo
de caducidade (cf. os artigos 123.o, n.o 1 do CPT e 298.o, n.o 2 do
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C. Civil e o ac. de 2 de Março de 1990, n.o 15.222 in AP-DR, pág. 716),
pelo que se conta nos termos dos artigos 328.o e 279.o e) do C. Civil).

Termos em que sou de parecer que se confirme a sentença recorrida,
negando-se, consequentemente, provimento ao recurso».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«1 — A impugnante foi notificada, em 21 de Abril de 1995, da

liquidação, nos termos dos documentos de fls. 17 e 18, não tendo
pago o respectivo valor, que foi debitado ao tesoureiro em 31 de
Maio de 1995;

2 — Em 8 de Junho de 1995, apresentou o requerimento de fls. 10;
3 — A petição desta impugnação deu entrada em 13 de Setembro

de 1995».
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a da aplicabilidade do disposto na parte

final da alínea e) do artigo 279.o do C.P.Civil, ex vi do artigo 49.o
n.o 2 do CPT, à contagem do prazo para deduzir impugnação judicial,
ou seja, mais concretamente, a de saber se ele, caindo em férias ju-
diciais, se transfere para o primeiro dia útil seguinte.

O Mm.o Juiz a quo inclinou-se para a negativa, já que a apresentação
da petição respectiva não é efectuada em juízo, mas na repartição
de finanças, que não tem férias.

Todavia, não é esse o entendimento que vem sendo consagrado
quer na doutrina quer na jurisprudência.

Na verdade, é hoje posição generalizada que o referido prazo tem
natureza substantiva, é um prazo de caducidade, integrante da própria
relação jurídica material controvertida, quer se configure a impug-
nação judicial como acção constitutiva ou recurso contensioso.

Por outro lado, embora a petição impugnatória deva ser apresentada
na Repartição de Finanças — artigo 124.o do CPT —, ela é «dirigida
ao tribunal competente» — ver artigo 127.o, n.o 1 — ,ao qual cabe
a respectiva apreciação.

Pelo que é tal acto «dirigido ao exercício duma função jurisdicional».
Assim, como referem Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado,

2.a edição, pág. 256, aquela repartição, «ao receber a petição, com-
porta-se como receptáculo do tribunal, funciona como prolongamento
deste», actuando «em substituição do tribunal, como que por de-
legação do mesmo».

Fazendo paralelo com a situação vigente no domínio do Decre-
to-Lei 256-A/77, de 17 Nov, em que, sendo a petição de recurso
contensioso «dirigida ao tribunal competente e apresentada perante
a autoridade» que tivesse praticado o acto impugnado, mesmo aqueles
que consideraram o prazo do recurso como o substantivo, e não ad-
jectivo, entendiam que, se ele findasse em férias, o respectivo dies
ad quem se transferia para o primeiro dia útil, após as mesmas.

Cf. a indicação, jurisprudencial e doutrinal, dali constante.
É, aliás, igualmente no sentido exposto a jurisprudência deste

tribunal.
Cf. os Ac. de 12 de Novembro de 1990 rec. 18.627, de 13 de Março

de 1996 rec. 19.938, e de 26 de Abril de 1995 rec. 17.472.
Pelo que, tendo a impugnante sido notificada da liquidação em

21 de Abril de 1995, nos termos do artigo 37.o do CIVA, para pa-
gamento eventual em quinze dias, com término em 6 de Maio de
1995, que não efectuou, a petição é tempestividade, já que deduzida
em 13 de Setembro de 1995, durante as férias judiciais de Verão.
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Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o despacho recorrido, para ser substituído por outro que
não seja de indeferimento liminar, por extemporaneidade da petição.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 4 de Junho de 1997.

Assunto:

Imposto complementar. Impostos parcelares. Impugnação.
Condicionamento. Dupla tributação e duplicação de co-
lecta. Conceito e tratamento legal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Sabendo-se que o imposto complementar tem a natureza
de um tributo de sobreposição, compreende-se que a lei
(arto 58o, § único, do CIC) não permita, em sede de
impugnação da liquidação de imposto complementar, a
discussão do que pode ser objecto de impugnação da
liquidação dos impostos parcelares e uma vez que as
anulações destes importam ”a consequente anulação ofi-
ciosa” daquele, assim evitando que o julgador seja co-
locado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma
decisão anterior sobre a mesma matéria.

II — Tanto a dupla tributação como a duplicação de colecta
pressupõem a identidade do facto tributário, mas, en-
quanto aquela importa a aplicação de várias normas ao
mesmo facto, esta exige a pluralidade de aplicações da
mesma norma ao mesmo facto.

III — E, se é certo que a duplicação de colecta é ilegal, já
não assim a dupla tributação, que, por vezes, é desejada
pelo legislador.

IV — Sendo isto precisamente o que acontece no caso vertente,
em que há dupla tributação legal, pois o mesmo facto
tributário dá origem, por força de duas normas tributárias
materiais distintas, à constituição de mais do que uma
obrigação de imposto (rendimento tributado em contri-
buição industrial e em imposto complementar).

Recurso no 21 671 em que são recorrente Gil Viegas Dias Cabral
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Conso Dr. Santos
Serra.

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

Gil Viegas Dias Cabral, devidamente identificado nos autos, recorre
do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 22 de Outubro
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de 1996, que, em recurso para ali interposto, confirmou a sentença
do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(4o Juízo-2a Secção), de 17 de Outubro de 1995, que julgara im-
procedente a impugnação judicial pelo ora recorrente deduzida contra
a liquidação de imposto complementar, no montante de 2.542.188$00,
referente aos anos de 1984 e 1985.

Na sua alegação está patente o quadro conclusivo que se dá aqui
por integrado e do qual se destaca o seguinte:

”I - A impugnação da contribuição industrial, grupo B, lançada
ao impugnante está ainda pendente de recurso no STA, pelo que
não corresponde à verdade o fundamento do lançamento do imposto
impugnado - imposto complementar. A decisão deste Tribunal não
transitou;

II - Conforme jurisprudência hoje pacífica e constante do STA,
a lei afastou a possibilidade de uma dupla tributação, na venda de
terrenos para construção urbana. E a dupla tributação deverá evitar-se
quaisquer que sejam os impostos liquidados. Estão no caso o encargo
de mais-valias, contribuição industrial, imposto de mais-valias e, no
caso dos autos, o imposto complementar, como imposto de sobre-
posição que é;

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .];
VIII - No caso ”sub judice” verifica-se, sem esforço, que há efec-

tivamente dupla tributação: o mesmo facto e valor deu lugar à li-
quidação de nada menos que 5 impostos diferentes. É evidente o
concurso de normas. É evidente a dupla tributação;

VIII - Mas a lei não a quer - arto 1o do CIMV, e a clara e pacífica
jurisprudência do STA, como atrás ficou dito;

IX - Assim, porque verificado o facto constante da primeira con-
clusão e ainda o mais alegado na p.i., deverá o imposto complementar
liquidado ser anulado, bem como o despacho respectivo;

X - Mostram-se transgredidos os princípios de direito consagrados
pela jurisprudência deste Supremo Tribunal e transmitida aos Serviços
pela DGCI;

XI - Aceitando o Tribunal recorrido, como aceita, que há dupla
tributação, verifica-se contradição na parte expositiva da sentença
quando faz as considerações constantes do no 10, pois não as considera
e em consequência anula o imposto...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto

parecer, rematado com a opinião de que ”se confirme o acórdão
recorrido, assim se negando provimento ao recurso”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
O aresto recorrido deu por assente a seguinte matéria de facto:
”A) - Em 85/07/29, o impugnante e esposa fizeram a entrega da

declaração mod/1 de imposto complementar, com referência ao ano
de 1984;

B) - Por seu turno, em 86/07/29, fizeram a entrega daquela mesma
declaração reportada ao ano de 1985;

C) - Com base nos rendimentos declarados, os serviços da ad-
ministração fiscal liquidaram o imposto complementar, com referência
aos aludidos anos de 84 e 85, nos montantes, respectivamente, de
15.184$00 e de 20.629$00, os quais, e pela ordem indicada, foram
pagos em Outubro de 85 e em 86/10/21;

D) - O impugnante, por escritura pública de 82/08/06, e pelo preço
de 28.000.000$00, vendeu a ”Laburcol - Soc. de Empreendimentos
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Turísticos, Lda”, sete lotes de terreno para construção urbana, sitos
no Casal das Nogueiras, à Casa Branca, freguesia de Sto António
dos Olivais, em Coimbra;

E) - Nos termos acordados no negócio mencionado na alínea que
antecede, o impugnante, por conta do preço, recebeu a quantia de
3.000.000$00 e ficou com o direito a receber dez andares e garagens
que a compradora se vinculou a edificar nos lotes adquiridos, ou
a importância de 2.500.000$00 por cada um daqueles (andares e
garagens);

F) - Nos termos do aludido contrato, ficou a pertencer ao im-
pugnante o direito de optar pelo pagamento em dinheiro ou em espécie
nos termos referidos em C);

G) - Na sequência do contrato de compra e venda mencionado,
nas condições referidas, a RF de Coimbra veio a tributar o impugnante,
com referência aos anos de 1984 e 1985, em contribuição indust-
rial - Grupo B (acto isolado);

H) - Relativamente ao ano de 1984 correspondeu-lhe o rendimento
colectável de 2.500.000$00 e a colecta de 950.000$00;

I) - Com referência ao ano de 1985 correspondeu-lhe o rendimento
colectável de 6.102.720$00 e a colecta de 2.489.684$00;

J) - A RF de Coimbra, em 87/04/01, comunicou ao 8o Bairro Fiscal
de Lisboa os factos mencionados em G), H) e I);

K) - Com base nos rendimentos comunicados pela RF de Coimbra,
o 8o Bairro Fiscal de Lisboa procedeu a novas liquidações de imposto
complementar, com referência aos anos de 1984 e 1985, nos montantes,
respectivamente, de 240.566$00 e de 1.006.687$00;

L) - Além do imposto complementar mencionado em K), liquidou,
de igual forma, o 8o BF, juros compensatórios de 249.756$00 e de
1.045.189$00, reportados, respectivamente, aos anos de 1984 e 1985;

M) - O impugnante foi notificado, através dos ofícios de 89/11/28,
que constituem fls. 9 e 10 dos autos e para os quais se remete, para,
no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento eventual das importâncias
mencionadas em K) e L);

N) - O imposto e juros referente ao ano de 1984 foi debitado
ao Tesoureiro da FP em Janeiro/90;

O) - O imposto e juros relativo ao ano de 1985 foi debitado ao
Tesoureiro da FP em Abril/90;

P) O recorrente impugnou judicialmente as liquidações de con-
tribuição industrial, com referência aos anos de 84 e 85, efectuadas
pela RF de Coimbra;

Q) - [por manifesto lapso, esta letra não vem indicada no relatório
sob transcrição];

R) - A impugnação a que se alude na alínea que antecede foi
julgada improcedente, por decisão da 1a Instância, dela tendo in-
terposto recurso a que foi negado provimento por este Tribunal [de
2a Instância];

S) - Da decisão proferida por este Tribunal [de 2a Instância] foi
interposto recurso para o STA”.

Exposta a factualidade que o Tribunal ”a quo” deu por assente
e que este Supremo Tribunal terá de acatar (cf. arto 21o, no 4, do
ETAF), cuidemos agora da solução de direito.

Fundamentalmente, as questões suscitadas no recurso são duas,
respeitando, uma, ao problema da impugnação da liquidação do im-
posto complementar com base em erro na determinação da matéria
colectável de imposto parcelar (no caso, contribuição industrial), e,
a outra, à temática da dupla tributação em tal domínio.
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No tocante ao primeiro ponto, há que recordar as pertinentes dis-
posições do Código do Imposto Complementar, então em vigor, e
assim:

De acordo com o arto 58o, § único, ”a reclamação ou impugnação
deverá circunscrever-se à liquidação do imposto complementar, não
podendo delas conhecer-se na parte em que tenham por fundamento
erro na determinação da matéria colectável dos impostos parcelares”.

Acrescentando o arto 59o:
”As anulações dos impostos parcelares importam, quando for caso

disso, a consequente anulação oficiosa do imposto complementar,
em face dos elementos existentes na repartição referida no artigo 48o

ou a esta obrigatoriamente enviados pelo serviço que deles disponha”.
Ora, sabendo-se que o imposto complementar tem a natureza de

um tributo de sobreposição - que recai sobre rendimentos total ou
parcialmente já tributados noutras cédulas -, compreende-se perfei-
tamente o sentido e alcance da lei: não permitir, em sede de im-
pugnação da liquidação de imposto complementar, a discussão de
matérias que podem ser objecto de impugnação da liquidação dos
impostos parcelares e uma vez que as anulações destes importam
”a consequente anulação oficiosa” daquele.

De sorte que o referido arto 58o, § único - ao estabelecer um ”con-
dicionamento” ao exercício do direito de impugnação da liquidação
do imposto complementar, ”na parte em que tenha por fundamento
erro na determinação da matéria colectável dos impostos parcelares” -,
evitará que o julgador seja colocado na alternativa de contradizer
ou de reproduzir uma decisão anterior sobre a mesma matéria.

Mas tudo sem prejudicar os interesses do contribuinte, na medida
em que este, como se viu, sempre poderá impugnar autonomamente
as liquidações dos impostos parcelares e, na hipótese de êxito, obterá,
”quando for caso disso, a consequente anulação oficiosa do imposto
complementar”.

A alegação do Recorrente, quanto a ”estar ainda pendente de re-
curso no STA a impugnação da contribuição industrial”, não tem,
portanto, qualquer interesse ou alcance prático, face ao mecanismo
legal, atrás exposto, de estreita ligação entre o imposto complementar
e os impostos parcelares, com realce para a apontada repercussão,
naquele, da anulação destes.

Improcedem, pois, as conclusões do recurso relativas à primeira
questão enunciada.

Restando o problema de saber se, na hipótese dos autos, e como
afirma o Recorrente, ”há efectivamente dupla tributação ... mas a
Lei não a quer” ou se, como entendeu o Tribunal recorrido, ”no
caso do imposto complementar com referência a outros impostos...”,
a dupla tributação ”não era, em si mesma, ilegal ... o que vale por
dizer que, assim não sucedendo, ela era legal”.

Vejamos.
A figura da ”dupla tributação” surge nos casos em que há concurso

de normas tributárias, ou seja, ”quando o mesmo facto se integra
na previsão de duas normas tributárias distintas, dando origem à cons-
tituição de mais do que uma obrigação de imposto” (Alberto Xavier,
”Manual de Direito Fiscal”, I, págs. 220 e segs.).

Com o que não é de confundir a ”duplicação de colecta”, que
ocorre ”quando, estando paga por inteiro uma contribuição ou im-
posto, se exigir da mesma ou de diferente pessoa um outra de igual
natureza, referente ao mesmo facto tributário e ao mesmo período
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de tempo” (arto 287o, no 1, do CPT, que corresponde ao arto 85o,
§ único, do CPCI).

Portanto, ambas as figuras pressupõem a identidade do facto tri-
butário, mas enquanto a dupla tributação importa a aplicação de várias
normas ao mesmo facto, a duplicação de colecta exige a pluralidade
de aplicações da mesma norma ao mesmo facto.

Por outro lado, se é certo que a duplicação de colecta é ilegal,
constituindo fundamento de oposição à execução [arto 286o, no 1,
alínea f), do CPT] e sendo até de conhecimento oficioso [arto 287o,
no 2, ibidem), já não assim a dupla tributação, que, por vezes, é
desejada pelo legislador.

Como acontece precisamente no caso dos autos.
Na verdade, e como bem salientam Alfredo José de Sousa e José

da Silva Paixão (”Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado”, 2a Edição, pág. 580), ”não há duplicação de colecta, mas sim
dupla tributação legal, quando o mesmo facto tributário dá origem
a dois ou mais impostos de natureza diversa (rendimento tributado
por contribuição industrial e por imposto complementar)”.

É que ”o concurso real de normas em que a dupla tributação consiste
traduz-se num concurso de pretensões, que são os créditos tributários
delas derivados. Não se trata porém de um ”conflito de pretensões”,
visto que as pretensões em concurso não se excluem em alternativa,
antes tendem a acumular-se, somando-se aritmeticamente uma à ou-
tra: verifica-se, pois, a figura do cúmulo de pretensões...” (Alberto
Xavier, ob. cit., pág. 224).

Por conseguinte, e em suma, a dupla tributação verificada na espécie
em apreço não é ilegal, pelo que improcede a tese do Recorrente,
plasmada nas conclusões da sua alegação.

Nos termos expostos, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, Manuel Carvalho Júnior.

Acórdão de 4 de Junho 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.

2 — De modo que esta Secção, funcionando no caso como
tribunal de revista, não poderá exercer censura sobre a
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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 pela recorrente
a apreciação daquela decisão, o recurso terá de im-
proceder.

Recurso n.o 21 701. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Feliz-
berto Figueiredo Nunes. Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre do acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância, de 15 de Outubro de 1996, que, em recurso para ali
interposto, confirmou a sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo — 1a Secção), de 18
de Outubro de 1995, que julgara procedente a impugnação judicial
deduzida por Felizberto Figueiredo Nunes contra a liquidação de
IRS, do ano de 1989, no montante de 12.082$00.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
«1a — As deslocações efectuadas pelo trabalhador, ora recorrido,

em automóvel próprio, entre a sua residência e o local de trabalho,
não cabem no âmbito do contrato de trabalho, nem se incluem entre
as actividades que o trabalhador se obriga a desempenhar, mediante
retribuição;

2a — As deslocações do trabalhador da sua residência para o local
de trabalho, em automóvel próprio, tornaram-se uma prática reiterada
e permanente, quando, na verdade, tal só deve ser utilizado em casos
de emergência, ou residual, e, aí sim, enquadráveis no artigo 2o, no 3,
alínea e), do CIRS;

3a — Assim, e ao contrário do defendido no acórdão recorrido,
as importâncias pagas pela entidade patronal não se encontram abran-
gidas pela previsão do artigo 2o, no 3, alínea e), do CIRS, constituindo,
sim, remuneração do trabalho dependente, sujeito a tributação nos
termos legais;

4a — O acórdão de que se recorre violou o artigo 2o, n.os 1, 2
e 3, alínea e), do Código do IRS...».

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 registou o que a 1a Ins-

tância dera como provado e a saber:
«a) — Na declaração modelo 1 de IRS do ano de 1989, o impug-

nante incluiu no campo 201 do quadro 12 (rendimentos do traba-
lho — sujeito A) o montante de 465.000$00, que recebeu da sua en-
tidade patronal, a CPRM — Companhia Portuguesa Rádio Marco-
ni, S.A. (CPRM), a título de subsídio de transporte, por quilómetro
percorrido em viatura particular, nas deslocações para e do local de
trabalho, em substituição do transporte anteriormente fornecido pela
empresa, tendo sobre o mesmo recaído retenção na fonte (cf. docs.
fls. 3, 4, 5, 11 e 13 do apenso);
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b) — O impugnante trabalha na Estação Terrena de Satélites (ETS),
no lugar de Alfouvar, em Sintra, local isolado, de difícil acesso e
sem transporte público que assegure a deslocação dos trabalhadores
de e para a ETS (cf. depoimento de fls. 50 a 52);

c) — Até 31.03.88, a CPRM assegurou o transporte dos seus tra-
balhadores da ETS, de e para o local de trabalho, através de uma
transportadora, a «Covas & Filhos», empresa contratada pela CPRM,
suportando esta, integralmente, esses custos, condição imposta pelos
trabalhadores para irem trabalhar para aquele local e aceite pela
empresa por ser no seu interesse, sendo as deslocações sempre feitas
dentro do horário de trabalho dos mesmos (cf. citados depoimentos);

d) — A partir de 01.04.88, e por acordo entre a CPRM e os tra-
balhadores, tal transporte passou a ser feito em viatura própria destes,
assegurando-lhes a empresa, pelas deslocações para cumprimento do
horário de trabalho e pelas acidentais, motivadas por requisição para
prestação de serviço extraordinário, o pagamento mensal de uma im-
portância, por quilómetro, de valor igual ao pago pelo Estado, aos
seus funcionários, quando, por razões de serviço, se deslocam em
viatura própria (cf. citados depoimentos e doc. fls. 6 e 7);

e) — A CPRM sempre reconheceu as deslocações em causa como
ao serviço da empresa e sempre o tempo com essas deslocações foi
incluído no horário normal de trabalho dos trabalhadores (cf. cit.
depoimentos);

f) — O impugnante exerce, na ETS, as funções de técnico espe-
cializado de manutenção, funções que implicam deslocações frequen-
tes, ao serviço da empresa (cf. cit. depoimentos);

g) — A ETS foi construída pela CPRM, no referido local, por ter
as melhores condições técnicas em termos de comunicações via satélite
e a CPRM, no seu interesse, deslocou, para lá, técnicos altamente
qualificados, a quem, dadas as características do lugar, referidas em
b), teve de assegurar a sua deslocação diária de e para o trabalho,
daí os acordos referidos em c) e d) (cf. citados depoimentos)».

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 re-
curso — as quais, como é sabido, delimitam o âmbito do recurso e
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fixam o respectivo objecto —, a Recorrente estrutura a sua tese com
base na alegação de que «as deslocações efectuadas pelo trabalhador,
ora recorrido, em automóvel próprio, entre a sua residência e o local
de trabalho, não cabem no âmbito do contrato de trabalho, nem se
incluem entre as actividades que o trabalhador se obriga a desem-
penhar, mediante retribuição», assim discutindo a matéria de facto
fixada pelo Tribunal «a quo», em zona da «prova livre».

Na verdade, e fundamentalmente, a Recorrente questiona os factos
dados como provados pelas instâncias, perante os quais, de resto,
o acórdão sob censura expressamente consignou deles resultar «que,
no caso concreto, as deslocações feitas pelo recorrido no seu veículo
particular, de casa para a ETS, e no retorno, dentro do horário de
trabalho estabelecido, se devem entender como integradas já no com-
plexo de obrigações que vinculam as partes, no âmbito do contrato
de trabalho...» (cfr. fls. 216).

Sendo assim, e sabendo-se que ao domínio da matéria de facto
pertence 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 da 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 pela 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.
Sem custas, por isenção da Recorrente.

Lisboa, 4 de Junho de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Inconstitucionalidade do art. 88o do
CPCI. Custas ou perdas do exercício. Furto de dinheiro
ou mercadorias. Art. 26o do CCI.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O art. 88o do CPCI, na medida em que limita o recurso
da decisão ministerial para o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo à hipótese da reclamação extraordinária se
fundamentar apenas na alínea d) do art. 85o do CPCI,
é inconstitucional.

II — O valor do furto de dinheiro ou de mercadorias constitui
custo ou perda imputável ao exercício respectivo, com
previsão no art. 26o do CCI.

Recurso n. 12.610; Recorrente: Manuel Francisco da Silva Martins;
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Relator: Juiz
Conselheiro Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. MANUEL FRANCISCO DA SILVA MARTINS, comerciante,
com estabelecimento na Rua D. Carlos I, 30, Portimão, interpôs,
junto deste Supremo Tribunal, recurso contencioso de anulação do
despacho do Exmo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que
manteve o despacho recorrido de indeferimento, por parte do Sr.
Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, do recurso para este
deduzido da decisão do director de finanças do distrito de Faro, pro-
ferido na reclamação extraordinária por si apresentada.

Alegou o seguinte:
Apresentou reclamação extraordinária na Repartição de Finanças

do Concelho de Portimão, ao abrigo do art. 85o do CPCI, contra
a liquidação de contribuição industrial - Grupo A, do exercício de
1983, no montante de Esc. 400.955$00, acrescido de Esc. 13.226$00
de juros compensatórios.

Estava em causa o lucro tributável de Esc. 936.810$00, indicado
como outros custos e perdas - valor do furto” de que o recorrente
foi vítima e que os serviços fiscais não consideraram como custos
de exercício, fazendo-o acrescer ao lucro tributável, daí resultando
a reclamação efectuada.

A reclamação foi indeferida, como indeferidos foram os recursos
hierárquicos subsequentes, sempre com o fundamento de que as im-
portâncias de roubos ou furtos não são de considerar como custos
ou perdas de exercício.

Não concorda o recorrente com tal entendimento, pois trata-se
de uma perda efectiva, além de que o entendimento da administração
fiscal é aqui divergente dos critérios por si usados relativamente a
situações idênticas, nomeadamente os prejuízos resultantes de in-
cêndios.

Pede a anulação do despacho impugnado.
Juntou documentos.
Foi junto o processo administrativo.
A resposta da autoridade recorrida foi desentranhada dos autos

por ter sido apresentada intempestivamente.
Em sede de alegações finais, o recorrente reiterou os argumentos

por si apresentados na petição inicial, formulando a seguinte con-
clusão:

”Deve ser anulado o despacho de Sua Exa o Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais de 23 de Novembro de 1989, com o fundamento
em violação de lei, por ofensa à norma contida no artigo 26o do
Código da Contribuição Industrial, e, por consequência, ser aceite
como custos os valores das mercadorias roubadas ou furtadas”.

O Exmo Procurador Geral Adjunto teve vista final nos autos, pro-
nunciando-se no sentido de o recurso ser rejeitado, por resultar dos
artos 88o e 85o, al. d) do CPCI que a hipótese dos autos está arredada
da possibilidade de recurso para este Supremo Tribunal.

Ouvido sobre o sentido deste parecer, o recorrente sustenta que
o normativo em causa é inconstitucional.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa desde já apreciar a questão prévia suscitada pelo Mi-

nistério Público.
Dispunha o art. 88o do CPCI (diploma aplicável à hipótese dos

autos):
”A decisão sobre a reclamação extraordinária é susceptível de re-

curso hierárquico, só podendo, porém, recorrer-se da decisão ministerial
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para o Supremo Tribunal Administrativo se o fundamento da reclamação
for o da alínea d) do artigo 85o”.

Dispunha, por sua vez, o aludido art. 85o do CPCI:
”A reclamação extraordinária só poderá ser deduzida quando o

contribuinte alegue:
”a) Ter sido tributado sem fundamento algum e não dever presumir

a colecta ou as inscrições que lhe serviram de base;
”b) A inexistência de facto tributário, consequente de decisão

judicial;
”c) A duplicação de colecta;
”d) Ter havido, por parte dos agentes ou autoridades fiscais, alguma

violência, preterição de formalidades essenciais ou denegação de acção
judiciária;

”e) Ter ocorrido na tributação qualquer caso de injustiça grave
ou notória . . .”.

Será que o art. 88o do CPCI, na medida em que limita o recurso
das decisões ministeriais para o STA às hipóteses contempladas na
al. d) do art. 85o do referido Código, é inconstitucional?

Vejamos.
Dispunha o art. 268o, 3, da CRP (redacção da Lei Constitucional

n. 1/82, de 30/9, aplicável à hipótese dos autos):
”É garantido aos interessados recurso contencioso, com fundamento

em ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos definitivos e exe-
cutórios, independentemente da sua forma, bem como para obter o
reconhecimento de um direito ou interesse legalmente protegido”.

Hoje em dia a formulação deste artigo é ainda mais ampla.
Ela é a seguinte (art. 268o, 4):
”É garantido aos interessados recurso contencioso, com fundamento

em ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos . . .”. Em suma,
deixou de se exigir que o acto administrativo seja definitivo e executório.
A nova redacção insere-se num propósito, sempre mais e mais evi-
denciado, de protecção do administrado perante a Administração.
É o reforço dos direitos dos administrados, que têm sido contemplados
e reforçados nas varias revisões constitucionais.

De qualquer modo, e sendo que o acto recorrido é um acto ad-
ministrativo, definitivo e executório, é óbvio que a limitação prevista
no art. 88o do CPCI viola aquele preceito constitucional.

Assim, o art. 88o do CPCI, na medida em que limita o recurso
contencioso dos actos administrativos às hipóteses previstas na al. d)
do art. 85o do CPCI, é inconstitucional.

Deve pois entender-se que o recurso contencioso é admissível re-
lativamente a todas as hipóteses previstas no corpo do art. 85o do CPCI.

Nestes termos, o recurso não pode ser rejeitado com tal fun-
damentação.

Improcede pois a questão prévia suscitada pelo Ministério Público.
3. É a seguinte a matéria de facto que se dá como assente:
3.1. O recorrente estava colectado pela Repartição de Finanças

de Portimão em contribuição industrial - Grupo A, pela actividade
de comércio por grosso e a retalho de tecidos, malhas, pronto-a-vestir,
perfumarias, quinquilharias e similares.

3.2. Relativamente ao exercício de 1981 o recorrente apresentou
a declaração modelo 2 e documentos anexos, em 30/06/82, com a
indicação do lucro tributável de 10.264.371$00, de que pagou a con-
tribuição industrial - liquidação provisória - no valor de 4.072.152$00,
conforme conhecimento n.o 5.422, seguindo-se os posteriores termos
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previstos no artigo 113o do Código da Contribuição Industrial, sendo
que no quadro 12, n. 25, do modelo 2, fez constar o valor de um
furto, assim resumido: valor de cheques roubados - 141.686$50; papel
moeda nacional - 720.000$00; papel moeda estrangeira 100.000$00;
travell-cheque - 100.000$00; total do furto - 1.061 686$50; total de
cheques extraviados - 124.876$50; total global - 936.810$00 - folhas 6
a 8 do processo administrativo.

3.3. No dia 8 de Abril de 1983 foi recebido, na Repartição de
Finanças de Portimão, o duplicado da declaração modelo 2 e do-
cumentos anexos, acompanhados do impresso modelo 27.G, donde
consta o resultado da análise feita ao apuramento contabilístico de-
clarado e no qual foi acrescida ao lucro tributável a importância de
936.810$00, indicada no impresso modelo 2, na rubrica ”outros custos
e perdas” - valor do roubo - de que resultou, com base nesta correcção,
uma liquidação complementar, no montante de 400.955$00, acrescida
de 13.226$00, de juros compensatórios.

3.4. O recorrente foi notificado da determinação da matéria co-
lectável, e bem assim para proceder ao seu pagamento, através do
ofício n. 3941, de 06107/83.

3.5. O recorrente não efectuou o pagamento eventual dentro do
prazo para que foi notificado, tendo-se efectuado o débito ao te-
soureiro em 29/7/83, através do conhecimento n. 10, com início de
cobrança em 1/8/83, sendo o conhecimento dividido em 4 prestações,
nos termos do Decreto-Lei n. 179/83, de 5 de Maio.

3.6. O recorrente apenas efectuou o pagamento da 1a prestação,
em 30/11/83, no montante de 113.467$00 (em que se incluíam
13 226$00 de juros compensatórios.

3.7. Em 17 de Agosto de 1984, o recorrente apresentou ao chefe
da Repartição de Finanças de Portimão uma reclamação extraor-
dinária sobre a liquidação da contribuição industrial, dita em 3.3.,
por ter havido na tributação “violência”, traduzida em violência da
lei” e ter havido ”injustiça grave ou notória ” (ou antes ”grave e
notória”).

3.8. Em 30 de Agosto de 1984, o chefe da Repartição de Finanças
de Portimão, relativamente à reclamação referida em 3.7., proferiu
o seguinte despacho:

”. . . importa conhecer o pedido e nomeadamente se deve ou não
considerar-se como custo de exercício a importância de 936.810$00,
valor do furto de que foi vítima o reclamante.

”Nos termos do art. 26o do Código da Contribuição Industrial devem
considerar-se custos ” . . . os que se tornam indispensáveis suportar
para a realização dos proveitos”. Não constam os furtos da enumeração
exemplificativa dos diversos números daquele artigo.

”Por outro lado a Administração fiscal não considera custos de
exercício: as importâncias extorquidas ou desvios pelo pessoal da em-
presa . . . as importâncias contidas em envelopes que desapareceram
. . . as mercadorias roubadas . . .

”O J.T.C.E . . . vem esclarecendo a forma de rectificar a conta-
bilidade pelo valor dos desvios acrescentando ” . . . sendo certo que
a fiscalização tributária não o considere para efeitos de contribuição
industrial”.

”Termos em que . . . indefiro o pedido e mantenho a liquidação
efectuada”.

3.9. Em 19 de Novembro de 1985 o recorrente interpôs recurso
hierárquico da decisão dita em 3.8. para o Director de Finanças do
Distrito de Faro.
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3.10. Em 29 de Março de 1988 o referido Director Distrital de
Finanças proferiu o seguinte despacho:

” . . . Está em causa o lucro tributável de 936.810$00 indicado como
outros custos e perdas - valor do roubo, que os serviços não con-
sideraram como custo de exercício, fazendo-o acrescer ao lucro tri-
butável originando a liquidação impugnada.”

Segundo o artigo 26o do Código da Contribuição Industrial con-
sideram-se custos ou perdas imputáveis ao exercício os que, dentro
de limites tidos como razoáveis pela Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos, se tomou indispensável suportar para a realização dos
proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da força
produtora.

Para que determinado encargo possa enquadrar-se nesta disposição
e necessário que se verifiquem três requisitos:

- Que se tome indispensável suportar para a realização dos proveitos
ou ganhos sujeitos a imposto;

- Que se tome indispensável suportar para a manutenção da fonte
produtora;

- Que obedecendo aos requisitos anteriores se encontre dentro
dos limites considerados razoáveis pela D.G.C.I

”Ora, os valores resultantes de roubos, quer de mercadorias, quer
de dinheiro ou cheques não preenchem aqueles requisitos, como aliás
tem sido orientação da Administração fiscal

”Nestes termos indefiro o recurso apresentado”
3.11. Em 10 de Maio de 1989, o recorrente interpôs recurso hie-

rárquico da decisão dita em 3.10. para o Director-Geral das Con-
tribuições e Impostos.

3.12. Em 4 de Julho de 1989 o Subdirector-Geral das Contribuições
e Impostos, agindo por delegação de poderes, indeferiu o recurso
dito em 3.11.

3.13 Em 11 de Agosto de 1989 o recorrente interpôs recurso da
decisão dita em 3.12. para o Senhor Ministro das Finanças.

3.14. Por despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais de 23 de Novembro de 1989 foi mantido o despacho recorrido,
assim se negando provimento ao recurso.

3.15. A decisão dita em 3.14. foi notificada ao recorrente em 18
de Dezembro de 1989, tendo o recorrente recebido a notificação em
18 de Dezembro de 1989.

3.16. O recorrente requereu em 17 de Janeiro de 1990 a funda-
mentação integral da decisão.

3.17. Os elementos pedidos, referidos em 3.16., foram fornecidos
ao recorrente em 13 de Fevereiro de 1990, sendo recebidos pelo re-
corrente no dia imediato.

3.18. A impugnação deu entrada em Tribunal no dia 17 de Abril
de 1990.

4. A questão a resolver é esta: o valor de um furto pode ser con-
siderado custo de exercício?

Na afirmativa, o mesmo é imputável ao exercício.
Na negativa, não o será.
Os custos ou perdas de exercício estavam regulados no art. 26o

do Código da Contribuição Industrial, cujo corpo do artigo dispunha:
”Consideram-se custos ou perdas imputáveis ao exercício os que,

dentro de limites tidos como razoáveis pela Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos, se tomou indispensável suportar para a rea-
lização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção
da fonte produtora, nomeadamente os seguintes . . .”
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Segue-se a enumeração (obviamente exemplificativa) de custos e
perdas que o legislador concretizou.

Assim, e como é evidente, o valor do furto só será imputável ao
exercício em causa como custo se se entender que ”se tornou in-
dispensável suportar para a realização dos proveitos ou ganhos” ou
”para a manutenção da fonte produtora”.

De uma forma reiterada, a Administração Fiscal tem recusado que
o valor das mercadorias ou valores em dinheiro furtados possam ser
considerados ”custos de exercício”.

Para além da posição insistentemente defendida nestes autos pela
referida Administração, J. A. R. Martins, Manuel A. Costa Teixeira
e Henrique Quintino Ferreira dão-nos conta, no seu Código da Con-
tribuição Industrial, comentado e anotado, 2a edição, 1986, em ano-
tação ao art. 26o, dos vários despachos da Administração Fiscal em
que tal posição é assumida.

Vítor Faveiro, no seu livro ”Noções Fundamentais de Direito Fiscal
Português”, Edição de 1986, II, Volume, página 603, dá relato desse
entendimento, sobre ele manifestando a sua discordância.

Escreve:
”A Administração Fiscal vem seguindo o critério geral de não acei-

tar, como custos ou perdas, o roubo ou o extravio de mercadorias,
e, portanto, o seu abatimento ao inventário das existências. Trata-se,
porém, de um entendimento manifestamente errado, enquanto critério
geral uniforme, porquanto se a existência de mercadorias é havida
como um valor positivo porque se destinam à realização de operações
de afluxo de valores positivos ao rédito da empresa, a perda material
de tais unidades, seja a que título for, e desde que comprovada em
termos razoáveis, não pode deixar de ser havida como realidade que
foi indispensável suportar para a realização dos proveitos ou para a
manutenção da força produtora”.

Concordamos inteiramente com a posição expendida por este autor.
Aliás nem se perceberia que a Administração Fiscal aceitasse o

perecimento de mercadorias resultantes das cheias do Tejo do ano
de 1978 como custos do exercício de 1978 (Desp. de 7/7/80, Proc.
n.o 313.1/12189, Liv. 6/65) vide CCI atrás citado) e já não aceitasse
o desaparecimento de mercadorias por motivo de furto. Nem se fale
em anormalidade daquela situação (cheias do rio Tejo), urna vez
que o critério é legal, não dependendo da conjuntura.

Ponto é que se trate de bens do activo não imobilizado, pois que,
tratando-se de bens do activo imobilizado, ou de bens mantidos como
reserva ou para fruição, na medida em que aumentem o valor de
tais bens, os quais só poderão ser levados como custos à conta de
resultados dentro do regime das reintegrações ou amortizações. Ponto
que, no caso concreto, a Administração Fiscal não apurou, por li-
minarmente recusar que o valor do furto pudesse ser considerado
como custo ou perda de exercício.

Afigura-se-nos pois que a perda material proveniente do furto, nos
limites atrás referidos, constitui custo ou perda de exercício, por isso
que se toma indispensável para a ”manutenção da fonte produtora”.

O acto recorrido não pode pois manter-se, já que violou o disposto
no art. 26o do CCI. Pode pois dizer-se que na tributação ocorreu
”caso de injustiça grave ou notória”, para usar a terminologia da
alínea e) do art. 85o do CPCI.

5. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso
contencioso interposto por Manuel Francisco da Silva Martins, anu-
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lando-se, em consequência, o despacho do Exmo Secretário dos As-
suntos Fiscais, ora impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Ernâni
Figuereido — Mendes Pimentel. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Notificação. Delegação de poderes. Recurso hierárquico.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A menção na notificação de que o acto foi praticado
no uso de delegação de poderes destina-se a permitir ao
contribuinte a interposição do recurso.

II — Interposto o recurso, a preterição daquela formalidade
degrada-se em não essencial por a sua finalidade ter sido
atingida.

III — Não tendo havido correcções de natureza quantitativa
na matéria colectável nem recurso a métodos indiciários,
não há lugar a recurso hierárquico nos termos do artº. 112
do CIRC.

Recurso n.o 16 376. Recorrente: Ferral-Comércio & Indústria de Ma-
teriais de Construção do Alentejo, SA.; Recorrido: Subsecretário
de Estado Adjunto da Secretaria de Estado Adjunta e do Orça-
mento; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Ferral - Comércio e Indústria de Materiais de Construção do Alen-
tejo, S. A., interpôs para este Supremo Tribunal Administrativo re-
curso contencioso de anulação do despacho de Sua Excelência o Sub-
secretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do
Orçamento, de 22 de Janeiro de 1993, que negou provimento ao
recurso hierárquico que interpusera. Tal recurso tinha por objecto
o acto de fixação da matéria colectável em IRC com fundamento
em que o acto recorrido fora praticado no uso de um poder vinculado
e não no uso de um poder discricionário. A recorrente arguiu no
seu recurso a ilegalidade da notificação do acto recorrido por da
mesma não constar se foi praticado no uso legal de um poder delegado
ou subdelegado e também a ilegalidade do próprio acto por entender
que o mesmo fora praticado no uso legal de um poder discricionário.

Respondeu a entidade recorrida referindo ter praticado o acto ora
recorrido no uso de poderes subdelegados, cujos despachos indica,
tendo-se a falta de menção na notificação degragado em formalidade
não essencial. Refere também que o acto recorrido não é ilegal por
a correcção efectuada o ter sido no uso de poderes vinculados, tri-
butando-se rendimentos reais e não lucros por métodos indiciários.
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Alegaram recorrente e recorrido, repetindo o primeiro as conclu-
sões da petição inicial e reiterando o segundo a sua posição anterior
e referindo que a recorrente devia impugnar a liquidação e não so-
correr-se do recurso hierárquico.

Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido da improcedência do recurso,
referindo:

1. que a falta de menção da delegação ou subdelegação na no-
tificação constitui preterição de formalidade que se degrada em não
essencial quando não afecta a impugnação contenciosa e, no caso
dos membros do Governo, tal menção é desnecessária, tendo todavia
ocorrido os despachos de delegação e subdelegação, pelo que não
existe incompetência por parte do autor do acto recorrido;

2. que não houve utilização de métodos indiciários, pois a correcção
efectuada correspondia à soma de quantias determinadas, não ha-
vendo por isso lugar a recurso hierárquico, o qual por isso foi bem
rejeitado liminarmente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para o conhecimento do recurso mostram-se pro-

vados os seguintes factos:
1. Na sequência da correcção efectuada pelos serviços da Admi-

nistração Fiscal, após fiscalização, aos valores constantes da declaração
de IRC de 1990 da ora recorrente interpôs esta recurso hierárquico
(doc. fls. 13 e segs.).

2. As correcções efectuadas a que o recurso se reportava corres-
pondiam a quilómetros percorridos pelos administradores da firma,
convertidos por ela em escudos e assentavam no documento interno
de fls. 62 que não foi aceite pelos serviços fiscais (fls. 14, 55v. e
62).

3. A entidade recorrida indeferiu liminarmente o recurso hierár-
quico por despacho de concordância com o parecer no qual foi posto
o “Concordo” em 22 de Janeiro de 1993 (processo administrativo
apenso cujas folhas não estão numeradas).

4. Tal parecer assentava na consideração de que o recurso era
ilegal por as correcções efectuadas pela Administração Fiscal decor-
rerem de poderes estritamente vinculados, não havendo qualquer mar-
gem de livre apreciação ou discricionariedade técnica na base das
correcções susceptível de recurso nos termos do artigo 112o do CIRC
(processo administrativo apenso).

5. A decisão do recurso foi comunicada à recorrente com cópia
dos pareceres em que assentou em 15 de Fevereiro de 1993 (fls. 2v
e 7).

6. O presente recurso foi interposto em 19 de Abril de 1993 (fls. 2).
Assentes tais factos, apreciemos agora as questões suscitadas no

recurso.
A recorrente começa por considerar ilegal a notificação que lhe

foi feita pelos serviços tributários por dela não constar a menção
de o acto de indeferimento ter sido praticado no uso de elegação
ou subdelegação. Tal menção destina-se a permitir ao contribuinte
a interposição do recurso. Por isso, interposto este, a preterição da-
quela formalidade degrada-se em não essencial por ter sido obtida
a finalidade em referência, passando a constituir uma mera irregu-
laridade que não afecta a validade do acto (cf. Acórdão do S.T.A.
- 1a Secção - de 18.1.96 in A.D. no 412, fls. 412, fls. 449). Tendo
a recorrente interposto o presente recurso não foi, por conseguinte,
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afectada por tal irregularidade. Mas a delegação de competência exis-
tia mesmo e a entidade recorrida agira efectivamente no uso de de-
legação, pelo que, embora não invocada, o autor do acto era com-
petente para o praticar. Por isso não importará aqui apreciar o outro
argumento invocado pelo Ministério Público no seu parecer de que
no caso de actos de membros do Governo a menção da delegação
e subdelegação eram desnecessárias face ao D.L. 451/91.

A segunda questão que a recorrente coloca é a da ilegalidade do
próprio acto que indeferiu liminarmente o seu recurso hierárquico.
A divergência entre as partes quanto a esta questão radica no en-
tendimento que têm do acto da Administração Fiscal que foi objecto
do recurso hierárquico. Para a recorrente era acto praticado no uso
de um poder discricionário enquanto para a entidade recorrida o
era no uso de um poder vinculado. Para o recorrente a Administração
Fiscal recorreu a métodos indiciários enquanto para a entidade re-
corrida não recorreu a tais métodos.

Prescreve o artigo 112o do CIRC que, sempre que forem efectuadas
correcções de natureza quantitativa, nos termos desse código, nos
valores constantes das declarações de rendimento do contribuinte com
reflexos na determinação do lucro tributável, deverá ele ser notificado
para interpor recurso hierárquico para o Ministro das Finanças e
da decisão deste para os tribunais, nos termos da legislação aplicável,
nos termos do artigo 53o do mesmo diploma legal.

No caso em apreço e como resulta do probatório as correcções
efectuadas correspondiam a quilómetros percorridos pelos adminis-
tradores da firma, convertidos por ela em escudos, cuja documentação,
assente em documento interno, não foi aceite pelos serviços. É pois
inequívoco, face à matéria provada, que a Administração Fiscal não
recorreu a quaisquer métodos indiciários. Ao não aceitar a docu-
mentação apresentada, a Administração Fiscal procedeu a uma análise
factual dos meios de prova apresentados, de acordo com o artigo 41
do CIRC, concluindo pela insuficiência do documento interno apre-
sentado para servir de prova quanto à efectivação de tais despesas
ser suficiente para a consideração como custos das mesmas. Como
consequência disso corrigiu o lucro tributável da recorrente em con-
formidade com aquela não aceitação. Não recorreu porém, ao con-
trário do que refere a recorrente, a quaisquer métodos indiciários.
A actuação da Administração Fiscal não se inseriu pois na previsão
do artigo 112o atrás referido que apenas se reporta às correcções
de natureza quantitativa dos valores da declaração e não à diferente
arrumação desses valores na declaração por a prova produzida não
ser válida ou suficiente para o efeito pretendido. Como é evidente
não se pode entender que houve recurso a métodos indiciários quando
se calcula o imposto com base nos elementos apresentados pelo con-
tribuinte na sua declaração.

Não tendo havido, como dissemos, correcções de natureza quan-
titativa nos valores constantes da declaração nem recurso a métodos
indiciários, não eram aplicáveis os artigos 112o e 53o do CIRC e,
consequentemente, não havia lugar ao recurso hierárquico. Por isso
não merece o acto recorrido qualquer censura.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar a decisão recorrida.



1748

Custas pela recorrente, fixando em 60.000$00 a taxa de justiça e
em 60% a procuradoria.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Vitor Meira (Relator) — Mendes
Pimentel — Ernâni Figueiredo — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Entrada em vigor dos diplomas. Distribuição efectiva do Diário
da República.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 1o, no 2, da Lei no 6/83, de 29 de Julho, que
diz que a data do diploma é a data da sua publicação,
deve interpretar-se como referindo-se à publicação real
e efectiva e não à publicação nominal;

II — A data a ter em conta, para efeitos de vigência do diploma,
é a data da distribuição do Diário da República pela
Imprensa Nacional;

III — A publicação dos diplomas é condição da sua eficácia
e não da sua validade;

IV — Os diplomas entram em vigor ao mesmo tempo para
todos, incluindo a Administração Fiscal.

Recurso n.o 18107; Recorrente: José Manuel Ferreira Martins; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Almeida Lopes.

Acorda na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório
Com base no facto de a Lei no 65/90, de 28 de Dezembro (Or-

çamento do Estado para 1991), ter entrado em vigor no quinto dia
após a data nela fixada, e não no quinto dia após a distribuição do
Suplemento do Diário da República em que foi publicada, o con-
tribuinte José Manuel Ferreira Martins, residente na Rua Jorge de
Sena, no 38 (Qta de S. João), Paivas, Amora, Seixal, impugnou ju-
dicialmente o acto de liquidação de sisa praticado pela 2a Repartição
de Finanças do concelho do Seixal, e ao qual se refere o conhecimento
no 112/892, de 25 de Janeiro de 1991, pedindo a sua anulação parcial,
pois diz ter pago 480.000$00 e só devia pagar 340.003$50.

Por sentença de fls. 29-v a 32, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal julgou a impugnação improcedente, pois
entendeu que os cinco dias contam-se a partir do dia da distribuição
e não do dia indicado no Diário da República.

Não se conformando com esta sentença, o contribuinte recorreu
para este STA, e pediu a sua revogação e a procedência da impug-
nação, nos termos das conclusões das alegações de recurso, de fls.
56 a 62, nas quais levanta apenas a mesma questão de direito: qual
o dia a partir do qual se devem contar os cinco dias para entrada
em vigor da Lei n.o 65/90?
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O recorrente insiste que a resposta a esta questão só pode ser
esta: a Lei entrou em vigor no quinto dia após a sua publicação
e a data do diploma a ter em conta é a da sua publicação e não
a da sua distribuição.

O Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, nos termos
do qual deve negar-se provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir apenas aquela questão.
2o Fundamentos
Vem dado como provado que o recorrente pagou a sisa em 25.1.91,

que a escritura teve lugar em 31.1.91 e que a Lei no 65/90 tem a
data de 28.12.1990, mas apenas foi distribuída pela Imprensa Nacional
em 28.1.91.

Como se trata de uma questão de direito pacífica na jurisprudência
deste STA, não nos vamos alongar na exposição.

O regime jurídico da publicação e entrada em vigor dos diplomas
legais encontra-se na Lei no 6/83, de 29 de Julho. Nos termos do
seu arto 1o, a eficácia jurídica de qualquer diploma depende da pu-
blicação (no 1); a data do diploma é a da publicação (no 2) e o
Diário da República deve ser distribuído no dia correspondente ao
da sua data (no 3). De acordo com o arto 2o, no 1, o diploma entra
em vigor no dia nele fixado ou, na falta de fixação, no continente
no quinto dia após a sua publicação, mas o dia da publicação do
diploma não se conta.

A norma a ter em conta é apenas a do arto 1o, no 2, que diz
o seguinte: A DATA DO DIPLOMA É A DA SUA PUBLICAÇÃO.
Mas qual publicação, da efectiva ou da nominal?

A publicação do diploma no Diário da República visa fazer a pu-
blicidade desse diploma, visa levá-lo ao conhecimento do público,
isto é, de todos aqueles que têm de o aplicar, dos operadores jurídicos,
como agora se diz. Ora, num diploma de natureza fiscal os seus des-
tinatários são os contribuintes por um lado e a Administração Fiscal
por outro. Por isso, enquanto o diploma não for publicado, isto é,
posto à disposição do público, presume-se que não é conhecido. A
publicação é uma condição de eficácia e não uma condição de validade
do diploma. Antes da publicação, o diploma é válido, mas não é
eficaz. Compreende-se que assim seja: foram cumpridas todas as for-
malidades constitucionais para a feitura do diploma, só faltando que
uma empresa o publique num jornal. Esta empresa (INCM) não é
um órgão constitucional e desempenha no processo legislativo uma
função acessória, que é a da publicação no diploma no jornal. Daí
que a publicação seja apenas necessária para a sua eficácia junto
dos operadores jurídicos.

Mas essa publicação tem de ser real e efectiva e não meramente
nominal ou presumida. Só quando o jornal é distribuído ao público,
neste compreendida a Administração Fiscal, com os seus funcionários,
é que este público dele toma conhecimento. Antes dessa distribuição
no jornal oficial pode-se ter conhecimento do diploma pelos outros
jornais, não oficiais, mas esse conhecimento é irrelevante.

Assim, a publicação a ter em conta é apenas a publicação efectiva,
a distribuição do jornal oficial pelos seus destinatários.

No caso dos autos, o jornal oficial Diário da República foi dis-
tribuído em 28.1.1991, conforme ofício da INCM de fl. 28, data que
o recorrente não discute. Por isso, somente entrou em vigor em
2.2.1991, como sustenta o Fisco.

Como a liquidação foi feita antes daquela data, regia-se pela lei
anterior: tempus regit actum.
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Neste sentido, pode ver-se o acórdão n.o 435/87, do Tribunal Cons-
titucional, de 4.11.87, publicado na II Série do Diário da República
de 15.1.1988. Não há razões jurídicas para alterar esta jurisprudência.
Por isso, a sentença está certa.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Objecto. Questões novas.

Doutrina que dimana da decisão:

Os recursos jurisdicionais destinam-se a decidir as questões
já apreciadas pelo tribunal recorrido, neles se não conhe-
cendo de questões novas, salvo o dever de conhecimento
oficioso.

Recurso n.o 19.006 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrida
Maria Helena Nunes de Brito Lucena e de que foi o Relator o
Exm.o Sr. Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acórdão na Secção do Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, do acórdão do T.T. de 2.a Instância, proferido em 7/12/93, que
concedeu provimento ao recurso que Maria Helena Nunes de Brito
Lucina, com os demais sinais dos autos, interpusera da sentença que,
por sua vez, julgara improcedente, ainda que só em parte, a impug-
nação judicial pela mesma deduzida contra a liquidação adicional
da Cont. Industrial de 1985, Imposto Extraordinário, e respectivos
juros compensatórios, e Imposto Complementar, no total de
148.062$00.

Fundamentou-se a decisão recorrida em que a importância em causa
– 250.000$00 – constitui uma gratificação por conta dos resultados,
pelo que, não estando em causa a respectiva quantificação ou ra-
zoabilidade, é de qualificar como custo.

A Fazenda recorrente conclui, em síntese, por um lado, ser in-
sidicável pelo Tribunal o juízo de valoração, suporte de qualquer
dos custos indispensáveis à realização dos proveitos ou ganhos, e,
por outro, que a impugnante, embora alegue fal facto, «não provou
ter liquidado e pago o imposto proporcional sobre tais gratificações,
nos termos dos art.os 1.o e 2.o al. c) do CIP».

Deu como violados os art.os 26.o e 37.o do CCI e art.os 1.o e 2.o
al. c) do CIP.

E contra-alegou a impugnante, concluindo:
«1 – A gratificação de 250.000$00 foi por conta de resultados e

é ilegal a liquidação de contribuição industrial e, consequentemente,
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do imposto extraordinário, dos juros compensatórios e do correspon-
dente imposto complementar sobre tal montante;

2 – A gratificação não estava para além dos limites estabelecidos
pela Dir. Ger. Contrib. Imp.; estando, pelo contrário, dentro dos li-
mites tidos por razoáveis pela lei;

3 – Apesar de se tratar de um conceito indeterminado, o Juiz deve
pronunciar-se sobre essa mesma razoabilidade, nada impedindo a sua
sindicância judicial, com a possibilidade de recurso contencioso, de
acordo com o estabelecido no n.o 3 do artigo 282.o da C.R.P.

4 – Seria uma violação do princípio da verdade material, consagrado
no processo fiscal (artigos 39.o, 93.o e 95.o do antigo CPC), o Juiz
não ordenar as diligências necessárias ao apuramento da verdade,
devendo ser considerada provada a alegação do pagamento do imposto
profissional, tendo a Administração em seu poder todos os elementos
necessários, além de, em termos amplos, constituir também uma vio-
lação do próprio princípio constitucional “in dubio pro reo”.»

O Exm.o Magistrado do M.o P.o emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, já que, «segundo resulta da matéria fáctica
fixada no douto acórdão recorrido – al. c) e segundo parágrafo de
fls. 118 –, a razão de ser da não consideração, como custo, da quantia
referente à aludida gratificação, não foi o ela considerar-se excessiva
em relação ao que a Administração Fiscal considerava razoável, para
efeitos do art.o 26.o do CCI, mas sim, pura e simplesmente, o en-
tendimento de que tal quantia, atribuída àquele título, nunca poderia
ser considerada como custo», pelo que «a solução do caso em apreço
no recurso não depende de qualquer juízo de carácter técnico, antes
depende apenas da resolução de uma questão prática, que consiste
em saber se não era permitido legalmente que quantias atribuídas,
a título de gratificação, a contribuintes empresários em nome indi-
vidual, pelo exercício de funções na própria empresa» fossem qua-
lificadas como custos, a qual deve ser resolvida no sentido positivo,
já que tal possibilidade não é vedada pela lei.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) A impugnante encontra-se colectada, pela Repartição de Fi-

nanças do Concelho de Tábua, pela actividade de «farmácia», em
contribuição industrial, grupo A (desde 1981).

b) Em 30 de Junho de 1986, a impugnante apresentou a declaração
modelo 2 da Contribuição Industrial, relativa ao exercício de 1985,
dela tendo feito constar, no quadro 18, a quantia de 500.000$00, a
título de gratificação aos corpos gerentes por conta dos resultados
do exercício, que deduziu, apurando o lucro tributável de 3.000.692$00.
Desses 500.000$00, 250.000$00 foram a favor da impugnante e
250.000$00 a favor de Acácio do Nascimento Lucena.

c) Os Serviços do Núcleo de Fiscalização de Impostos da Direcção
Distrital de Finanças de Coimbra, tendo procedido ao exame daquela
declaração, não aceitaram como custo do exercício de 1985 a referida
gratificação, corrigindo em consequência o lucro tributável, remetendo
à Repartição a nota de apuramento modelo 27-G.

d) Com base nesta nota de apuramento, a repartição adicionou
o lucro tributável, apurado pela impugnante, do montante da referida
gratificação, de 250.000$00 e procedeu à liquidação adicional da Con-
tribuição Industrial, imposto extraordinário e juros compensatórios,
nos montantes respectivos de 87.499$00, 12.500$00 e 5.063$00.

e) Dando cumprimento ao disposto no art.o 116.o do C.I.Com-
plementar, a impugnante apresentou nova declaração modelo 1, re-
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lativa a este imposto, com base na matéria colectável determinada
para efeitos de Contribuição Industrial, no montante de 3.260.692$00.

f) A Repartição procedeu à liquidação adicional do Imposto Com-
plementar, no montante de 36.000$00 e de juros compensatórios, no
valor de 24$00.

g) A impugnante pagou os impostos referidos nas alíneas d) e
f) em 14 de Junho de 1988.»

Vejamos pois:
Há, antes de mais, que clarificar o âmbito ou objecto do recurso.
Ora, nos expressos termos do acórdão recorrido, «toda a questão

gira, não à volta da quantificação da gratificação atribuída à con-
tribuinte pelo seu trabalho, mas antes à volta da sua qualificação
como custo em contribuição industrial dessa mesma gratificação. A
Administração não suscita a questão da quantificação, como entendeu
o M.o Juiz a quo, mas antes a qualificação, como custo, de gratificação
de 250.000$00 incluída na remuneração total de 910.000$00. Daí que
não pudesse o Mm.o Juiz a quo conhecer do problema da quantificação
que nem vinha posto».

E decidiu-se – no entendimento de que a referida verba, sendo
«uma gratificação por conta de resultados», é de qualificar como cus-
to–, pela ilegalidade da liquidação que consequentemente se anulou.

Todavia, no recurso interposto para este S.T.A., a Fazenda Pública
não põe em causa tal qualificação mas, antes, aquela quantificação.

Daí a referência – conclusão 6.o alínea a) – à «manutenção das
verbas, que se situam dentro dos limites tidos como razoáveis pela
DGCI»; à «prolação de um juízo de razoabilidade, por parte da Ad-
ministração Fiscal na consideração do quantum dos custos que se
tornaram indispensáveis suportar para a realização dos proveitos ou
ganhos», a «um poder discricionário cuja sindicalidade escapa ao con-
trolo do Tribunal a menos que esteja ferido de qualquer vício de
incompetência ou desvio de poder», pois que «tal juízo se situa numa
zona de consideração técnica cujo valor pertence à Administração
Fiscal» – conclusão n.o 6 al. b).

Ora, tal questão da «quantificação», «juízo de razoabilidade», «dis-
cricionariedade técnica», foi expressamente afastada da discussão, pelo
aresto recorrido.

Cujo acerto, no ponto, é, aliás, óbvio, pois tal juízo nunca poderia
levar à exclusão total da verba em causa – como operou o Fisco
– mas, então, apenas à sua redução – para limites razoáveis – na
medida em que não fosse razoável – e, por isso, excessiva – a quantia
ou montante declarado pelo contribuinte.

E não lhe vindo assacada qualquer nulidade por omissão de pro-
núncia, de tal questão não pode este Tribunal conhecer, tratando-se,
até, em rigor, de questão nova.

Refira-se finalmente que, tal como este STA já decidiu no acórdão
interlocutório de fls. 82 e segs., a questão – cf. conclusão n.o 6 al. c) – de
saber se a impugnante provou ou não ter pago Imposto Profissional
sobre a predita quantificação, «concretiza questão de facto», como
tal alheia à respectiva sindicância – art.o 21.o n.o 4 do ETAF.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Abílio Madeira Bordalo — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, Alfredo Aníbal B. Coelho Madureira.
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Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Âmbito do recurso. Objecto do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O objecto do recurso jurisdicional é a parte dispositiva
da sentença e não os seus fundamentos;

2 — Se a parte dispositiva da sentença contiver decisões dis-
tintas, são estas decisões distintas que podem constituir
o objecto do recurso e não os fundamentos do recurso
levados às conclusões;

3 — Não se podem confundir decisões distintas com alegações
distintas ou conclusões distintas;

4 — O arto 684o, no 2, do CPC só fala em parte dispositiva
da sentença e em decisões distintas;

5 — Quando se tiver recorrido de uma decisão distinta, esta
passa a constituir o limite objectivo do recurso, ainda
que não constem das conclusões as razões ou argumentos
pelos quais se pede a revogação dessa decisão distinta;

6 — Quando a Fazenda pede no recurso jurisdicional que
improcede totalmente a impugnação judicial, ela está a
recorrer de tudo aquilo em que a sentença lhe foi
desfavorável;

7 — Para o arto 648o, no 2, do Código de Processo Civil vale
a regra de direito romano segundo a qual tantun de-
volutum quantum apellatum.

Recurso n.o 19 653. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Fer-
nando Martins Esteves, Lda. “Artique”; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório

Com fundamento em:
– exercer apenas actividade de retalhista e não ser grossista;
– não haver lugar a separação de stoks de mercadorias, já que

um apenas existia;
– não ter sido feito qualquer cotejo da existência de mercadorias

com elementos de escrituração que pudesse levar à constatação de
falta de mercadorias;

– e não ter havido retardamento de liquidação de imposto que
justificasse a exigência de juros compensatórios;
a contribuinte FERNANDO MARTINS ESTEVES, LDA., “ARTI-
QUE”, com sede na Rua Central de Francos, 16, Porto, impugnou
judicialmente o acto de liquidação de 34.302.155$00 e 1.274.718$00
de imposto de transacções, e respectivos juros compensatórios, res-
peitante aos anos de 1978 e 1980, praticado pela Repartição de Fi-
nanças do 8o Bairro Fiscal do Porto, pedindo a sua anulação.

Por sentença de fls. 38 a 41, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto julgou a impugnação apenas procedente
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quanto à liquidação dos 1.274.718$00 e improcedente na parte
restante.

A Fazenda recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
o qual, por acórdão de fls. 57 a 60, deu provimento ao recurso e
revogou a sentença na parte em que fora favorável à contribuinte.

A Fazenda, continuando a não se conformar, recorreu para este
STA, apenas no que diz respeito à questão dos juros compensatórios
sobre a liquidação de 1.274.718$00, apresentando as seguintes con-
clusões do seu recurso:

1o O Tribunal Tributário de 2a Instância não se pronunciou sobre
os juros compensatórios devidos em relação ao imposto de transacções
no montante de Esc. 1.274.718$00.

2o Os juros compensatórios integram-se na própria obrigação tri-
butária. São uma espécie de adicional, são liquidados pela Repartição
de Finanças no verbete de lançamento e incluídos no respectivo co-
nhecimento de cobrança.

3o O mesmo é dizer que imposto, adicionais e juros compensatórios
formam um todo, constituem uma unidade.

É tudo exigível em virtude da força intrínseca do acto administrativo
da liquidação – acto tributário.

Seguidamente, tudo aparece como uma única prestação pecuniária,
com a mesma forma de pagamento, prazos e garantias.

4o Em face do exposto, é de concluir que os juros compensatórios
integram mais um caso de cláusula penal legal, tendo a mesma na-
tureza que a obrigação do imposto, liquidando-se conjuntamente com
a obrigação principal.

5oAssim o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 1o

§ 2o, 25o alínea d) e 39o todos do Cód. Imp. Transacções.
A contribuinte não contra-alegou.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 2a Instância

fixou a seguinte matéria de facto:
a) – a liquidação impugnada respeita a imposto de transacções dos

anos de 1978, 1979 e 1980, na importância de 35.579.682$00, e
5.386.915$00 de juros compensatórios, quantias debitadas ao tesou-
reiro para cobrança em 7-1-82;

b) – a petição inicial deu entrada na Repartição de Finanças do
8o Bairro Fiscal do Porto em 29-3-82;

c) – a impugnante encontra-se colectada em contribuição industrial,
grupo B, relativamente à actividade de “artigos decorativos e adornos”
e dedicava-se essencialmente à venda de artigos decorativos em cas-
quinha, adquiridos, com imposto de transacções, à firma “Júlio Gon-
çalves Teixeira, Lda.”;

d) – os sócios gerentes da impugnante são o filho e a nora dos
sócios gerentes da firma fornecedora, supramencionada;

e) – verificados os elementos contabilísticos da impugnante, cons-
tataram os serviços de fiscalização tributária a existência de facturas
de que consta apenas um artigo vendido, sem qualquer desconto,
e facturas em que consta uma pluralidade de artigos, com descontos
que oscilam entre 25 e 35 %;

f) – as vendas efectuadas pela impugnante abrangiam todo o País,
relativamente a alguns clientes em grandes quantidades e frequência,
sendo os pagamentos efectuados a pronto pagamento ou através de
cheques pré-datados;
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g) – a liquidação parcelar de 1.274.718$00 respeita a artigos de-
corativos em casquinha adquiridos pela impugnante à firma “Júlio
Gonçalves Teixeira, Lda.”, e as respectivas facturas não estavam re-
gistadas nos livros da escrita da impugnante nem foram encontradas
nos seus arquivos.

2o Fundamentação

A questão que a Fazenda discute é a seguinte: o acórdão da 2a Ins-
tância concedeu provimento ao recurso apenas quanto à liquidação
do imposto de transacções no montante de 1.274.718$00, mas não
se pronunciou quanto ao pagamento dos juros compensatórios devidos
em relação àquele imposto.

O que se passou no processo?
A contribuinte impugnou a liquidação de 1.274.718$00 e respectivos

juros compensatórios.
A sentença da 1a instância anulou a liquidação de 1.274.718$00

e os respectivos juros compensatórios.
O recurso para a 2a Instância tinha o seguinte objectivo: “a sentença

proferida a fls. 38 a 41, na parte em que considera parcialmente
procedente a impugnação à margem identificada”. Tendo em conta
esta formulação, o recurso abrangia o que nele se especificou: anulação
da liquidação de 1.274.718$00 e os respectivos juros compensatórios.
Foi tudo o que foi desfavorável à Fazenda, pois na petição de recurso
pediu-se a revogação da sentença e a sua substituição por outra que
faça improceder na totalidade a impugnação. Deste modo, fica claro
que a Fazenda pediu a improcedência total da impugnação. Logo,
pediu a revogação da anulação da liquidação e a revogação da anulação
dos juros compensatórios.

No acórdão da 2a Instância escreveu-se o seguinte:
“Na sentença recorrida foi a impugnação julgada procedente em

relação a essa parte do imposto e respectivos juros compensatórios.
Mas no presente recurso o recorrente não alega nem leva às conclusões
razões relativas à liquidação destes juros e sua manutenção, apenas
quanto ao imposto dirigindo os seus argumentos. Daí que conside-
remos fora do âmbito deste recurso a questão dos juros compen-
satórios respeitantes àquele montante de 1.274.718$00 de imposto
e assim definitivamente vencida pela impugnante tal questão em vir-
tude da decisão nessa parte (ter) transitado em julgado”.

É com isto que a Fazenda se não conforma. E tem razão, senão
vejamos.

Nos termos do arto 684o, no 2, do Código de Processo Civil, o
objecto do recurso É A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.
Mas se ESSA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA CONTIVER
DECISÕES DISTINTAS, o recorrente pode restringir o recurso a
qualquer delas, uma vez que especifique no requerimento a decisão
de que recorre. E, na falta de especificação, o recurso abrange tudo
o que na parte dispositiva da sentença for desfavorável ao recorrente.

Justificando a alteração que este preceito sofreu na revisão do CPC
de 1961, escreveu-se no Boletim do Ministério da Justiça no 123,
pág. 136:

“A redacção do no 2 mostra claramente que a limitação objectiva
do recurso (. . .) se há-de processar dentro apenas da parte dispositiva
da sentença. Fica igualmente posto a claro que as partes distintas
da decisão a que a lei anterior se referia são as decisões distintas
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que dentro do dispositivo da sentença (. . .) podem coexistir e a cada
passo coexistem de facto”.

E logo acrescenta esse texto:
“. . . basta a simples não inclusão, nas conclusões da alegação, de

qualquer das decisões inicialmente impugnadas para que o recurso
se deva desde logo considerar limitado às decisões a que respeitam
as conclusões formuladas”.

Ora, o erro da 2a Instância está no facto de ter em conta os ar-
gumentos ou razões usados nas conclusões do recurso e não as decisões
recorridas. Mas é claro, perante o pensamento legislativo, que desde
que tenha havido recurso de uma decisão desfavorável, como foi o
caso, esse recurso abrange a decisão desfavorável no seu todo. A
2a Instância, com o devido respeito, confundiu razões com decisões,
e a lei fala apenas nas decisões.

Não se pode ter dúvidas: o recurso para a 2a Instância abrangeu
a decisão sobre o imposto e a decisão sobre os juros compensatórios,
pois ambos foram desfavoráveis à Fazenda. O requerimento de recurso
começa por dizer que se recorre “na parte em que considera par-
cialmente procedente a impugnação», o que abrange imposto e juros
compensatórios. A finalizar as alegações, a Fazenda pediu que a im-
pugnação fosse julgada improcedente na totalidade, o que abrange
imposto e juros compensatórios.

Deste modo, a 2a Instância incorreu em erro de julgamento sobre
o âmbito do recurso: tantum devolutum quantum apellatum.

3o Decisão

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso da Fazenda e em revogar a decisão da 2a Instância
na parte em que afastou a questão dos juros compensatórios do objecto
do recurso, devendo os autos baixar à 2a Instância para conhecer
dessa questão.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — José Joaquim de Almeida Lopes
(relator) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Matéria de facto em recurso interposto do Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluindo as conclusões das alegações do recurso interposto
para este Tribunal, de acórdão proferido no Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância que apreciou sentença proferida
em 1.a instância, matéria de facto não pode este Tribunal
apreciar tal matéria factual excepto se se verificar ofensa
de disposição legal expressa.
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Recurso no 19.654. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Lau-
rentino Viana Barbosa e mulher, Maria da Conceição Morgado
Gonçalves Ribeiro Viana Barbosa. Relator: Exmo. Conso Dr. An-
tónio Pimpão.

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

1. O ERFP recorre do acórdão que, no Tribunal Tributário de
2a Instância, negou provimento ao recurso que havia sido interposto
da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana
do Castelo, julgou improcedente a acusação deduzida em processo
de transgressão.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1.a Da prova testemunhal através dos seus depoimentos, a fls. 68/70,

não se pode concluir, de forma segura, inequívoca, certa, em que
data é que o recorrido fixou a sua residência permanente na habitação
adquirida, dever que deveria cumprir até seis meses após a aquisição,
ou seja, até 9-7-87.

2a Das contradições existentes no depoimento das testemunhas,
somos levados a concluir que o recorrido nunca fixou ali a sua re-
sidência permanente, tendo em atenção o pedido de demolição feito
à Câmara Municipal de Viana do Castelo em 12-5-87 (vide doc. A
fls. 25 dos autos).

3a Em face do exposto é de manter a liquidação efectuada pela
AF com todas as consequências legais.

4a Assim sendo, o douto acórdão de que se recorre violou os artos 11o

21, 16o-A e 39o-A todos do CSisa.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento, pois

que a matéria factual a ter em conta terá que ser a fixada no acórdão
recorrido, pelo que a existir ou não erro na apreciação da matéria
de facto, como a recorrente sustenta, nas suas alegações, a sua apre-
ciação está fora dos poderes de cognição deste Tribunal.

2. O acórdão em apreciação fixou a seguinte matéria de facto:
1. Por contrato celebrado, em 9-1-87, os arguidos adquiriram o

prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de Darque, Viana do
Castelo, sob o no 910.

2. Tendo nele instalado a sua residência permanente dentro dos
6 meses imediatos a essa aquisição.

3. E beneficiando da isenção do pagamento do imposto de sisa
devido por essa transacção.

4. Algum tempo depois de se instalarem no mencionado prédio
os arguidos aperceberam-se de que o mesmo tinha sérias infiltrações
de água, o que os impedia de nele terem condições condignas de
habitabilidade.

5. O que os levou a solicitar, em 12-5-87, à Câmara Municipal
de Viana do Castelo a demolição daquele prédio e a construção de
uma nova moradia, licença essa que lhe foi conferida pelo alvará
de 16-6-88.

6. Enquanto aquelas obras decorreram os arguidos residiram nuns
anexos existentes naquele prédio.

3. Nas conclusões das alegações discute o recorrente a matéria
de facto fixada no acórdão recorrido.

Importa, para apreciar o presente recurso, estabelecer os limites
dos poderes cognitivos deste Tribunal.
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Nos termos do arto 21o 4 do ETAF (DL 129/84, de 27-4) e porque,
na situação dos autos, estamos perante um processo, inicialmente,
julgado pelo tribunal tributário de 1a instância, a Secção de Con-
tencioso Tributário do STA ”apenas conhece de matéria de direito”.

Neste recurso pode o recorrente alegar ”além da violação de lei
substantiva, a violação de lei de processo” nos termos do arto 722o

1 do CPCivil.
Funcionando esta Secção como tribunal de revista não pode apreciar

a decisão da matéria de facto constante do acórdão do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância já que, nos termos do no 2 do mesmo arto,
«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.

A decisão recorrida perante a prova produzida fixou a matéria
factual já referida e, nomeadamente, que (1) por contrato celebrado,
em 9-1-87, os arguidos adquiriram o prédio urbano inscrito na matriz
da freguesia de Darque, Viana do Castelo, sob o no 910 (2) tendo
nele instalado a sua residência permanente, dentro dos 6 meses ime-
diatos a essa aquisição, pelo que (3) beneficiaram da isenção do pa-
gamento do imposto de sisa devido por essa transacção.

A sentença em apreciação deu ainda como assente que (6) enquanto
aquelas obras decorreram os arguidos residiram nuns anexos existentes
naquele prédio.

Do assim decidido discorda a recorrente FP sustentando que da
prova testemunhal não se pode concluir, de forma segura, em que
data é que o recorrido fixou a sua residência permanente na habitação
adquirida o que igualmente resultaria da contradição existente no
depoimento das testemunhas pelo que seria de concluir que o recorrido
nunca fixou ali a sua residência permanente, tendo em atenção o
pedido de demolição feito à Câmara Municipal de Viana do Castelo
em 12-5-87.

Saber se o impugnante instalou ou não no mencionado local a
sua residência, no caso concreto, não envolve apelo a qualquer ele-
mento jurídico ou normativo, pelo que estamos perante uma questão
de facto.

No caso dos presentes autos não alegou o recorrente ter havido
qualquer erro na apreciação das provas e na fixação dos factos ma-
teriais da causa como não alegou 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 pelo que não
pode ser alterada a decisão do Tribunal Tributário de 2a Instância
sobre a referida questão.

Com efeito resulta das conclusões das alegações do presente re-
curso, e são estas que limitam o âmbito do recurso e fixam o seu
objecto, que a recorrente apenas discute a matéria factual fixada no
acórdão recorrido e que o tribunal recorrido fixou numa zona de
prova livre.

É entendimento corrente que à matéria de facto pertencem quer
os factos provados, quer as ilações deles extraídas, quer ainda os
juízos de valor que sobre os mesmos forem emitidos.

Nesta perspectiva são factos não só ”as ocorrências concretas da
vida real” como ainda ”os juízos de facto (autênticos juízos de valor
sobre matéria de facto) (RLJ ano 120o p. 219).
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Contudo importa distinguir nesses ”juízos de facto (juízos de valor
sobre matéria de facto) entre aqueles cuja emissão ou formulação
se há-de apoiar em simples critérios próprios do bom pai de família,
do homo prudens, do homem comum, e aqueles que, pelo contrário,
na sua formulação apelam essencialmente para a sensibilidade ou
intuição do jurista, para a formação especializada do julgador”, per-
tencendo a apreciação dos primeiros à Relação e a dos segundos
ao Supremo já que a distinção entre uns e outros assenta ”sobre
a maior ou menor ligação do juízo de valor com a matéria fáctica
ou com as regras jurídicas”.

Estando a tese sustentada pela recorrente em rota de colisão com
os factos fixados pela decisão em apreciação está o presente recurso
condenado ao insucesso.

A apreciação da matéria de facto vertida nas conclusões das ale-
gações levaria a uma reapreciação da matéria de facto fixada pelo
acórdão recorrido, estando, nos termos já referidos, impedida tal apre-
ciação por este Tribunal.

4. Nos termos expostos nega-se provimento ao presente recurso.
Custas pelo recorrente fixando-se em — a procuradoria, digo sem

custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Remessa do processo de execução para a falência e prescrição
da quantia exequenda.

Doutrina que dimana da decisão:

Remetidos os autos de execução, por dívidas à previdência,
ao processo de falência, não esteve aquele processo parado,
uma vez que, depois de apensado ao dito processo de fa-
lência, aí seguiu com esta a sua normal tramitação.

Recurso no 19 927. Recorrente: António Manuel Monteiro de Castro
Poças. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. An-
tónio Pimpão.

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

1. António Manuel Monteiro Castro Poças recorre da sentença
que, no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, 1o Juízo, 1a Sec-
ção, julgou a oposição improcedente.

Em alegações formula as seguintes conclusões:
a) A mera autuação de uma execução não tem, por si só, a vir-

tualidade de interromper o decurso do prazo de prescrição das dívidas
exequendas, sendo necessária a prática de qualquer acto que dê a
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conhecer ao executado a pendência do processo executivo, mormente
a citação.

b) Isto porque tendo o instituto da prescrição por fundamento
imperativos de segurança jurídica, e a protecção das legítimas ex-
pectativas dos executados, não faria sentido que um mero acto interno
da AF (como é a autuação de um processo executivo) pudesse produzir
efeitos externos, na esfera jurídica dos contribuintes, opondo-se a
tal, de resto, o disposto no arto 323o do CCivil.

c) A responsabilidade fiscal do recorrente, à luz do regime do DL
no 103/80, de 9-5, conjugado com o que preceitua o arto 498o do
CCivil, sempre seria de considerar há muito extinta, por aplicação
do prazo de prescrição de três anos, aplicável a este tipo de
responsabilidade.

d) Tendo a responsabilidade subsidiária dos administradores e ge-
rentes de natureza extracontratual, e sendo a lei omissa a respeito
do prazo de prescrição aplicável a esta responsabilidade, necessário
se torna determinar esse prazo que, por aplicação subsidiária do dis-
posto no arto 498o do C Civil, só poderá ser de três anos, sendo
certo que a tal não se opõe a natureza executória do crédito exequendo.

e) O regime do CPT é aplicável aos processos de execução pen-
dentes por dívidas de contribuições e impostos, quer estas tenham
nascido antes quer depois da entrada em vigor do DL 68/87.

f) O regime do arto 13o do CPT tem aplicação retroactiva à matéria
da responsabilidade subsidiária dos gerentes ou administradores, nas
situações como a dos autos, porquanto nada existe, no DL 154/91,
que disponha em contrário dessa aplicação imediata.

g) ”In claris non fit interpretatio”: Sustentar o contrário do disposto
no citado arto 20 do DL 154/91 (que não distingue normas processuais
de normas substantivas), será interpretar o pensamento do legislador
para . . . o contrariar frontalmente.

h) Sendo assim, nada obstava a que fosse apreciada e decidida
a matéria alegada pelo recorrente, no sentido de demonstrar que
não foi por culpa sua que o património da executada originária se
tornou insuficiente para satisfação do crédito exequendo.

O EMMP entende, na linha da posição do MP de fls. 29 e ss,
que o recurso não merece provimento.

Proferido acórdão solicitando, para consulta, o processo executivo
encontra-se o mesmo apenso a estes autos.

2. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de
facto:

1. Por dívidas à Segurança Social no montante global de
1.694.586$00 e relativa aos anos de 1982, 1983 e 1984 foi instaurada
a execução fiscal no 1216784 em 9-7-84 contra a devedora originária
A.M.Poças, Lda.

2. Esta devedora foi declarada falida por sentença de 20-9-84 do
8o Juízo Cível do Porto.

3. E face ao decreto da falência foi ordenada reversão contra o
oponente que foi citado para pagamento em 12-12-1994 e deduziu
oposição em 30-12-1994.

4. O oponente é gerente efectivo da devedora.
3. Do processo executivo apenso resulta ainda que:
a) A certidão que deu causa à execução, emitida pelo CRSS do

Porto, deu entrada no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto
em 6-7-84 e que em 9-7-84 foi registada e autuada a respectiva
execução.

b) Em 16-7-84 foi citada a executada A. M. Poças, Lda.
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c) Em 11-10-84 comunicou o 8o Juízo Cível do Porto que, por
sentença de 20-9-84, foi a executada declarada em estado de falência,
solicitando a remessa dos autos que lhe foram remetidos em
18-10-1984.

d) Em 24-5-93 foi o referido processo devolvido pelo 8o Juízo.
e) Em 7-7-94 foi decretada a reversão.
4.1. A sentença recorrida julgou a oposição improcedente susten-

tando não se verificar a prescrição uma vez que a mesma foi in-
terrompida pela instauração da execução contra o devedor originário
em 9-7-84. Acrescentou que à situação dos autos é aplicável o arto 16o

do CPCI uma vez que as dívidas respeitam aos anos de 1982, 1983
e 1984.

Importa determinar se ocorreu ou não a invocada prescrição das
dívidas à segurança social e se esta não tiver ocorrido se é ou não
aplicável à situação dos autos o DL 103/80.

A prescrição das contribuições e respectivos juros de mora está
prevista no arto 14o do DL 103/80, de 9-5, no qual se estabelece
que a mesma ocorre no prazo de dez anos.

Tratando-se de créditos de natureza tributária, é-lhes aplicável o
arto 34o do CPT, como já lhe era aplicável o arto 27o do CPCI que
se referia, contudo, às ”contribuições e impostos em dívida ao Estado”.

Era já entendimento corrente que o regime deste preceito legal
era aplicável às contribuições para a segurança social em tudo o que
não estivesse previsto especialmente no seu próprio regime.

Apesar de alguma doutrina e jurisprudência terem qualificado as
contribuições para a segurança social como prémios de seguro de
direito público estabelecidos em beneficio próprio ou de terceiros
(Alberto Xavier, Manual, p. 66 e ss, lugares citados Braz Teixeira,
Princípios de Direito Fiscal, 1, 1985, p. 48 e ss, e Ac. deste STA
de 18-3-82, AD 247o 970 e de 30-09-92, rec. 14.507) o certo é que
também alguma doutrina e jurisprudência passou a entendê-las, por
força da sua unilateralidade e consagração legal, como impostos.

Nessa perspectiva Braz Teixeira, obra e local citado, entende que
deve concluir-se que as contribuições para a Segurança Social pagas
pela entidade patronal constituem verdadeiros impostos sujeitos a
um regime especial.

Nesta mesma linha de pensamento se movimenta o TC (Ac.
no 363/92, de 12-11-92, DR, IIaS, de 8-4-93) quando nele se escreve
que o 1egislador estabeleceu, a partir de 1976, várias soluções que
acentuam o carácter tributário das contribuições do regime geral de
previdência.

Como se escreve no Ac. deste Tribunal de 25-9-96, Rec. 19.921,
passaram estas contribuições a ter a natureza tributária ”a partir,
pelo menos, da CR.P de 1976, em que a segurança social passou
a ser um direito fundamental dos cidadãos (arto 63o da CRP), con-
tribuintes ou não do sistema (artos 10o a 34o da Lei da Segurança
Social no 28/84, de 14-8), com enquadramento orçamental das res-
pectivas receitas e despesas (arto 108o da CRP), ao contrário do que
antes acontecia em que tais contribuições eram a contrapartida dos
benefícios concedidos pelas caixas de previdência aos seus inscritos
e que eram geridas segundo a regra de seguros de constituição de
reservas matemáticas”.

Tendo natureza tributária o termo inicial da contagem do prazo
da prescrição encontra-se estabelecido pelo arto 34o do CPT e an-
teriormente pelo arto 27o do CPCI dos quais resulta que o mesmo



1762

se conta ”desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido
o facto tributário, salvo regime especial”.

Inexistindo regime especial para as contribuições à previdência,
temos de concluir que mesmo se inicia no ano seguinte àquele em
que ocorreu o facto tributário.

Neste sentido se tem pronunciado a jurisprudência deste STA (cfr.
além do último citado o Ac. de 13-3-96, rec. 19.076).

Resulta da matéria de facto provada que a execução a que se reporta
a presente execução respeita a dívidas à segurança social no montante
global de 1.694.586$00 e relativa aos anos de 1982, 1983 e 1984 pelo
que o prazo da prescrição se iniciou, respectivamente, em 1-1-83,
1-1-84 e 1-1-85.

4.2. Estabelece o arto 34o 3 do CPT (como antes estabelecia o
arto 27o § 1o do CPCI) que ”a reclamação, o recurso hierárquico,
a impugnação e a instauração da execução interrompem a prescrição,
cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto
não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se,
neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver
decorrido até à data da autuação”.

Resulta deste preceito que a instauração da execução interrompe
a prescrição. Do mesmo preceito resulta que cessa esse efeito (in-
terruptivo) se o processo estiver parado por facto não imputável ao
contribuinte durante mais de um ano. Parece-nos podermos adiantar
que se o processo estiver parado por facto não imputável ao con-
tribuinte, por mais de uma ano, então, neste caso, deverá somar-se
o tempo que decorrer após este período de um ano ao que tiver
decorrido até à data da autuação.

Se o processo estiver parado por mais de um ano por facto não
imputável ao contribuinte o prazo voltará a correr depois deste ano
acrescendo este lapso de tempo ao que ocorreu antes da autuação.

Não importa para a economia dos presentes autos, como se irá
demonstrar, se o momento relevante é o da autuação ou o da ins-
tauração da execução, questão amplamente abordada no Ac deste
STA de 25-09-96 anteriormente referido.

Está assente que o prazo de prescrição das dívidas à segurança
social, no montante global de 1.694.586$00 e relativa aos anos de
1982, 1983 e 1984 se iniciou, respectivamente, em 1-1-83, 1-1-84 e
1-1-85 e que a execução fiscal no 1216784 foi instaurada em 9-7-84
contra a devedora originaria A.M.Poças, L.da, a qual foi declarada
falida por sentença de 20-9-84 do 8o Juízo Cível do Porto .

Igualmente se encontra assente que em 11-10-84 comunicou o 8o

Juízo Cível do Porto que, por sentença de 20-9-84, foi a executada
declarada em estado de falência e que este solicitou a remessa dos
autos que lhe foram enviados em 18-10-84.

Ao lado da prescrição presuntiva ou de curto prazo refere-se a
doutrina à prescrição ordinária ou extintiva.

Assenta a primeira na ideia de que, perante a natureza da dívida,
o credor exige o correspondente pagamento num lapso de tempo
não muito longo o que é correspondido pelo devedor que, normal-
mente, não exige quitação e quando a exige não a conserva por muito
tempo.

Daí que decorrido um lapso de tempo não muito longo o legislador
presuma que o pagamento foi efectuado dispensando o devedor de
fazer a prova deste até porque sempre teria, em termos de norma-
lidade, mais dificuldades que o credor em fazer a correspondente
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prova, já que para este representará, correntemente, o exercício de
uma actividade profissional.

Nesta perspectiva estabelece o arto 312o do C.Civil que a prescrição
presuntiva ou de curto prazo se fundamenta ”na presunção do cum-
primento, visando o legislador, como escrevem Pires de Lima e An-
tunes Varela, C.Civil Anotado, Vol. I, anotação ao mencionado arto,
”proteger o devedor contra o risco de satisfazer duas vezes dívidas
de que não é usual exigir recibo ou guardá-lo durante muito tempo”.

A prescrição ordinária ou extintiva encontra o seu fundamento
numa reacção contra a inércia do titular do direito que, podendo
exercê-lo, entra em tal situação durante um determinado lapso de
tempo. Tal inactividade do credor leva o devedor a convencer-se de
que aquele não pretende mais exercer o seu direito. Nestas situações
entende o legislador que o credor renunciou ao direito que durante
esse determinado lapso de tempo não pretendeu exercer.

Os fundamentos da prescrição extintiva ou ordinária são a certeza
do direito e a segurança do comércio jurídico, surgindo, como escreve
L. Carvalho Fernandes, Prescrição, Polis, 4, col. 1, p. 473, ”na con-
fluência de valores contrapontos, ambos relevantes para o direito:
o valor da justiça, que levaria a considerar que o devedor está sempre
vinculado, enquanto não cumprir; o valor de certeza ou segurança
nas relações jurídicas que se não coaduna com uma situação de inércia
prolongada do titular do direito”.

Neste linha de pensamento se encontra Vaz Serra, RLJ, ano 105o,
p. 26, quando a propósito da distinção entre caducidade e prescrição
afirma que se a lei se determina não só por motivo de segurança,
mas também pela negligência do seu titular, então o caso será de
prescrição.

O prazo estabelecido no arto 34o do CPT (como antes estabelecia
o arto 27o do CPCI) e do arto 14o do DL 103/80 é, ao lado do previsto
no arto 309o (vinte anos) e do arto 310o (cinco anos) do C. Civil,
de prescrição extintiva.

Podemos afirmar que o legislador, na ponderação dos valores em
presença, dá particular importância à inércia ou negligência do titular
do direito.

Contudo para que tal inércia ou negligência seja juridicamente re-
levante torna-se necessário que a mesma seja imputável ao credor
que, podendo, não exerce o seu direito. Daí o princípio geral de
que a prescrição não corre se o credor se encontrar impedido de
exercer o seu direito por facto que não lhe seja imputável.

Parece-nos ser este o sentido do arto 328o do C.Civil quando es-
tabelece que estão sujeitos a prescrição ”pelo seu não exercício durante
o lapso de tempo estabelecido na lei” ”os direitos que não sejam
indisponíveis ou que a lei não declare isentos de prescrição”.

Igualmente resulta tal princípio do arto 306o do C.Civil quando
estabelece que o prazo da prescrição começa a correr ”quando o
direito puder ser exercido”.

Nesta perspectiva se compreende que o arto 34o do CPT, depois
de fixar o prazo da prescrição da obrigação tributária, tenha esta-
belecido que o mesmo se inicia no ano seguinte àquele em que tiver
ocorrido o facto tributário.

Acrescentou, ainda, que tal prazo de prescrição se interrompe se
o processo estiver parado durante mais de um ano por facto não
imputável ao contribuinte.
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Da matéria de facto provada resulta que o processo não esteve
parado, uma vez que foi apensado ao processo de falência onde correu
a sua normal tramitação.

Do exposto resulta que não se encontra prescrita a dívida exe-
quenda.

4.3 Estamos perante uma situação ocorrida antes da entrada em
vigor do DL 68/87 de 9-2, pelo que é aplicável à situação dos autos
o regime do arto 13o do DL 103/80, de 9-5 nos termos do qual ”pelas
contribuições e respectivos juros de mora e pelas multas previstas
no arto 21 , que devam ser pagas por sociedades de responsabilidade
limitada, são pessoal e solidariamente responsáveis, pelo período da
sua gerência, os respectivos gerentes ou administradores” . Este pre-
ceito consagra uma solução legal semelhante à que o arto 16o do
CPCI estabelecia para as dívidas de contribuições, impostos, multas
e quaisquer outras dívidas ao Estado”.

É entendimento jurisprudencial corrente (cfr. Acs. STAP de 11-12-9
1, Rec. 10.618 e Rec. 12.539, Ap. DR p. 299 e 316 e Ac. STAP
de 17-6-92, Ap. DR p. 120 e STAP de 17-3-93, AD. 382o 1058) que
o arto único do DL 68/87, de 9-2, tem natureza inovadora, não sendo
interpretativo.

Entende-se que os pressupostos constitutivos da obrigação do re-
vertido são regulados pela lei vigente no momento em que os factos
que a integram ocorrem, uma vez que estamos perante uma obrigação
definida pela lei substantiva.

A lei material reguladora de tais pressupostos não é de aplicação
imediata. Nesta perspectiva se entende que o arto 2o 1 do DL 154/91,
de 23-4, tenha determinado a aplicação imediata do CPT aos processos
pendentes nos quais não se incluiria o arto 13o por se entender que
o mesmo tem natureza material e não processual.

Consequentemente será à luz do regime legal constante do arto

13o do DL 103/80 que terá de se aferir da responsabilidade do opo-
nente pela reversão que contra ele foi decretada.

Este preceito consagra uma obrigação legal de responsabilidade
pelo pagamento por dívidas de outrem mas a título subsidiário e
solidário relativamente ao devedor originário.

Os fundamentos de imputação de tal responsabilidade seriam a
existência de gerência de direito acompanhada da gerência de facto
dos quais resultaria a existência da denominada culpa funcional ine-
rente ao exercício da gerência da devedora originária.

A jurisprudência do STA vem entendendo que se tratava de uma
responsabilidade ex lege alicerçada num critério de culpa funcional,
dispensando a imputação da mesma a um comportamento individual,
uma vez que a mesma se ligaria ao mero exercício do cargo ou da
função de gerente e daí que a uma gerência de direito deva estar
sempre ligada uma gerência de facto para que o gerente possa ser
responsabilizado pelos débitos fiscais (STA 22-9-93, Rec. 16.070).

Nesta perspectiva entendia ainda a jurisprudência que nos termos
do arto 13o do CPCI demonstrada a gerência de direito acompanhada
da gerência de facto verificar-se-ia uma presunção de culpa, pelo
que não poderia o gerente deixar de ser responsabilizado pelas dívidas
tributárias não pagas pela sociedade na qual aquele havia exercido
a gerência.

Cabia ao gerente de direito provar o não exercício efectivo da
gerência, sendo certo que provada a existência da gerência de facto
a presunção de culpa funcional estava demonstrada (cf. Ac. STA de
7-11-90, Rec. 10.618 e Ac. STA 28-11-80, RLJ 125o 46).
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Nos termos do arto 16o do CPCI ou do arto 13o do DL 103/80
os sócios de sociedades de responsabilidade limitada eram respon-
sáveis quer pelos impostos cujo facto tributário ocorresse durante
o período de tal gerência quer pelos impostos cujo prazo de cobrança
ocorresse no mesmo período temporal (cfr. neste sentido o Ac. STAP
de 17-3-93, AD. 382o 1058 e lugares aí citados).

Na situação dos autos e porque as dívidas respeitavam aos anos
de 1982 a 1984 é aplicável à situação dos autos o mencionado arto 13o

do DL 103/80 e não o DL 68/87.
Nesta perspectiva se entende que este quadro normativo seja apli-

cável a todas as situações que no seu período de vigência ocorreram,
sendo aplicável o regime do DL 68/87 e o constante do arto 13o

do CPT às diversas situações que foram acontecendo ao longo do
tempo.

4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso, confirmando a sentença recorrida.

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

Lisboa, 11 de Junho de 1997. - António Pimpão (relator) - Brandão
de Pinho - Benjamim Rodrigues. - Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição à execução — Reversão da execução — Art. 16o do
CPCI — Art. 2o do DL 154/91, de 23/4 — Art. 13o do
CPT — Multa — Constitucionalidade do art. 16o do CPCI.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O art. 2o, n. 1, do Dec.-Lei n. 154/91, de 23/4, apenas
se refere à aplicabilidade imediata das normas de na-
tureza processual.

II — Assim, o regime da responsabilidade subsidiária dos ge-
rentes de sociedades de responsabilidade limitada pelas
dívidas da sociedade é o fixado pela lei em vigor à data
do nascimento destas.

III — A reversão, contra o gerente, da multa, reversão essa
prevista no art. 16o do CPCI, não viola o disposto no
art. 30o, n. 3, da Constituição da República Portuguesa.

Recurso n. 20.678, em que foi Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
António Martins Gonçalves, e do qual foi Relator o Juiz Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. António Martins Gonçalves, identificado nos autos, opôs-se, junto
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo, a uma
execução fiscal que contra si reverteu.
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O Mmo Juiz daquele Tribunal proferiu sentença, julgando a opo-
sição procedente e, em consequência, determinou a extinção da exe-
cução contra o oponente.

O representante da Fazenda Pública não se conformou com tal
decisão e interpôs recurso da mesma para este Supremo Tribunal,
sustentando, nas respectivas conclusões, que, ao caso, e diferentemente
do decidido pelo Mmo Juiz, se aplica o art. 16o do CPCI e não o
art. 13o do CPT, pelo que se deve dar provimento ao recurso, re-
vogando-se a sentença recorrida.

Contra-alegou o oponente, sustentando a aplicabilidade do art. 13o

do CPT, pelo que se deve dar provimento ao recurso, revogando-se
a sentença recorrida.

Contra-alegou o oponente, sustentando a aplicabilidade do art. 13o

do CPT e não do art. 16o do CPCI, pelo que o recurso deve improceder.
Neste Supremo Tribunal, o Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu

douto e bem fundamentado parecer, no qual sustenta que à hipótese
dos autos é aplicável o art. 16o do CPCI, mas que não é legal a
reversão, por se tratar de uma dívida proveniente de uma multa.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal ”a quo”:
— Corre termos contra a dita executada uma execução fiscal com

o valor apontado — que é a soma das referidas parcelas — e que
tem a origem mencionada, sendo que todas as infracções são anteriores
a 1/7/91.

”— A execução foi revertida contra o oponente ao abrigo do art. 16o

do CPCI, por despacho de 1/3/93”.
3. São duas as questões a decidir:
a) se é aplicável à hipótese dos autos o art. 16o do CPCI ou se,

pelo contrário, lhe é aplicável o art. 13o do CPT;
b) se é possível a reversão quando a dívida é proveniente de uma

multa.
3.1. Vejamos a primeira questão.
Dispõe o art. 2o, n. 1, do Decreto-Lei no 154/91, de 23/4:
”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”.

O Mmo Juiz defende que à hipótese dos autos é aplicável o disposto
no art. 13o do CPT, entendendo que este artigo é aplicável não só
às normas de natureza processual mas também às normas substantivas.

Não concordamos.
Temos para nós que tal disposição se aplica às normas estritamente

processuais contidas no Código referido e não às normas de natureza
substantiva, como é manifestamente o caso da responsabilidade dos
gerentes.

Neste sentido se pronunciou o Acórdão deste Supremo Tribunal
de 22/9/83 (rec. n. 16.070).

Sumariou-se o seguinte:
”O art. 3o do CPT — aplicação imediata da lei nova — apenas se

aplica às suas disposições de natureza verdadeiramente processual
e não às normas de natureza substantiva, como é a da definição dos
pressupostos da dita responsabilidade dos gerentes determinada tem-
poralmente pela ocorrência do facto tributário e respectiva dívida,
que não pela reversão da execução”.

No mesmo sentido pode citar-se o Acórdão deste Tribunal de
13/10/93 (rec. n. 14.606), no qual se decidiu que o ”art. 13o do CPT
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só se aplica às dívidas exequendas resultantes de facto tributário após
a entrada em vigor do CPT”.

No mesmo sentido podem ainda ver-se os Acórdãos deste Tribunal
de 2/3/95 (rec. 14.930) e de 15/11/95 (rec. n. 19.614).

Afigura-se-nos exacto este entendimento, que perfilhamos.
Assim, atendendo ao facto tributário e inerente dívida (anteriores

a 1/7/91) é óbvio que tem aplicação à hipótese dos autos o disposto
no art. 16o do CPCI.

3.2. E será possível a reversão, relativamente a uma dívida pro-
veniente da condenação em multa da originária executada?

O oponente levantou expressamente a questão na petição inicial,
ao escrever: ”Trata-se de dívida proveniente de multa a favor do
Estado liquidada no ano de 1986”. E adiante: ”... não é o oponente
responsável pelo pagamento do débito exequendo, já que o mesmo
não só não respeita a qualquer contribuição ou imposto ao Estado...”.

Impõe-se assim determinar se é possível operar, em tais casos, a
reversão. Não já na perspectiva do art. 13o do CPT, mas sim dentro
do âmbito do já citado art. 16o do CPCI.

O art. 16o do CPCI permite expressamente a reversão, contra o
gerente, da multa aplicada à sociedade originária devedora.

Mas será que tal disposição viola o disposto no art. 30o, n. 3, da
Constituição da República Portuguesa.

Dispõe este nominativo:
”As penas são insusceptíveis de transmissão”.
Pois bem.
Afigura-se-nos duvidoso que a expressão ”pena”, contemplada neste

texto constitucional, abarque a multa fiscal.
De qualquer modo, e mesmo que a resposta deva ser afirmativa,

mesmo assim entendemos que o art. 16o do CPCI, na parte respectiva,
não viola o referido art. 30o, n. 3, da CRP.

Na verdade, não há qualquer transmissão de pena. Isto porque
a responsabilidade do gerente é originária, sendo imputada à ocor-
rência do facto tributário. Ou seja: a multa será da responsabilidade
do gerente se corresponder ao período da sua gerência. Não há assim
qualquer transmissão da pena.

Assim sendo, o art. 16o do CPCI não viola, neste ponto, a
Constituição.

3.3. Sendo óbvio que o recurso deva proceder, é igualmente certo
que não se pode ainda dizer que a pretensão do oponente, ora re-
corrido, expressa na sua petição inicial, está votada inexoravelmente
ao insucesso, como pretende o recorrente. Isto porque o oponente
alegou que apenas exerceu a gerência efectiva da sociedade originária
devedora no ano de 1982, sendo que a ”dívida proveniente da multa
a favor do Estado” foi ”liquidada no ano de 1986”.

Fixando o regime legal aplicável (art. 16o do CPCI) impõe-se de-
terminar se o oponente é responsável pela multa referida ao abrigo
do citado diploma legal.

O Mmo Juiz ”a quo” não apreciou esse outro fundamento do recurso
porque, face à solução legal adoptada, tal não seria necessário, face
à prejudicialidade de tal conhecimento. É mister agora que o faça.
Assim, impõe-se a baixa dos autos para que seja proferida nova de-
cisão, precedida ou não da respectiva instrução dos autos, tendo em
vista uma solução que contemple os aspectos acima referidos.

4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso
interposto pelo representante da Fazenda Pública, revogando-se a
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sentença recorrida, e ordenando-se a baixa dos autos ao Tribunal
de 1a Instância a fim de ser proferida nova decisão, balizada pelos
parâmetros atrás referidos.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Vítor Manuel Marques Meira — João José Coelho Dias
(vencido, porquanto negaria provimento ao recurso, por aplicação
do regime do art. 13o do CPT, mais favorável e por isso atendível,
em que não se prevê a reversão por multa ou coimas). — Fui pre-
sente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso de decisões do Tribunal Tributário de 1a Instância.
Questão de facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Incluída no objecto de recurso questão de facto, para
conhecimento daquele é este Tribunal incompetente, em
razão da hierarquia, sendo então competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

2 — 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.

Recurso n.o 20.894. Recorrente: Francisco A. Rosas, Lda, actualmente
com a denominação de Rosa e Teixeira, S. A. Recorrida: Fazenda
Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que
julgou caducado o direito de impugnar a absolveu do pedido a FaPa

na impugnação judicial que Francisco A. Rosas, Lda, deduziu contra
a liquidação do IVA no valor de 6 537 066$00, a que acresceram
1 643 911$00 e agravamento de 163 400$00, veio da mesma recorrer
a Ite, concluindo a sustentar que:

- o seu direito a impugnar não caducou porque a norma aplicada,
o art. 86o/2 do CIVA, antes da entrada em vigor do DL 198/90, de
24.6, violava o princípio da igualdade, devendo ser recusada pelos
tribunais a sua aplicação por infringir a Constituição;

- o acto de liquidação e a deliberação da Comissão de Revisão
estão feridos de nulidade por assentarem em pressupostos ilegais,
pois, relativamente ao exercício de 1986, estava excluída do universo
das empresas a fiscalizar pelo despacho 93/86, de 31.12, do Secretário
de Estado para os Assuntos Fiscais, por apresentar um aumento da
sua contribuição industrial superior a 35 %;
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- o Rte, sendo contribuinte do grupo A da contribuição industrial,
não estava sujeito à presunção de vendas ou por estimativa;

- tal nulidade pode ser invocada a todo o tempo.
Teriam pela decisão recorrida os arts. 286o do CCivil e 134o do

CPA sido violados.
Contra-alegou o Representante da FaPa, a sustentar que a espe-

cificidade do prazo aplicado não viola o princípio da igualdade previsto
na Constituição, sendo que o alegado sobre o fundo da questão não
pode ser conhecido porque não foi apreciado na decisão recorrida.

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 questões
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 (12), a Rte afirmou
que, relativamente ao exercício de 1986, estava excluída do universo
das empresas a fiscalizar pelo Despacho 93/86, de 31.12, do Secretário
de Estado para os Assuntos Fiscais, por apresentar um aumento da
sua contribuição industrial superior a 35 %, relativamente ao ano
de 1985.

Este assertivo relativo à orientação administrativa é uma deter-
minação da realidade, pertinente ao mundo dos factos, que se propõem
para conhecimento porque os mesmos não constam 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 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.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Avaliação. Impugnação da liqui-
dação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O valor patrimonial dos prédios sujeitos a contribuição
autárquica avaliados nos termos do artigo 279.o do C.C.
Predial pode, atento o disposto neste normativo e no
artigo 155.o CPT, ser sujeito a 2.a avaliação e depois
ser impugnado contenciosamente como acto destacável.

II — Não o sendo, ocorre preclusão processual para impugnar
tal valor, o qual não pode ser questionado na impug-
nação da liquidação efectuada com base nesse valor.

Recurso: 21034. Recorrente: José Mingote Fernandes; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo. Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Acordam em conferência no Supremo Tribunal Administrativo:

José Mingote Fernandes impugnou no Tribunal Tributário de
1.a Instância de Castelo Branco a liquidação de contribuição autár-
quica de 1990 relativa ao prédio urbano inscrito na matriz da freguesia
de Tortosendo sob o artigo 1798, invocando errónea quantificação
do valor patrimonial do prédio avaliado.

Pelo M.o Juiz daquele tribunal foi a impugnação liminarmente in-
deferida porquanto, tendo a liquidação sido efectuada com base no
valor da avaliação sem que o impugnante requeresse 2.a avaliação,
não podia vir discutir em processo de impugnação da liquidação even-
tuais vícios ou erros na determinação do valor patrimonial.

Incorformado com o decidido recorreu o impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação de tal des-
pacho, tendo formulado as seguintes conclusões:

I — O recorrente impugnou a liquidação da contribuição autár-
quica, por errónea quantificação do valor patrimonial do prédio, e
não a avaliação que a precedeu;

II — Na realidade, não se questiona essa avaliação qua tale;
III — O que se defende é que o dito prédio tem diversos arren-

damentos, o que, todavia, não foi considerado naquela liquidação;
IV — E, por isso, assiste-lhe o direito de a impugnar autono-

mamente;
V — O despacho recorrido violou, pois, e, nomeadamente, o pre-

ceituado nos artigos 19.o, alínea a), 23.o, alínea d), e 120.o, alínea a),
do C.P.T.

A Fazenda Pública pronunciou-se pela manutenção do decidido
por o despacho recorrido não merecer qualquer censura.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
pronunciou-se pelo não provimento do recurso porquanto, prevendo
o artigo 155.o do C.P.T. a possibilidade de impugnação autónoma
dos actos de fixação dos valores patrimoniais que são destacáveis
para efeitos de impugnação contenciosa, além da possibilidade de
requerer 2.a avaliação, não podia a impugnação desse acto fazer-se
na impugnação do acto de liquidação.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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A única questão a apreciar no presente recurso consiste em saber
se na impugnação da liquidação se pode ou não atacar o acto de
fixação do valor obtido na avaliação, quando se não requereu 2.a
avaliação nem se impugnou contenciosamente tal valor.

Estabelece o artigo 155.o do C.P.T., na parte que ao caso interessa,
o seguinte:

«1. Os actos de fixação dos valores patrimoniais podem ser im-
pugnados, no prazo de 90 dias após a sua notificação ao contribuinte,
com fundamento em qualquer ilegalidade.

2 — Constitui motivo de ilegalidade, além da preterição de for-
malidades legais, o erro de facto ou de direito na fixação.

6 — A impugnação referida neste artigo não tem efeito suspensivo
e só pode ter lugar depois de esgotados os meios graciosos no processo
de avaliações.»

O acto de avaliação do valor dos prédios sujeitos a contribuição
autárquica é efectuado, até que entre em vigor o Código das Ava-
liações, segundo as regras do Código da Contribuição Predial
(CPPIIA) cujo artigo 279.o permite que tanto o contribuinte como
o chefe da repartição de finanças possam, em caso de divergência
relativamente ao resultado da 1.a avaliação, requerer 2.a avaliação
a efectuar no termos nele previstos. Do resultado desta 2.a avaliação
podem ainda, nos termos do artigo 155 do CPT transcrito, recorrer
contenciosamente. Por isso, passados que sejam os prazos de im-
pugnação graciosa e contenciosa referidos, verifica-se uma preclusão
processual do direito de questionar a decisão que fixou o valor pa-
trimonial dos prédios, em impugnação do acto de liquidação, já que
existe independência entre tais processos. Cf. Alberto Xavier — Con-
ceito e Natureza do Acto Tributário, fls. 255, e Acórdão deste S.T.A.
n.o 20020 de 23.10.96, proferido em recurso idêntico do mesmo
recorrente.

No caso vertente o recorrente invocou errónea quantificação do
valor patrimonial do prédio avaliado por na avaliação se ter conjugado
o § único do artigo 125.o do Código da Contribuição Predial com
a regra 7.a do artigo 144.o do mesmo código e não com a regra 6.a
do mesmo artigo como entendia que deveria ter ocorrido. Vem pois
invocar um eventual erro de direito praticado no processo de avaliação.
Ora a liquidação foi efectuada com base no valor obtido na avaliação
que não foi questionada nem pelo contribuinte nem pelo chefe da
repartição de finanças, nem graciosa nem contenciosamente, tendo
precludido o direito de questionar tal valor pelas razões supra-re-
feridas. Não tendo sido alterado pela administração fiscal o valor
já definitivamente fixado, não pode, como pretende o recorrente, por
aplicação do princípio de impugnação unitária, questionar-se tal valor
na impugnação do acto de liquidação.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e manter a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso. Oposição à execução. Não apresentação das ale-
gações juntamente com o requerimento de interposição do
recurso. Local de apresentação das alegações. Deserção do
recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O âmbito de aplicação do art. 356.o do CPT circuns-
creve-se às decisões jurisdicionais proferidas em recurso
judicial das decisões proferidas pelo chefe da repartição
de finanças e outras autoridades da administração fiscal.

II — Os recursos deveriam ser apresentados na secretaria do
tribunal que proferira a decisão recorrida, a menos que
o recorrente declarasse expressamente pretender alegar no
tribunal de recurso – art. 687o, 1, do CPC, na redacção
anterior ao Dec.-Lei n. 180/96, de 25/9.

III — Se o recorrente não tivesse feito tal declaração e, tendo
sido notificado da admissão do recurso, entregasse as
suas alegações no tribunal superior, retirando-as depois,
sabendo que o processo estava no tribunal recorrido, mas
aqui não apresentando alegações, a pretexto de que o
informaram que seria novamente notificado para apre-
sentar alegações, então o recurso deve ser julgado deserto
por falta de alegações.

Recurso n.o 21.096. Recorrente: Armando da Silva Pimentel; Re-
corrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. ARMANDO DA SILVA PIMENTEL, identificado nos autos,
opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada pela Caixa Geral
de Depósitos.

O Mmo Juiz do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa rejeitou liminarmente a oposição.

Inconformado com esta decisão, o oponente interpôs recurso da
mesma, mas o Mmo. Juiz «a quo» julgou deserto o recurso, por o
oponente não ter junto imediatamente as alegações.

Reclamou então o oponente para o Exmo Presidente do Supremo
Tribunal Administrativo, o qual atendeu a reclamação.

Neste Supremo Tribunal o relator dos presentes autos proferiu
despacho, julgando deserto o recurso por falta de alegações.

Não se conformando com tal despacho o oponente dirigiu ao relator
um requerimento, sustentando que apresentou o recurso em tempo
no Supremo Tribunal Administrativo, pedindo que lhe fosse permitido
dar entrada de novo das alegações.

O representante da Fazenda Pública defende que o pedido não
pode ser atendido.

O EPGA emitiu douto parecer, sustentando que a pretensão do
oponente não deve ser considerada.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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2. Defende o Exmo Magistrado do M.P. que o requerimento apre-
sentado pelo recorrente não é uma reclamação dirigida à conferência,
pelo que se deve entender que o despacho do relator transitou em
julgado.

Vejamos.
Dispõe o n. 2 do art. 111o da LPTA:
«É admissível reclamação para a conferência dos despachos do

relator...»
Estatui, por seu turno, o art. 700o, n. 3 do C.P. Civil:
«... quando a parte se considere prejudicada por qualquer despacho

do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que sobre
a matéria do despacho recaia um acórdão...»

Sendo embora certo que o recorrente não pediu formalmente que
sobre a matéria do despacho (rejeição do recurso por falta de ale-
gações) recaísse um acórdão, o certo é que ele manifesta, de forma
clara e frontal, discordância com a decisão do relator, a quem pede
a revogação do despacho. Revogação que apenas pode ser feita pela
conferência, pelo que se deve considerar implícito o pedido de sub-
missão da pretensão do recorrente à conferência para que sobre a
questão recaia decisão definitiva.

Entende-se assim que o requerimento do recorrente prefigura uma
verdadeira reclamação para a conferência.

3. Defende igualmente o Exmo Magistrado do M.P. que, por o
despacho recorrido ser uma decisão de indeferimento liminar, im-
punha-se que o recorrente apresentasse as suas alegações de recurso
juntamente com o requerimento de interposição do mesmo, pelo que,
por esta razão, também se deve julgar deserto o recurso.

Não concordamos.
Na verdade, e como vimos defendendo, em processos de oposição

à execução, os recursos da decisão final seguem a tramitação do dis-
posto nos artos. 171o e 174o do CPT.

E o facto de se estar perante um indeferimento liminar não altera,
na nossa óptica, os dados do problema.

Para nós, na verdade, o âmbito de aplicação do art. 356o do CPT
circunscreve-se às decisões jurisdicionais proferidas em recurso judicial
das decisões proferidas pelo chefe da repartição de finanças e outras
autoridades da administração fiscal.

Avancemos pois para a solução que nos é posta na presente
reclamação.

4. Dos autos resulta provado o seguinte:
a) – Em 16/11/95 o Mmo Juiz «a quo» proferiu uma decisão, re-

jeitando liminarmente a oposição.
b) – Em 30/11/95 o oponente apresentou um requerimento no qual

afirma que «vem do mesmo (despacho) interpor recurso, uma vez
que não se conforma com a, aliás, douta decisão».

c) – Em 7/12/95 o Mmo Juiz proferiu o seguinte despacho: «...
e porque o oponente não juntou alegações, nem declarou a intenção
de alegar no STA... julgo deserto o recurso».

d) – O oponente reclamou de tal despacho para o Exmo Presidente
do Supremo Tribunal Administrativo.

e) – Em 31/5/96 o Exmo Presidente do STA proferiu o seguinte
despacho:«... defiro a reclamação, para que, em substituição do des-
pacho reclamado, seja proferido outro a admitir o recurso interposto
pelo reclamante – entendendo-se que o foi para o STA –, aprovei-
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tando-se assim a apresentação de alegações no prazo de oito dias
a contar da notificação de tal despacho».

f) – Os autos baixaram então ao Tribunal Tributário de 1a Instância.
g) – EM 27/06/96 o Mmo Juiz «a quo» proferiu o seguinte despacho:

«Admito o recurso interposto pelo oponente... Cumpra-se o disposto
no art. 171, n. 2, do CPT».

h) – Em 01/07/96 foi expedida carta registada para o douto man-
datário do oponente, notificando-o do despacho referido em g).

i) – Em 15/07/96 o Mmo Juiz «a quo» proferiu o seguinte despacho:
«subam os autos ao Supremo Tribunal Administrativo, após elabo-
ração da conta (art. 173o do CPT)».

j) – Tal despacho não foi notificado às partes.
k) – Em 16/09/96 o oponente apresentou, por fax, as suas alegações

no Supremo Tribunal Administrativo.
l) – A conta foi elaborada, no Tribunal Tributário de 1a Instância,

em 17/09/96.
m) – Os autos foram remetidos ao STA em 28/09/96.
n) – Em 2-10-96 a Secretaria passou guias, no montante de

Esc. 3.000$00, como «preparo», que o oponente não liquidou.
o) – Em 17/10/96 a Secretaria passou novas guias («preparo» e

«sanção» – art. 41o da Tabela de Custas), no valor de Esc. 6.000$00,
que o oponente pagou.

5. Antes de se avançar para a solução jurídica do problema, impõe-se
dar nota das referências finais feitas pelo oponente na sua reclamação,
para melhor se entender a sua fundamentação, bem como a sua versão
completa da sequência factual emergente.

Transcrevendo:
«VIII – De facto, em 02.07.96 recebeu o recorrente despacho pro-

ferido pelo T.T. 1a Instância, admitindo o recurso: o prazo era como
já proferido pelo Venerando STA de oito dias para apresentação
de alegações.

«IX – Os 8 dias terminaram no passado dia 12 de Junho de 1996
(deveria querer dizer-se, como é óbvio, 12 de Julho) sem que tenham
sido apresentadas alegações, porquanto o aqui mandatário se encon-
trar acamado com varicela.

«X – Já devidamente recomposto, e gozando da prerrogativa dos
3 dias (15.07, 16.09 e 17.09) previstos no art. 145o, n. 5 do C.P.C.,
aliás confirmados pelo escrivão da secção de contencioso do STA,
em 16/09/96 deram entrada por fax as competentes alegações...

XI – Ao confirmar telefonicamente se o fax teria chegado em con-
dições legíveis, a secretaria do STA, extensão 17, desconhecia em
absoluto tal processo, afirmando certamente ainda se encontravam
no T.T. 1a Instância, para onde aconselhou que o recorrente se
informasse.

XII – Foi de facto confirmado pelo T.T. 1a Instância que os autos
ali se encontravam, que teriam de contabilizar o preparo e a multa,
que aguardariam posteriormente o visto do M.P., e que uma vez
notificados destas seria dado prazo para a apresentação das alegações
[sublinhado nosso].

XIII – Estas informações foram transmitidas telefonicamente à se-
cretaria do STA que assim recusou ficar com um fax totalmente des-
locado, sugerindo que o mesmo fosse levantado.

XIV – No dia seguinte, 17/09/96, foram as alegações levantadas
daquela secretaria e o recorrente ficaria a aguardar o valor a pagar
e o prazo para entregar de novo aquelas [sublinhado nosso].
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XV – Em 17.10.96 foram pagas as custas competentes estando a
aguardar nova notificação para alegar, quando em vez disso é proferido
despacho que julga o recurso deserto por falta de alegações».

Vejamos agora a lei.
Dispõe o art. 171o do CPT:
«1 – A interposição do recurso faz-se 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.

«2 – O despacho que admitir o recurso será notificado ao
recorrente...

«3 – O prazo para alegações é de oito dias contados, para o re-
corrente, a partir da notificação referida no número anterior...»

Pois bem. Uma vez que o oponente não declarou pretender alegar
no tribunal de recurso, o prazo para apresentar alegações era de oito
dias após a notificação do despacho que admitiu o recurso.

E onde deveriam ser apresentadas as alegações?
A esta questão responde o art. 687o, n. 1, do C.P. Civil, que, na

redacção então em vigor, mandava entregar as alegações na secretaria
do tribunal que proferira a decisão de que se recorria.

E o recorrente não foi induzido em erro por ninguém.
Na verdade, quem o notificou para apresentar alegações foi o Tri-

bunal Tributário de 1a Instância e não o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo. Por isso, era ali que o recorrente deveria apresentar as
suas alegações.

De qualquer modo, e como o recorrente afirma expressamente,
acabou por retirar as alegações de recurso que apresentara por fax
no Supremo Tribunal Administrativo. E assim não importa saber quais
as consequências de o recurso ter sido entregue no tribunal superior.

E fê-lo no dia 17 de Setembro de 1996, alegadamente no último
dia do prazo para as apresentar com multa, sabendo que o processo
estava no Tribunal Tributário de 1a Instância.

E que fez o recorrente?
Em vez de apresentar nesse dia as alegações no Tribunal Tributário

de 1a Instância, ficou alegadamente a aguardar novo prazo para pro-
duzir alegações.

E para justificar este seu procedimento, alega (mas não prova)
que um funcionário do Tribunal Tributário de 1a Instância o informou
que deveria aguardar uma nova notificação para apresentar alegações.

Mas não é compreensível que o recorrente, representado por ad-
vogado, fique na expectativa de uma nova notificação para alegações.
Na verdade, qual o preceito legal que permitiria a fixação de um
novo prazo para produzir alegações, se o recorrente já tinha sido
regular e validamente notificado para tal efeito? Mesmo que fosse
verdadeira essa informação (e a mesma não resulta minimamente
provada) ela contrariava expressamente a lei. E dela nunca se poderia
aproveitar o oponente, pois o prazo correria de forma contínua, es-
gotando-se inexoravelmente após o seu decurso. E não era um eventual
novo despacho, proferido ao arrepio da lei, que faria nascer um novo
prazo que a lei não consentia.

O que o recorrente deveria ter feito e não fez era apresentar ale-
gações no tribunal recorrido, onde sabia estar o processo, até ao
último dia do prazo.

Assim, e porque o recorrente não apresentou alegações no prazo
legal, o recurso ficou deserto.
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E o facto da secretaria deste Supremo Tribunal lhe ter liquidado
preparo como condição do seguimento do recurso não altera os dados
da questão, sendo obviamente irrelevante.

Não merece pois qualquer censura o despacho do relator.
6. Face ao exposto, acorda-se em desatender a reclamação.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em Esc.

10.000$00.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca
Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Contrato promessa de compra e venda.
Direito de retenção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O promitente comprador tem a posse precária da coisa
e não a posse jurídica.

II — Não pode assim deduzir embargos de terceiro contra a
penhora efectuada em processo de execução fiscal para
garantir o pagamento de uma dívida à Caixa Geral de
Depósitos.

III — O direito de retenção é um direito de garantia e não
de gozo.

IV — Assim, o direito de retenção não obsta à penhora da
coisa.

Recurso no 21.186. Recorrente: Maria da Conceição Galvão Amaral
Aparício. Recorrida: Caixa Geral de Depósitos. Relator: Juiz Con-
selheiro Lúcio Barbosa.

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

1. MARIA DA CONCEIÇÃO GALVÃO AMARAL APARÍCIO, iden-
tificada nos autos, deduziu embargos de terceiro, relativamente à pe-
nhora efectuada na fracção autónoma, designada pela letra «S», cor-
respondente ao 6o andar direito do prédio urbano, em regime de
propriedade horizontal, sito na Quinta da Piedade, lote 10, da freguesia
de Póvoa de Santa Iria.

O Mmo Juiz do 2o Juízo (1a Secção) do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa julgou os embargos improcedentes.

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

«1o — Os embargos de terceiro são o meio processual próprio para
o promitente comprador, com direito de retenção sobre o objecto
da promessa, defender a sua posse contra penhora em execução ins-
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taurada por credor hipotecário contra o dono da coisa (art. 1285o

do Cód. Civil e art. 1037o a 1043o do C.P.C.);
«2o — A penhora da fracção habitacional ocupada pela recorrente

em execução movida contra o respectivo dono afecta a posse daquela
e o direito de retenção que, com a tradição da fracção, ela tem;

«3o — A posse e aquele direito não impedem, porém, que sobre
a fracção seja efectuada e se mantenha, penhora em acção executiva
movida por terceiro contra a dona da fracção;

«4o — Assim, ao decidir como decidiu, o Tribunal Tributário da
1a Instância violou, entre outras normas, os art. 670o, al a) (ex vi
art. 759o, 3), 754o, 755o, 1, al f) e 759o, 1285o, todos do Cód. Civil,
e 1037o a 1043o do C.P.C.».

Contra-alegou a recorrida, Caixa Geral de Depósitos, pedindo que
se negue provimento ao recurso.

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, defen-
dendo que o Tribunal é incompetente, em razão da matéria, para
conhecer da questão suscitada na acção pelo recorrente.

A recorrente manifesta discordância relativamente a este parecer,
sendo que a recorrida não se pronunciou.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. São so seguintes os factos fixados na instância:
a) - A embargante casou com Sérgio Mendonça Aparício em 18

de Dezembro de 1982.
b) - O Aparício veio a falecer em 28 de Novembro de 1987.
c) - Em 28 de Maio de 1986, mediante escrito particular, o marido

da ora embargante declarou promover comprar à executada, Maria
Celeste Santos Nascimento, e esta declarou prometer vender àquele,
a fracção autónoma designada pela letra «S», correspondente ao 6o an-
dar direito, do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal,
sito na Quinta da Piedade, lote 10, freguesia de Póvoa de Santa Iria,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1216o, e descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Vila Franca de Xira sob o no 28.120,
do Livro B-82.

d) - O marido da embargante pagou, no acto da assinatura do
dito escrito, a quantia de 150.000$00, a título de sinal.

e) - Sinal, esse, que foi reforçado em 26 de Junho de 1986, com
50.000$00, e em 8 de Maio de 1987, com 100.000$00.

f) - Com o pagamento do sinal, foram entregues ao promitente
comprador as chaves da fracção.

g) - Passando deste então, até à morte do promitente comprador,
o casal a habitar a referida fracção.

h) - Continuando a embargante a habitá-la até à presente data.
i) - Em 16 de Junho de 1987, o promitente comprador requereu

à ora embargada a concessão do empréstimo para a aquisição.
j) - Empréstimo, esse, que foi concedido.
k) - Requereu o promitente mutuário aos necessários registos pro-

visórios de aquisição a seu favor e de hipoteca a favor da promitente
mutuante.

l) - Marcada a escritura para 3 de Maio de 1987, não foi a mesma
efectuada, em virtude da não comparência da ora executada ou seu
respresentante.

m) - Em 20 de Janeiro de 1995, foi penhorada a fracção referida
em c), no âmbito da execução n.o 17145/88, a correr termos na 2a Se-
cretaria Administrativa das Execuções Fiscais de Lisboa, e que a Caixa
Geral de Depósitos move a Maria Celeste dos Santos Nascimento.

n) - Nessa execução nenhuma intervenção teve a ora embargante.
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o) - Em 8 de Fevereiro de 1995, deu entrada na 2a Repartição
de Finanças do concelho de Vila Franca de Xira a petição inicial
dos presentes embargos.

3. Importa de imediato 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 CPT, 5o do ETAF
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Acresce que «a incompetência absoluta é de conhecimento oficioso
e pode ser ... suscitada pelo Ministério Público ... até ao trânsito
em julgado da decisão final» (citado arto 45o do CPT).

A questão prévia suscitada tem a ver com a incompetência dos
tribunais tributários, em razão da matéria, para apreciar «um pedido
de declaração de existência de direito de retenção» e de que «é legítima
a ... posse» do recorrente. Isto para citar as palavras do EPGA.

Não concordamos com a tese sustentada pelo distinto Magistrado
do Ministério Público. Por duas razões. Primeiro, porque, como bem
refere a recorrente, sendo a execução, no caso concreto, tramitada,
inquestionavelmente, através do processo de execução fiscal, é óbvio
que os embargos de terceiro devem correr seus termos pelos tribunais
tributários. Depois, porque, como bem sustenta o Mmo Juiz «a quo»,
o pedido da embargante deve ser interpretado como pedindo a em-
bargante que «seja restituida à sua posse, ordenando-se o levanta-
mento da penhora». A embargante manifesta discordância sobre o
segundo ponto de tal afirmação. Pronunciar-nos-emos posteriormente
sobre este ponto específico. Mas não manifesta discordância, como
é óbvio, sobre o primeiro ponto. Centra, é certo, a sua fundamentação
sobre um eventual direito de retenção, daí decorrendo a legitimidade
da sua posse. Há assim que apreciar se a embargante tem a posse
do bem e, não a tendo, se um eventual direito de retenção, de que
se arroga, pode ser defendido através do processo de ambargo de
terceiro.

Não procede pois a questão prévia suscitada pelo EPGA, a qual
vai assim desatendida.

4. Como atrás referimos são duas as questões a decidir, a saber:
se a embargante tem a posse do bem e se o eventual direito de
retenção sobre o mesmo bem, de que se arroga, pode ser defendido
através do meio processual usado: os embargos de terceiro.

Vejamos então.
4.1. A embargante é iniludivelmente terceira.
Na verdade, não interveio no processo executivo, nem representa

o executado — art. 1037o, 1, do CPC.
Mas terá a posse do andar questionado?
A noção de posse vem definida no art. 1251o do Código Civil,

que estatui expressamente:
«Posse é o poder que se manifesta quando alguém actua por forma

correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro
direito real».

A doutrina e a jurisprudência vêm ensinado que a posse integra
dois momentos: a actuação de facto correspondente ao exercício do
direito por parte do possuidor (o corpus) e a intenção de se comportar
como titular do direito real correspondente aos actos praticados (o
animus). Mais impressivamente pode definir-se o corpus como «a
detenção material da coisa, a fruição, o exercício de um poder direito
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e imediato sobre a coisa», e o animus ou o animus possidendi «que
consiste na intenção de exercer esse poder no seu próprio interesse,
sendo este segundo elemento que permite distinguir a posse da simples
detenção» (vide Acórdão do STJ e 26/7/91, in BMJ, n. 408, pág. 499).

Distingue-se pois a posse da simples detenção ou posse precária.
Esta vem definida no art. 1253o do C.Civil, que estatui:
«São havidos como detentores ou possuidores precários:
«a) Os que exercem o poder de facto sem intenção de agir como

beneficiários do direito;
«b) Os que simplesmente se aproveitam da tolerância do titular

do direito;
«c) Os representantes ou mandatários do possuidor e, de um modo

geral, todos os que possuem em nome de outrem».
Como ensina Oliveira Ascensão, «a detenção engloba as situações

em que, embora haja exercício de facto, não se constitui a relação
jurídica posse».

Será que embargante detém a posse da coisa?
A embargante baseia a sua posse no título que lhe deu a pos-

sibilidade de ocupação do andar em causa: o contrato promessa de
compra e venda.

O contrato promessa e a «convenção pela qual ambas as partes,
ou apenas uma delas, se obrigam, dentro de certo prazo ou verificados
certos pressupostos, a celebrar determinado contrato» (Antunes Va-
rela, «Das Obrigações em Geral», 2a edição, pág. 244).

O contrato promessa cria para o promitente «uma obrigação de
contratar, cujo objecto é uma prestação de facto», gozando apenas,
«em princípio, da eficácia relativa, meramente obrigacional, restrita
por conseguinte às partes contratantes» (obra citada, pág. 250).

A doutrina e a jurisprudência vêm sustentando que a promessa
de compra e venda do imóvel apenas transmite a posse precária.

Escreveu-se sugestivamente no doutro do STJ de 29/01/80 (in BMJ,
239, 344):

«Ora, o contrato promessa de compra e venda do prédio, tendo
por objecto a simples prestação de um facto, conforme se extrai no
no 1 do art. 410o do citado Código, não é causal da transmissão de
nenhum direito real a favor dos promitentes compradores. É insus-
ceptível, portanto, de transmitir o animus do titular da propriedade».

Outra vária jurisprudência aponta no mesmo sentido.
Em sentido idêntico pode referir-se a Revista da Legislação e Ju-

risprudência (109o, no 3583, a pág. 348 e 349).
Citando:
«Não obstante, desde que o promitente comprador tenha obtido

a posse por concessão do promitente vendedor fundada na expectativa
de futura celebração do contrato de compra e venda, ou, ao menos,
por acto próprio fundado na mesma expectativa, e sem oposição do
promitente vendedor, tal posse é uma posse condicional, dependente
na sua subsistência de celebração daquele contrato: o promitente com-
prador, ao praticar os actos possessórios, terá agido como proprietário,
mas a título provisório: mas sabendo ou devendo saber que, se a
compra e venda se não fizesse, teria de restituir o prédio ao seu
dono.

«Assim, a sua posse não era oponível ... à penhora registada pos-
teriormente a favor da credora ...

«Dado que o promitente comprador não podia invocar a sua posse
contra o comprador do prédio ... não pode também invocá-lo contra
a penhora efectuada a favor de um credor».
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Mais recentemente, o Professor Antunes Varela, na Revista de
Legislação e Jurisprudência, Ano 124, n. 3812, pág. 347 e ss., refere-se
expressamente ao contrato promessa, com tradição da coisa, con-
cluindo que, no geral, o promitente comprador tem uma posse precária
e não uma posse legítimia.

Escreveu nomeadamente o seguinte:
«A verdade, porém, é que a tradição da coisa, móvel e imóvel,

realizada a favor do promitente comprador, no caso de promessa
de compra e venda sinalizada, não investe o accipiens na qualidade
de possuidor da coisa».

E adiante:
«E os poderes que o promitente comprador exerce de facto sobre

a coisa, sabendo que ela ainda não foi comprada, não são os cor-
respondentes ao direito do proprietário adquirente, mas os corres-
pondentes ao direito do crédito do promitente adquirente perante
o promitente alienante ou transmitente.

«Se este direito de crédito à venda da coisa, mesmo quando haja
tradição dela, não goza de eficácia real, senão nos termos excepcionais
previstos e regulados no art. 413o do Código Civil, não se compreen-
deria que esse precário direito se convertesse num verdadeiro direito
real como a posse pelo simples facto da entrega antecipada da coisa.

«O que a entrega (tradição) do móvel ou imóvel atribui ao pro-
mitente comprador é um direito pessoal de gozo sobre a coisa ...».

É este também o nosso entendimento, que se acolhe aliás à ju-
risprudência dominante deste Tribunal, podendo citar-se, a título
exemplificativo, os Acórdãos de 30/06/93 (rec. n. 15.976), de 16/03/94
(rec. n. 17.560) e de 20/12/95 (rec. n. 13.460).

Assim, e enquanto titular de uma posse precária, a embargante
não pode deduzir embargos de terceiro.

4.2 - E que dizer do direito de retenção, consagrado no art. 442o,
3, do Código Civil (redacção do Dec.-Lei n. 236/80, de 18/7) e ex-
plicitada no art. 755o, 1, f), do mesmo Código (redacção do Dec.-Lei
n. 379/86, de 11/11)?

Como é sabido, o direito de retenção é um verdadeiro direito real,
não de gozo mas de garantia.

Pronunciando-se expressamente sobre o direito de retenção no con-
trato promessa de compra e venda, escreve o autor citado (Estudo
referido, pág. 351):

«Quer isto significar que, em atenção à finalidade precípua da con-
cessão do direito de retenção, o promitente comprador que seja credor
da indemnização prevista no art. 442o do Código Civil, goza (contra
quem quer se seja) da faculdade de não abrir mão da coisa enquanto
se não extinguir o seu crédito.

«Por outro lado, porém, como se trata de um puro direito real
de garantia (e não de um direito de gozo) o direito de retenção
do promitente comprador não obsta à penhora da coisa (do imóvel,
se o imóvel for objecto de retenção), quer a penhora seja requerida
por quem tiver direito real de garantia sobre a coisa (v. g. o credor
hipotecário), quer seja promovida por um dos credores comuns do
novo proprietário da coisa».

No mesmo sentido aponta o já citado Acórdão do S.T.A. de 30/6/93.
Transcrevendo:
«Mas, se por hipótese, se houvesse constituido o dito direito de

retenção, este não impediria nem invalidaria a penhora promovida
pelo credor hipotecário por razões idênticas às que respeitam ao re-
ferido direito pessoal de gozo do promiente comprador.
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«Se este último direito, de poder evanescente e persistente ligação
à relação creditória, não se deixava ofender pela penhora, o mesmo
efeitos se produz relativamente ao direito de retenção, porque embora
um direito real sobre a coisa, o é de garantia, que não de gozo».

Afigura-se-nos exacto este entendimento.
Assim, enquanto titular de um eventual direito de retenção, a em-

bargante não pode deduzir embargos de terceiro. Pelas razões que
ficaram expostas.

Pode, isto sim, na convocação de credores (art. 329o e ss. do CPT)
fazer valer o seu crédito, obtendo a graduação do mesmo no local
que lhe competir.

Mas os embargos, como se disse, não podem proceder.
Refere, é certo, a recorrente que a penhora se deve manter. Mas

o certo é que, na medida em que a penhora efectivamente se mantém,
nessa mesma medida os embargos necessariamente improcedem. É
que, diferentemente do que defende a recorrente, a procedência dos
embargos de terceiro tem como escopo a defesa da posse, ofendida
pela penhora. E a procedência dos embargos tem como consequência
o levantamento da penhora.

5. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto pela embargante Maria da Conceição Galvão Amaral
Aparício.

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

Lisboa, 11 de Junho de 19997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fon-
seca Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Isenção de sisa de garagens pertencentes ao mesmo edifício
ou conjunto habitacional.

Doutrina que dimana da decisão:

Tratando-se de garagens que integrem o mesmo edifício ou
conjunto habitacional e desde que sejam utilizadas exclu-
sivamente pelo sujeito passivo ou seu agregado familiar,
como complemento da habitação, e deste que adquiridas
conjuntamente com esta, beneficiam de isenção de sisa,
nos termos do arto 11o 22 do CIMSISD.

Recurso: 21 201; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Amadeu Gomes da Silva Pinto; Relator: Exmo Conso Dr. António
Pimpão.

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

1. O ERFP recorre da sentença que, em processo de impugnação
de imposto municipal de sisa, no Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto, julgou a impugnação procedente.
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Formula as seguintes conclusões:
1. Por escritura pública de 26-5-93, o impugnante comprou duas

fracções autónomas designadas pelas letras “J”, no valor de
5.800.000$00, e “BA”, no montante de 550.000$00, respectivamente,
destinadas à habitação e garagem.

2. Por ofício de 8-7-94, da Repartição de Finanças de Baião, o
impugnante foi notificado para pagar a importância de 550.000$00,
da fracção autónoma - BA - destinada a garagem.

3. A douta sentença recorrida considera haver lugar à isenção de
sisa de fracção autónoma destinada a garagem, física e juridicamente
separada da fracção autónoma habitacional, mas a esta afecta, uma
vez que o valor não ultrapassa o referido no arto 11o 22 do C.Sisa,
por força do EBF.

4. Nos termos do arto 11o 22 do C.Sisa, inexiste fundamento para
tal decisão e os artos 51 e 52o do EBF tão-só dizem respeito a con-
tribuição autárquica.

5. A sentença sob recurso violou o arto 11o 22 do Csisa, ao considerar
a isenção de imposto relativamente à fracção autónoma destinada
a garagem, nos termos do arto 51o e 52o do EBF pois estes apenas
são aplicáveis à CA.

6. E violou um princípio geral de direito ao considerar um pen-
samento legislativo que não tinha na letra da lei — art.o11 22 do Csi-
sa — um mínimo de correspondência verbal — arto 9o do Ccivil.

O impugnante alegou defendendo a manutenção da sentença
recorrida.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento, pois
que o conceito de habitação, porque não elaborado pelo Csisa, deve
procurar-se no CCP ou, após, este, no CCA e EBF.

2 — A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria
factual:

1. Por escritura pública outorgada em 26-5-1993 o impugnante com-
prou à sociedade Monteiro Baião & Irmão, L.da, pelo preço global
de 6.350.000$00, as seguintes fracções do prédio urbano, em regime
de propriedade horizontal, situado em Bela Vista, Campelo, Baião,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião, sob o
no 01020/240993, com aquisição registada a favor da vendedora pela
inscrição G.1, aí registado a título constitutivo da propriedade ho-
rizontal pela inscrição F-1, inscrita na matriz, com participação para
inscrição apresentada em 10-03.93:

a) a fracção “J”, que é uma habitação no R/C Direito, com entrada
5A e 5B, descrita na CRPredial sob o arto no 01020/240393-J, pelo
valor de 5.800.000$00;

b) a fracção autónoma “BA”, que é uma garagem nas traseiras,
descrita na CRP sob o no 01020/240393-BA, pelo valor de 550.000$00;

2. O impugnante não pagou qualquer importância respeitante ao
imposto municipal de sisa.

3. Em 8-7-1994, através do ofício no 1177, de 6-7-94, emanado
do Sr. Chefe da Repartição de Finanças do Concelho de Baião, o
impugnante foi notificado para, no prazo de 30 dias, pagar na Te-
souraria da Fazenda Pública, do concelho de Baião, a importância
de 55.000$00, respeitante ao imposto municipal de sisa, devido pela
aquisição, pelo preço de 550.000$00, da fracção autónoma designada
pelas letras “BA”, já referida.

5. Na sequência de tal notificação, o impugnante procedeu ao pa-
gamento daquele quantitativo de 55.000$00.
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3. A questão a decidir consiste em determinar se está isenta de
sisa a aquisição de uma garagem integrando a fracção autónoma “J”
destinada a habitação, fazendo, as duas fracções, parte do mesmo
edifício.

É incontroverso que o valor das duas fracções não ultrapassa o
montante de 8.100.000$00 que era o valor máximo que permitia be-
neficiar da isenção da sisa vigente à data da celebração da escritura
(arto 11o 22 do C.Sisa nos termos do DL no 30-C/92, de 28-12).

Resulta da matéria de facto provada que (1) por escritura pública
outorgada em 26-5-1993 o impugnante comprou, pelo preço global
de 6.350.000$00, as seguintes fracções do prédio urbano em regime
de propriedade horizontal, situado em Bela Vista, Campelo, Baião,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião, sob o no

01020/240993, com aquisição registada a favor da vendedora pela ins-
crição G-1, aí registado o título constitutivo da propriedade horizontal
pela inscrição F-1, inscrita na matriz, com participação apresentada
em 10-03-93:

a) a fracção “J”, que é uma habitação no R/C Direito, com entrada
5A e 5B, descrita na CRPredial sob o arto no 01020/240393-J, pelo
valor de 5.800.000$00;

b) a fracção autónoma “BA”, que é uma garagem nas traseiras,
descrita na CRP sob o no 01020/240393-BA, pelo valor de 550.000$00;

Igualmente resulta da matéria de facto provada que o impugnante
foi notificado para, no prazo de 30 dias, pagar na Tesouraria da Fa-
zenda Pública, do concelho de Baião, a importância de 55.000$00,
respeitante ao imposto municipal de sisa, devido pela aquisição, pelo
preço de 550.000$00, da fracção autónoma designada pelas letras
“BA”.

Estabelecia o arto 11o 22 do C.Sisa que fica isenta de sisa a “aquisição
de prédio ou fracção autónoma de prédio urbano destinado exclu-
sivamente a habitação, desde que o valor sobre que incidia o imposto
municipal de sisa não ultrapasse 8.100.000$00”.

Não contendo o C. da Sisa um conceito de habitação, não en-
contramos motivo para afastar aquele que a lei criou para efeitos
de contribuição predial e posteriormente para efeitos de contribuição
autárquica.

O DL 316/86, de 25/9, estabelecia no arto 18o do CCP que se
considerava habitação o conjunto de todos os compartimentos ou
divisões, constituindo um fogo independente incluindo as respectivas
despensas e garagens ainda que fisicamente separadas mas integrando
o mesmo edifício ou situadas no próprio logradouro, constante da
mesma inscrição matricial, devendo as garagens destinar-se exclusi-
vamente à recolha de veículos do residente e do seu agregado familiar.

O CCAutárquica, nesta linha de orientação, depois de estabelecer
no no 1 b) do arto 12o que estão isentos de contribuição autárquica
os prédios ou partes de prédios urbanos habitacionais, acrescentou,
no no 2, que nesta isenção se incluem “os arrumos, despensas e ga-
ragens, ainda que fisicamente separadas mas integrando o mesmo
edifício ou conjunto habitacional, desde que utilizados exclusivamente
pelo sujeito passivo ou seu agregado familiar como complemento da
habitação isenta”.

Os artos 51o 2 e 52o 2 do EBF adoptam igualmente este conceito
de habitação.
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Sendo este conceito válido para a concessão de isenções no CCP
ou no CCA, não encontramos motivo para que o mesmo não seja
utilizável para efeitos de isenção de sisa.

Tratando-se de garagens podem, nos termos do invocado preceito,
estar fisicamente separadas da parte habitacional desde que integrem
o mesmo edifício ou conjunto habitacional e desde que sejam utilizadas
exclusivamente pelo sujeito passivo ou seu agregado familiar como
complemento da habitação isenta.

Como se defendeu na sentença em apreciação desde que tais ga-
ragens façam parte do mesmo edifício ou conjunto habitacional podem
a habitação e garagem constituir fracções autónomas distintas desde
que satisfaçam as exigências do citado arto 12o 2 do CCAutárquica.

Na situação dos autos, integrando a garagem e a fracção habitacional
o mesmo edifício ou conjunto habitacional e uma vez que a garagem
é destinada exclusivamente a complemento da habitação, temos de
concluir que beneficiava a mesma da isenção de sisa que lhe foi
liquidada.

Nesta linha de pensamento se pronuncia Nuno Sá Gomes, CTF
367o p. 234 e ss, em parecer sancionado administrativamente (cfr.
p. 251).

E na situação dos autos verifica-se, como se escreveu no Ac. do
STA de 13-2-91, Rec. 12.152, Ap. DR p. 185, a relação funcional
entre as fracções distintas que está na base daquela noção alargada
de habitação corporizada “através de um acto aquisitivo que seja
global, no qual a fracção autónoma garagem vê diluída a sua específica
destinação pela integração numa situação dominante em que a ideia
nuclear é a residência”.

A mencionada relação funcional e de complementaridade entre
a habitação e a garagem atingiu-se, uma vez que o acto aquisitivo
de ambas foi o mesmo porque formalizado na mesma escritura.

Improcedem as conclusões do recurso.
4. Termos em que se nega provimento ao presente recurso.
Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — António José Pimpão (Relator) —
João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho Dias. — Fui pre-
sente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Suspensão da instância por vontade do juiz. Causa prejudicial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos de suspensão de instância, entende-se que
uma causa é prejudicial de outra quando a procedência
da primeira tira razão de ser à existência da segunda.

II — Uma causa pendente nos tribunais judiciais, para aí se
decidir se houve ou não ilisão da presunção de vencimento
de juros para efeito de imposto de capitais, é prejudicial
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de uma causa de impugnação judicial do respectivo acto
de liquidação que está pendente nos tribunais tributários.

Recurso n.o 21 216; Recorrente: FINALGARVE — Sociedade de Pro-
moção Imobiliária Turística; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1.o Relatório

Com fundamento no facto de nada ter auferido — a título de juros
ou qualquer outro — pela constituição das situações devedoras criadas
a seu favor e com fundamento em errados cálculos de saldo feitos
pelo Fisco, a contribuinte FINALGARVE — Sociedade de Promoção
Imobiliária Turística, SARL, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo,
n.os 14 e 16, Lisboa, impugnou judicialmente o acto de liquidação
de imposto de capitais, no montante global de 9.839.191$ (englobando
o imposto extraordinário relativo ao ano de 1982), relativamente aos
anos de 1981 a 1985, praticado pela Repartição de Finanças do
10.o Bairro Fiscal de Lisboa. Pediu que se anulasse esse acto.

Entretanto, a impugnante propôs no tribunal judicial uma acção
contra o Estado, com vista a conseguir obter a ilisão da presunção
do vencimento de juros à taxa legal presumida de 15%. E a fl. 103,
a impugnante informou que essa acção subiu em recurso ao Tribunal
Constitucional.

No despacho de fl. 104-v, o M.o Juiz do 2.o Juízo do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa escreveu o seguinte: «Consi-
derando que a questão da ilisão da presunção de vencimento de juros
referida a fl. 103 constitui questão prejudicial relativa à que vem
suscitada nos presentes autos (liquidação de imposto de capitais),
determino a suspensão de instância até que exista decisão com trânsito
em julgado no que respeita à questão prejudicial citada».

Não se conformando com este despacho, dele recorreu a contri-
buinte para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

A) A exigência de propositura de acção contra o Estado prevista
no art.o 14.o, corpo e § 2.o do antigo Cód. do Imposto de Capitais
deixou de ter sentido a contar da entrada em vigor do CIRS.

B) De facto, no art.o 7.o, n.o 5 daquele diploma legal dispõe-se
que a ilisão de presunções como a do caso presente pode acontecer
mediante simples decisão judicial (para além de mera declaração do
Banco de Portugal ou de decisão da Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos).

C) A exigência contida no referido art.o 14.o, corpo e § 2.o era
pois excessiva e era de molde a colocar os Tribunais Tributários em
posição de relativa subalternaridade em relação aos tribunais civis,
o que era absurdo.

D) O regime contido no art.o 7.o n.o 5 do CIRS deve pois aplicar-se
aos processos pendentes como é o caso dos autos.

E) De facto aquele preceito é de índole, ou melhor, tem natureza
de disposição legal adjectiva (não é de molde a criar, modificar ou
extinguir situações jurídicas tributárias, nomeadamente).

F) Para que assim não acontecesse, necessário se tornava que o
CIRS contivesse uma norma de direito transitório que dispusesse sobre
a sua não aplicação aos processos pendentes.



1786

G) Nada impõe assim agora que, após dispor dos elementos pro-
batórios suficientes, o Tribunal Tributário fique à espera, suspendendo
o andamento dos autos, até ser proferida decisão, com trânsito, em
acção que corra pelo Tribunal Cível.

H) Efectivamente, no referido n.o 5 do art.o 7.o dispõe-se que a
ilisão poderá ter lugar através de decisão judicial, a qual pode resultar
tanto de sentença do Tribunal Cível como do Tribunal Tributário
- ambos órgãos de soberania, dotados de natural isenção e in-
dependência.

I) O douto despacho de fls., que ordenou a suspensão da instância,
violou ou aplicou indevidamente os referidos art.o 7.o n.o 5 do CIRS,
14.o, corpo e § 2.o do CIC, 279.o, n.o 1 do CPCivil então em vigor
e 2.o, f) do C. P. Tributário.

J) Impõe-se pois que venha a ser oportunamente revogado, com
as legais consequências.

Contra-alegou a Fazenda, sustentando a decisão recorrida.
Neste STA, o D.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir.

2.o Fundamentos

A questão que se discute é a de saber se é legal o despacho do
Mo Juiz a quo que mandou suspender a instância até ser decidida,
com trânsito em julgado, a questão prejudicial pendente no Tribunal
Constitucional, após ter corrido pelos tribunais judiciais.

Entendemos que tal despacho está de acordo com a lei.
Com efeito, nos termos do art.o 276, n.o 1, al. c), do CPC, a instância

suspende-se «QUANDO O TRIBUNAL ORDENAR A SUSPEN-
SÃO». É a esta causa de suspensão que o artigo 279.o do CPC chama
de «SUSPENSÃO POR VONTADE DO JUIZ». De acordo com
este preceito, o tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão
da causa esteja dependente do julgamento de outra já proposta. Uma
causa depende do julgamento de outra já proposta, quando esta é
o pressuposto necessário da primeira. Uma causa é prejudicial de
outra quando a procedência da primeira tira razão de ser à existência
da segunda (cfr. Prof. ALBERTO DOS REIS, Comentário ao Código
de Processo Civil, vol. II, pág. 206).

Ora, o Mo Juiz a quo, no despacho recorrido, entendeu que a
causa pendente no Tribunal Constitucional é uma questão (ou causa)
prejudicial relativamente a esta causa de impugnação judicial da li-
quidação do imposto de capitais. Com efeito, para se ver se o acto
de liquidação é legal ou não é preciso saber se foi ou não ilidida
a presunção do vencimento de juros. Se não se vencerem juros, a
liquidação é ilegal. Caso contrário, é legal.

Poderíamos ficar por aqui, mas vamos ver os argumentos da
recorrente.

Nos termos do artigo 3.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 442-A/88, de
30 de Novembro, tendo sido abolido o imposto de capitais, estabe-
leceu-se que continuaria a aplicar-se o seu regime aos rendimentos
auferidos até à data da abolição. Logo, o regime previsto no art.o 14.o
(corpo) e § 2.o do antigo Código de Imposto de Capitais manteve-se
em vigor para as situações passadas.

Resulta desta norma transitória que o regime do CIRS somente
se aplica a situações novas.
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O regime antigo não tinha por consequência colocar os tribunais
tributários em situações de subalternidade relativamente aos tribunais
judiciais, na medida em que estes últimos dirimiam questões de direito
privado, ainda que qualquer das partes seja uma pessoa de direito
público (art.o 4.o, n.o 1, al. f) do ETAF). Por isso, seguia-se a regra
do foro próprio para dirimir os litígios regidos pelo direito privado.

As regras do CIRS aplicam-se apenas ao imposto sobre o ren-
dimento das pessoas singulares e não aos antigos impostos.

Se fosse juiz do tribunal tributário a decidir se se venceram ou
não os juros, a sua decisão podia conflituar com a decisão dos tribunais
judiciais. Se a decisão dos tribunais judiciais já tivesse passado em
julgado, o juiz do tribunal tributário podia violar o caso julgado. Se
a decisão dos tribunais judiciais ainda não estivesse passada em jul-
gado, então havia litispendência, pois para decidir a mesma questão
corriam dois processos, ao mesmo tempo e por tribunais diferentes.

Ora, encontrando-se pendente uma causa que correu termos pelos
tribunais judiciais e agora pende no Tribunal Constitucional, não pode
o tribunal tributário de 1.a instância deixar de decretar a suspensão
da instância, nos termos do art.o 279.o do CPC.

Por isso, o despacho recorrido está de acordo com a lei.

3.o Decisão

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, sendo a procuradoria de 50% da taxa de
justiça.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — António Pimpão — Santos Serra. — Fui presente, Carvalho
Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Avaliação — Terrenos para construção — Preterição de for-
malidade legal — Vício de forma — Alegação meramente
genérica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A alegação da ocorrência de «erro na forma de processo»,
por a 2a avaliação de terreno para construção ter sido
efectuada nos termos do arto 279o do C.C. Predial, e
não nos termos do Cod. Sisa - arto 8o no 2 do D.Lei
442-c/88, de 30/11 -, sem concretização da formalidade
prevista na lei, que tenha sido omitida, é vaga e meramente
genérica, pelo que não permite sequer a sua apreciação
jurisdicional.

II — Tanto mais que nem toda a preterição de formalidade
legal ou vício de forma acarreta necessariamente a in-
validade do acto, mas tão-só a essencial que, aliás, se
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degrada ainda em mera irregularidade, no ponto sem
consequências, desde que, apesar da omissão, tenha sido
atingido o objectivo pretendido pela lei.

Recurso no 21.228 em que é recorrente Artur Manuel Dias Martins
Lopes Baião e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Artur Manuel
Dias Martins Lopes Baião, com os demais sinais dos autos, da sentença
do T. T. de 1a Instância de Lisboa, proferida em 21/7/96, que julgou
improcedente a impugnação judicial pelo mesmo deduzida contra a
2a avaliação, constante do probatório.

Fundamentou-se a decisão, em síntese, no que ora interessa, em
que foram observadas as disposições legalmente aplicáveis, dos
art.os 8o no 2 do Dec.Lei 442-C/88, de 30-11, 109o e 94o do Cód.
Sisa e 130o e segs. do C.C. Predial, sendo que, «na hipótese em apreço,
o A. não discriminou, na factualidade vazada na petição, que acto
ou trâmite legalmente prescrito não foi objecto de observância no
processo de avaliação, pelo que, por esta banda, não se impõe qualquer
nulidade do acto praticado».

O recorrente, após convite para o efeito, formulou as seguintes
conclusões:

«I - Da prova produzida resulta que a 2a avaliação, objecto de
impugnação, foi efectuada “nos termos do arto 279o do Código da
Contribuição Predial”.

II - Sucede que, tratando-se de terreno de construção, exigia a
lei que tal avaliação fosse processada nos termos do Código da Sisa
e do Imposto sobre Sucessões e Doações, como decorre da formulação
do arto 8o no 2 do Decreto-Lei no 442-C/88, de 30 de Novembro.

III - Pelo que ocorreu erro na forma de processo que conduziu
à prolação do acto tributário impugnado.

IV - Termos em que se verificou violação da lei de forma.
V - Vício que acarreta a anulação do acto impugnado, por via

da preterição de formalidades legais decorrentes da violação do arto 8o

no 2 do Decreto-Lei 442-C/88, de 30 de Novembro.
VI - Pelo que, ao decidir como decidiu, a sentença recorrida violou,

por erro de interpretação, as normas atrás referidas.
VII - Assim sendo, a sentença recorrida deve ser revogada, de-

cretando-se a procedência da impugnação suscitada e, por via disso,
anulado o acto tributário impugnado.

Termos em que o presente recurso deverá ser considerado pro-
cedente e, consequentemente, revogada a sentença recorrida, decre-
tando-se outrossim a procedência da impugnação suscitada e, por
via disso, anulando-se o acto tributário em causa...»

Por sua vez, concluiu a Fazenda Pública:
«O terreno em causa era omisso à matriz à data da avaliação;
Nas avaliações dos prédios omissos na matriz é supletivamente apli-

cável o artigo 130o do C.C. Predial;
- A avaliação em causa foi levada a cabo com base em todos os

factores a considerar;
- Os factores considerados são expressamente discriminados nos

termos da avaliação;
- Não ocorreu assim a alegada preterição de formalidades.
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Assim, a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo
o recurso ser considerado improcedente».

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu o seguinte parecer:
«Fundamenta-se a impugnação da avaliação e o presente recurso

em preterição de formalidades legais, o que consubstancia violação
ou ilegalidade.

No entanto, o recorrente não indica qualquer formalidade concreta
preterida.

A impugnação respeita a avaliação de terreno para construção.
Como defende o recorrente, de acordo com o arto 8o, no 2, do

Dec-Lei no 442-C/88, de 30-11, o seu valor tributável será determinado
pela aplicação das regras contidas no Código da Sisa.

Porém, o arto 94o deste estabelece que, em matéria de incom-
patibilidades, escusas e formas de avaliação, e em tudo o mais que
não for prejudicado pelas disposições desse diploma, observar-se-ão
os preceitos do Código da Contribuição Predial.

Verifica-se, assim, que, quer para efeitos de contribuição autárquica
quer para efeitos de Sisa, o processo de avaliação de terrenos para
construção acaba por ser idêntico, aplicando-se as disposições de am-
bos os códigos.

Não se descortina qualquer preterição de formalidade legal re-
levante (não se considera como tal o constar dos mandados de no-
tificação a referência ao Cód. Contr. Predial, pelo que se disse e
por carecer de consequências prejudiciais para o recorrente), nem
o impugnante indica alguma concretamente.

Nestes termos, entende-se que o recurso não merece provimento.»
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«1 - Em 4-10-91, o A. apresentou na 2a Repartição de Finanças

de Cascais - Carcavelos, a declaração mod. 129, referente ao lote
de terreno para construção de moradia, no 41, sito no Solar de Sto

António, Alto da Parede, Parede, para efeitos de inscrição matricial,
nos termos CCA (folhas 15/16).

2 - Efectuada a avaliação, pelo ofício no 214, de 15-1-92, foi no-
tificado, por carta registada com aviso de recepção, assinado a 21-1-92,
«para, no prazo de 8 (oito) dias, a contar da recepção desta nota,
requerer, querendo, segunda avaliação, nos termos do arto 279o do
Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrí-
cola, com referência à avaliação que se efectuou ao seu prédio sito
em n.o ... 41... 360m2, 5.400.000$00 (fls. 17).

3 - Em 27-1-92, o A. requereu 2a avaliação (fls. 18).
4 - Por termo de 25-5-92, efectuou-se a 2a avaliação, sendo, re-

lativamente ao «lote de terreno, para construção de moradia, com
a área de 360 m2, sito no Alto da Parede, urbanização do Solar de
Santo António (lote 41). A comissão, atendendo à localização, à área,
às possibilidades de construção e ao facto de o mesmo confinar com
zona militar, o que condiciona a construção no local, delibera, por
unanimidade, fixar o preço (m2 em 12.000$00), de que resulta o valor
global de 4.320.000$00 (fls. 19).

5 - Pelo ofício no 1447, de 3-6-93 e mediante carta registada com
aviso de recepção datado de 9-6-93, o A. foi «notificado de que a
avaliação efectuada nos termos do arto 279o do Código da Contri-
buição Predial, que requereu referente... a comissão de avaliação atri-
bui os seguintes valores:

Valor Patrimonial.... 4.320.000$00.
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6 - Na sequência de requerimento do A., de 17-6-93, o A. foi
notificado do termo da 2a avaliação, por fotocópia da mesma, anexa
ao ofício no 1670, de 22-6-93 (fls. 10/11)»

Vejamos, pois:
Com a entrada em vigor do Cód. Cont. Autárquica, aprovado pelo

Dec.Lei 442-C/88, de 30 Nov., os terrenos para construção passaram
a ser qualificados como prédios urbanos, cf. al. c) do no 1 do arto 6o,
ficando consequentemente sujeitos a avaliação, para efeitos de ins-
crição matricial.

Dispondo o arto 8o no 2 do mesmo diploma, que o respectivo valor
tributável se determinaria pelas regras do Código do Sisa (até à entrada
em vigor do Código das Avaliações, o que ainda se não verificou).

Por sua vez, preceitua o arto 109o daquele primeiro código que,
tratando-se da avaliação de prédios omissos na matriz ou de terrenos
considerados para construção, se deverá observar o previsto nos seus
arts.os 93o e segs.

Ora, o seu arto 94o, epigrafado «avaliações - formalidades», manda
aplicar, nomeadamente quanto às «formas de avaliação» e «em tudo
o que não for prejudicado pelas disposições deste diploma», «os pre-
ceitos do Código da Contribuição Predial...».

Ou seja, desde logo o seu arto 279o que dispõe:
«Quando o contribuinte ou chefe da Repartição de Finanças não

concordar com o resultado das avaliações, poderá ser requerida ou
promovida, no prazo de oito dias, contados da data em que o primeiro
tenha sido notificado, uma segunda avaliação, a efectuar por louvados
diferentes, em número de três, sendo dois nomeados pela Direcção-
-Geral das Contribuições e Impostos e o terceiro pelo contribuinte,
seguindo-se, quanto ao mais, o estabelecido para a primeira avaliação.

1o - Aos louvados de nomeação da Direcção-Geral aplicar-se-á,
quanto a impedimentos, o disposto nos artos 137o e 138o.

2o - Um dos louvados referidos no parágrafo anterior terá apenas
voto de desempate, devendo conformar-se com qualquer dos lados
apresentados».

Todavia, o recorrente limita-se a referir ter ocorrido “erro na forma
de processo”, por a avaliação ter sido efectuada nos termos daquele
normativo e não nos do Cód. Sisa.

Assim, tal alegação, como bem sublinha o Exm.o Magistrado do
Mo Po, é meramente genérica.

Quer dizer: o recorrente não concretiza ou individualiza qualquer
preterição de formalidade legal, nenhum vício de forma, hoc sensu,
da avaliação ou do respectivo procedimento legal.

Como seria absolutamente mister, tanto mais quanto são idênticos
tais procedimentos.

Nos termos da alegação do recorrente, fica-se sem saber qual a
formalidade legalmente devida que terá sido omitida.

Omissão tanto mais relevante quanto é certo que nem toda a pre-
terição de formalidade legal ou vício de forma acarretam a invalidade
do acto mas só as essenciais - cf. Sérvulo Correia, Noções de Direito
Administrativo, pág. 386.

Como escrevem Santos Botelho e outros, CPA Anotado, pág. 418:
«A violação das formalidades não essenciais não gerará, em prin-

cípio, a anulação do acto, podendo contudo provocar a responsa-
bilidade disciplinar do agente que a não observou.
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Por outro lado, também é comummente admitida a figura da de-
gradação de uma formalidade essencial, o que sucederá em relação
à formalidade que, apesar de previstas na lei, e uma vez omitidas,
não tenham impedido a verificação do facto ou a realização do ob-
jectivo que, mediante elas, o legislador pretendeu produzir ou
alcançar...».

Parece ser, assim, lícito concluir que, também entre nós, o vício
de forma tem, por vezes, eficácia não invalidante».

Ou seja: se, apesar da omissão da formalidade legalmente imposta,
for atingido o objectivo visado pela lei, não há qualquer invalidade
a decretar.

Improcede, pois, necessariamente o recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

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

Doutrina que dimana da decisão:

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

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

Recurso no 21 283 em que é Recorrente Maria de Fátima da Silva
Dias e Recorrida 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. Maria de Fátima da Silva Dias, inconformada com a decisão
do Mmo Juiz, de fls. 26, da mesma veio recorrer para este STA,
assim concluindo a alegação do recurso:

«1 - A responsabilidade subsidiária dos gerentes apenas pode res-
peitar a impostos cujo facto gerador ocorreu durante o período de
exercício do seu cargo - arto 13o do C.P.T -, o que não ocorre no
caso dos autos.
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2 - Os actos praticados pelos procuradores da sociedade produzem
efeitos na esfera jurídica da própria sociedade e não na esfera jurídica
dos gerentes que outorgaram a procuração.

3 - Tendo ficado provado que a oponente constituiu procurador
da sociedade, e que era este que, com outro, orientava na prática
a actividade e os destinos da sociedade, fica excluída a responsabilidade
subsidiária do gerente, dado que o mesmo não exerceu a gerência
de facto, condição indispensável para a sua responsabilização - arto 13o

do C.P.T. e antigo arto 16o do C.P.C.I.»
1.1. Contra-alegou a Fa Pa, pugnando pela manutenção da decisão

recorrida.
1.2. O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido de

o recurso não merecer provimento.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Face às transcritas conclusões do recurso e ao constante do pro-

batório da decisão recorrida, verifica-se que aquele não se restringe
a questões de direito, antes colocando para apreciação matéria factual,
o que acarreta a incompetência, em razão da hierarquia, deste Tri-
bunal, de conhecimento prioritário e oficioso - artos 3o da LPTA
e 45o do CPT.

Na verdade, tendo-se dado como provado na decisão - fls. 26 vo - que
a oponente na qualidade de gerente da sociedade «Goter Grupo Or-
ganizativo de Transportes e Representações, Lda», passou procuração
ao seu marido para dirigir a sociedade executada, a recorrente, como
vimos, não aceita tal julgamento de facto, na medida em que vem
afirmar ter constituído procurador da sociedade e não dela própria,
gerente daquela, e que os actos praticados pelos procuradores da
sociedade produzem efeitos na esfera da própria sociedade e não
na dos gerentes que outorgaram a procuração.

Estamos, assim, perante situações de facto diferentes, com con-
sequências jurídicas diversas, importando dirimir tal divergência fac-
tual, para o que minguam a este Tribunal, no caso, os necessários
poderes cognitivos - arto 21o, 4 do ETAF.

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

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu
conhecimento compete, pois, àquele Tribunal e não a este STA.

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

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
em 20.000$00 e 30 %.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.
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Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo.
Ininteligibilidade do pedido. Ineptidão da petição. Indefe-
rimento liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não tendo a autora identificado a parte contra quem
foi interposta acção para reconhecimento de direito ou
interesse legítimo em matéria tributária, será de considerar
que a indicação do pedido formulado é “inintelegível”,
pois não é perceptível quem é que a autora pretende que
seja obrigado a reconhecer o direito ou interesse em causa,
não sendo concebível, no nosso direito processual, uma
acção sem partes, activa e passiva.

2 — Assim, uma tal petição inicial deve ser liminarmente in-
deferida, por ineptidão.

Recurso no 21.386. Recorrente: Anabela Ferreira Mota. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

Anabela Ferreira Mota, devidamente identificada nos autos, recorre
do despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto (2o Juízo — 1a Secção), de 8 de Outubro de 1996, que,
entendendo “ser evidente que a pretensão da requerente não pode
proceder”, indeferiu liminarmente a petição pela ora recorrente apre-
sentada em acção para o reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária, prevista nos artos 118o, no 1, alínea f),
e 165o do Código de Processo Tributário.

Na sua alegação de recurso, formula estas conclusões:
“a) O Mmo Juiz a quo fez errada interpretação e aplicação do

arto 165o do Código de Processo Tributário, conjugado com o arto 2o

da Constituição da República; com efeito,
b) A recorrente pretende garantir que no futuro não venha a ser

interpelada pela Fazenda Nacional em reversão que resulte de in-
cumprimento e insuficiência de bens da sociedade Smarck — Comér-
cio e Indústria de Têxteis, Lda;

c) Para este efeito só pode recorrer ao presente meio processual
de acção para o reconhecimento de um direito ou interesse, e a ne-
nhum outro;

d) No entendimento do Mmo Juiz a quo a forma processual cor-
respondente seria a oposição; porém;

e) Admite que tal oposição não teria “objecto ou motivo”, por
depender de um processo executivo tributário onde haja ocorrido
reversão;

f) Porém, tal reversão não ocorreu, pelo que presentemente a re-
corrente só pode lançar mão da acção para reconhecimento de um
direito que, sendo - como é - um meio excepcional e residual, é
no momento o único a que a recorrente pode recorrer.
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g) A recorrente, interpretando bem o arto 165o do Código de Pro-
cesso Tributário, dirigiu-se a Juízo justamente por via do único pro-
cesso que lhe era possível;

h) A entender-se o contrário, ficava sem conteúdo, pelo menos
in casu, a solene e formal garantia constitucional, que se pretende
prática e efectiva - e não meramente simbólica ou académica - dos
direitos e liberdades fundamentais;

i) Do que resultava que, pelo menos no caso sub judicio, nem
a todo o direito corresponderia uma acção - arto 2o do Código de
Processo Civil;

j) Daí que se conclui assim que o Mmo Juiz a quo tenha feito
errada interpretação do citado arto 165o, sobretudo se conjugado com
o arto 2o da Constituição da República;

l) Deverá por isso a decisão que indefere liminarmente a petição
da recorrente ser revogada, com as legais consequências, único modo
de se fazer Justiça”.

A Fazenda Pública apresentou contra-alegação que, porém, foi de-
sentranhada dos autos e devolvida ao apresentante, conforme des-
pacho do relator, a fls. 76 vo.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer onde, depois de salientar que “a recorrente não indica na
douta petição inicial contra quem interpõe a acção”, sustenta que
“deve considerar-se que o pedido que formula é inintelegível...” e,
“a ser assim, a douta petição inicial deverá ser considerada inepta...”.

Ouvida a Autora sobre a suscitada questão da ineptidão da petição,
nada veio dizer.

Colhidos os vitos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Conforme se vê do relatado, estamos perante uma acção para o

reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tri-
butária, pois a autora, ora recorrente, refere, logo no cabeçalho da
respectiva petição inicial, que “vem intentar a acção prevista no no 1
e alínea f) do arto 118o e arto 165o do Código de Processo tributário”.

Todavia, nessa mesma petição, não vem identificada a parte contra
quem foi interposta aquela acção.

E a Autora, quando ouvida sobre uma tal questão, suscitada pelo
Ministério Público, nada veio dizer.

Deste modo, e como alerta aquele Magistrado, impõe-se-nos con-
siderar que a indicação do pedido formulado é “inintelegível”, pois
não é perceptível quem é que a Autora pretende que seja obrigado
a reconhecer o direito ou interesse legítimo em causa, não sendo
concebível, no nosso direito processual, uma acção sem partes, activa
e passiva.

Por conseguinte, e nos termos dos artos 193o, nos 1 e 2, alínea a),
202o, 467o no 1, alíneas a) e d), e 474o, no 1, alínea a), do Código
de Processo Civil, com a redacção ao tempo em vigor, forçoso será
concluir pela ineptidão da petição inicial, a acarretar o seu inde-
ferimento liminar.

E, com esta conclusão, prejudicada fica a apreciação do fundamento
que o Tribunal “a quo” considerou para aquele mesmo desfecho.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, confirmando-se, se bem que com outra fundamentação,
o despacho recorrido.

Custas pela Recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — António Pimpão. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 11 de Junho 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 Supremo Tri-
bunal Administrativo é incompetente, em razão de hie-
rarquia, para conhecer do recurso interposto da decisão
de um Tribunal Tributário de 1.a Instância se não tem
por fundamento exclusivamente matéria de direito, por
força do art.o 32.o, n.o 1 alínea b) do ETAF.

II — Discutindo-se questão de facto no recurso é competente
para o seu conhecimento o Tribunal Tributário de
2.a Instância, nos termos do art.o 41.o, n.o 1 alínea a)
do ETAF.

Recurso n.o 21 425, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Júlio Soares. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

A representante da Fazenda Pública, junto do 5o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, não se conformando com o
despacho proferido pelo Mmo Juiz daquele Tribunal nos autos de
execução, ali a correr seus termos, mediante o qual julgou prescrita
a dívida exequenda — taxas de conservação de esgotos dos anos de
1977 a 1980 — da responsabilidade do executado Júlio Soares, veio
interpor recurso directamente para este STA em cujas alegações for-
mula as seguintes conclusões:

‘‘1 — Que o despacho recorrido ao declarar presente parte da dívida
exequenda constante dos relaxes de fls. 6 a 13 correspondente à taxa
de conservação de esgotos dos anos de 1997 a 1980 considerou in-
devidamente que a taxa configura uma prestação periodicamente re-
novável, além de não ter tomado em consideração que a referida
dívida constante daqueles conhecimentos de cobrança está certificada
por títulos executivos.

2 — Limitou-se a considerar que as taxas de conservação sendo
prestação de natureza periódica e renovável estão sujeitas ao prazo
de prescrição de 5 anos preceituado na alín. g) do arto 310o do Cód.
Civil, uma vez que não lhes é aplicável o disposto no arto 27o do
C.P.C.I., e a legislação especial que as regula não preceitua qual o
prazo prescricional dessas taxas.

3 — Conclui-se, portanto, quer da matéria de facto fixada no douto
despacho, quer dos respectivos títulos executivos, que a obrigação
tributária dada à execução é constituída (. . .) pelas taxas de con-
servação de esgotos dos anos de 1977 e 1980 no valor de 3.552$00,
liquidadas em 1984.

4 — O que significa que a OML exerceu o seu direito à liquidação
das referidas taxas e o direito à cobrança das mesmas está certificado
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naqueles conhecimentos de cobrança que configuram títulos exe-
cutivos.

5 — Na nossa modesta opinião, entendemos que a obrigação de-
corrente da taxa de conservação de esgotos, pese embora a sua pe-
riodicidade anual, determina apenas o pagamento de mera prestação
periódica (anual) que não é periodicamente renovável — em cada
ano existe uma nova obrigação, distinta da dos anos anteriores, o
que implica prestações distintas.

6 — Uma obrigação periodicamente renovável nasce pelo simples
decurso do tempo e mesmo com a inércia do credor, dispensando
qualquer acto deste para que a obrigação exista, como é por exemplo
o pagamento de uma renda.

7 — Ao passo que, na situação dos autos, para que a obrigação
exista é necessário, além do decurso do tempo, que haja um acto
do credor, que neste caso consiste na liquidação e emissão do cor-
respondente conhecimento de cobrança, sem o qual não existe a obri-
gação de efectuar a prestação.

8 — Daí que, não sendo a dívida exequenda uma obrigação pe-
riodicamente renovável, mas tão-só uma prestação de natureza pe-
riódica, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
arto 310o do Cód. Civil, estando, por conseguinte, sujeita ao prazo
geral de prescrição de 20 anos previsto no arto 309o do Cód. Civil.

9 — Ainda que assim se não entenda, deveria o despacho ora re-
corrido ter considerado que o prazo de prescrição não é de 5 anos,
mas sim de 20 anos, à luz do disposto no no 1 do arto 311o do C.
Civil, uma vez que a dívida consta de títulos executivos e a existência
de tais títulos ‘‘transforme’’ a prestação de curto prazo numa prescrição
normal, sujeita ao prazo de 20 anos.

10 — Por conseguinte, sendo esse o prazo de prescrição também
aplicável à dívida proveniente das taxas de conservação, o direito
à sua cobrança ainda não prescreveu pelas mesmas razões de facto
e de direito que subjazem à cobrança do imposto para o Serviço
de Incêndios referente ao mesmo período: 1977 a 1980, nas quais
se fundamentou o douto Despacho recorrido para declarar que ainda
não ocorreu a prescrição dessa obrigação tributária.

11 — Razões pelas quais deve o douto despacho recorrido ser re-
vogado, por ter violado o disposto nos normativos já acima citados:
arto 310o e no 1 do arto 311o do C. Civil, arto 83o do Regulamento
Geral de Canalização de Esgotos da Cidade de Lisboa e arto 106o

do Regulamento Geral de Canalização de Esgotos aprovado pela Por-
taria no 11338 de 8.5.946, e ser declarado procedente este recurso,
ordenando-se o prosseguimento da execução para cobrança não só
da dívida correspondente ao Imposto de Incêndios como também
da taxa de conservação de Esgotos, referente ao mesmo período de
tempo. . . ’’

Com despacho de sustentação do Mmo Juiz e sem contra-alegação
subiram os autos a este STA, onde o Exmo Procurador Geral Adjunto
emitiu douto parecer, defendendo a incompetência deste Tribunal,
em razão de hierarquia, com o fundamento de que o recurso não
versa exclusivamente matéria de facto.

Colhidos os vistos legais, após se ter ordenado a audição das partes
para sobre a questão de incompetência se pronunciarem, sem que
nenhuma delas o tenha feito, cumpre decidir.
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Tem prioridade de apreciação a questão de incompetência em vir-
tude de a competência dos tribunais ser questão de ordem pública
e o seu conhecimento preceder o de outra matéria (arto 3o da LPTA
e 660o do CPP ‘‘ex vi do arto 2o do C.P.T.).

Trata-se de incompetência absoluta em razão de 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 (arto 101o e 102o do C.P.C. e 45o do CPT).

Há que analisar a matéria levada às conclusões da alegação, de-
limitadoras como são do objecto do recurso, como é entendimento
jurisprudencial pacífico, apoiado na lei (arto 684o e 690o, 3, do C.P.C.
ex vi do arto 169o do CPT), com vista a determinar se a recorrente
discute ou põe em causa matéria de facto fixada na sentença recorrida,
caso em que, a verificar-se tal situação, será este tribunal incompetente.

Como decorre do quadro conclusivo, a recorrente afirma que o
Mmo Juíz a quo para decidir como decidiu não tomou em consideração
que a dívida constante dos conhecimentos de cobrança está certificada
por títulos executivos (concl. no 1 e 4).

Também na concl. 5 se afirma que a obrigação decorrente da taxa
de conservação de esgotos determina apenas o pagamento de uma
prestação periódica (anual) o que não é periodicamente renovável.

Resulta assim do teor destas conclusões que nelas se contêm as-
serções fácticas que exprimem ocorrências da vida real, matéria que
não logrou assento no quadro probatório fixado.

O que significa que, no caso vertente, também se discute matéria
de facto para cuja apreciação deixa de ser competente a Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo que, nos
termos do disposto no no 4 do arto 21o do ETAF, funcionando como
tribunal de revista, apenas conhece de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1a Instância, como
sucede no caso em apreço.

A apreciação da matéria de facto cabe na competência do Tribunal
Tributário de 2a Instância que, de acordo com o disposto no arto 39o

do ETAF, conhece de matéria de facto e de direito.
Do exposto se conclui que, não estando em causa exclusivamente

matéria de direito, não dispõe este STA de competência em razão
de hierarquia para do presente recurso conhecer, sendo competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos das disposições
conjugadas dos artos 39o, 21o, no 4, 32o, no 1, alín. b), e 41o, no 1,
alín. a), do ETAF aprovado pelo DL 129/84, em consonância, aliás,
com o preceituado no arto 167o do CPT.

Procede, assim, a deduzida excepção de incompetência deste STA,
o que obsta ao conhecimento do recurso.

Termos em que se acorda julgar incompetente, em razão da hie-
rarquia, o STA para do recurso conhecer, cabendo tal competência
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à autarquia local. Ocupação de imo-
biliários. Competência dos tribunais tributários.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A determinação da prestação a cumprir por ocupação
de imobiliários do domínio privado da autarquia, de for-
ma autoritária, independente da aceitação do particular,
só permitida a quem use do poder administrativo e se
abrigue em normas de direito público, constitui acto
administrativo.

2 — Para a execução da qual prestação, sendo pecuniária,
são competentes os tribunais tributários da 1.a instância,
nos termos do art. 155o do Código do Procedimento
Administrativo.

Recurso: 21.434. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Arnaldo
Ferreira Moreira. Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT 1a Instância de Lisboa (5o

Juízo) que julgou o tribunal incompetente em razão da matéria para
proceder à cobrança coerciva da importância de 2 021 525$00 por
ocupação de imobiliários, sendo para tal competente o tribunal co-
mum, e deferindo a oposição que Arnaldo Ferreiro Moreira deduzira
contra a execução movida para a respectiva cobrança, veio a Re-
presentante da FaPa junto daquele juízo, em representação da Câmara
Municipal de Lisboa, recorrer, concluindo a sustentar que:

-a sentença recorrida se limitou a considerar que a prestação em
causa, devida pelo executado pela ocupação precária de parte de um
prédio do domínio privado municipal não podia qualificar-se de taxa
ou qualquer outra receita tributária, antes sendo de qualificar como
receita patrimonial, tanto assim que teria sido calculada com base
no capt. II da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais,
epigrafado sob a designação ”rendimentos de propriedade;

-todavia, o valor da dívida exequenda foi unilateralmente definido
pela CML com base naquela Tabela de Taxas, independentemente
de vontade ou de acordo do executado, constituindo um acto ad-
ministrativo, que visou produzir efeitos jurídicos numa situação in-
dividual e concreta, resultando de aplicação de um regulamento ad-
ministrativo, aprovado pela AML, o que integra o conceito de acto
administrativo definido no art. 120o do CPA;

-assim sendo, deveria ter sido conhecida a oposição à luz dos nos 1
e 2 do art. 155.o do CPA (com a nova redacção do DL 6/96, de
31.1, conjugado com o n.o 2 do art. 8o, no 3 do art. 59o e al. c),
n.o 1 do art. 62o, todos do ETAF, uma vez que a dívida exequenda
é uma prestação pecuniária, cujo pagamento à CML foi imposto por
um acto administrativo por ela praticado a coberto da dita Tabela,
que constitui um Regulamento Municipal em vigor;

-prevendo, assim, a lei a obrigatoriedade de se seguir o processo
de execução fiscal previsto no CPT nesta situação, daquela decorre
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uma ampliação da competência dos tribunais tributários, acolhida nos
termos do n.o 2 do art. 8o do ETAF e coberta pela lei de autorização
legislativa conferida ao Governo pela Lei no 32/91, de 20.7.

Teriam sido violados os normativos acima referidos.
No tribunal a quo foi sustentada a decisão recorrida.
O Exmo Magistrado do MoPo sustentou a competência dos tribunais

tributários de 1a Instância para o conhecimento da presente oposição
à execução, mau grado as quantias em causa não poderem qualificar-se
como taxas por devidas pela utilização de bens do domínio privado,
porque in casu verificou-se um acto administrativo, através da fixação
unilateral da dívida pela Administração aplicando normas de direito
-a Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas -, visando produzir
efeitos jurídicos numa situação individual e concreta.

A sentença recorrida pronunciou-se com base na qualificação que
deu à receita a cobrar na execução, à qual não emprestou a natureza
de taxa ou de qualquer outra de ordem tributária, antes lhe conferindo
a de ”renda” ou ”análoga à renda”, acrescentando-se na sustentação
que o acto de que decorre, a aplicação do regulamento administrativo
-Tabela de Taxas e Outras Receitas- não é um acto administrativo,
mas, antes uma operação material, que não desfigura a natureza pa-
trimonial da receita sem natureza fiscal e ”para cuja cobrança não
pode ser materialmente competente um juízo tributário, pois se está
no domínio do direito civil”.

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

a) A dívida dada à execução no processo principal respeita à ocu-
pação de um espaço tipo quinta” composto por um terreno agrícola
destinado a pastagem de gado bovino (24 750 m2) e por uma área
coberta destinada à guarda do mesmo gado e armazém de forragens
(644 m2), sito em Telheiras no então denominado ”Casal da Fome”
à Av. Norton de Matos, em Lisboa, no período que decorreu entre
Novembro de 1982 e Outubro de 1986, inclusive, no valor de esc.
2 021 525$00 - cfr. fls. 113 e 114, fls. 2 a 49 do proc. principal e
procs. administrativos juntos por linha;

b) Inicialmente esse prédio era ocupado por Arménio Ferreira
Aguiar, já falecido (cfr. fl. 92), que ia autorizando outros a ocupa-
rem-no, subalugando-lhes o espaço - cfr. fls. 104 e 105;

c) Tal prédio faz parte do domínio privado da CML, vindo para
a sua propriedade privada por escritura datada de 1960/12/27 - cfr.
fls. 60 e 76 a 80:

d) O preço unilateralmente estabelecido nunca chegou a ser pago
pelo oponente, ocorrendo divergências entre aquele e a CML sobre
as circunstâncias e as condições de ocupação;

e) No documento de dívida do proc. principal consta, para além
do mais, ”ocupação de imobiliários” - cfr. fl. 2 do proc. principal;

f) O valor da dívida exequenda constante dos documentos referidos
em a) que antecede foi calculado de acordo com a Tabela de Taxas
e Licenças e Outras Receitas - cfr. fls. 63 a 66:

g) Da Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas referida an-
teriormente, consta um art. 110o, epigrafado ”taxas pela ocupação
de imóveis do domínio privado da câmara”, que se encontra inserido
no Capítulo XV. ”Diversos”, e na Secção III, epigrafada ”outras re-
ceitas”, sendo que a Secção I é epigrafada ”taxas”.

h) Os autos principais foram autuados em 12 de Outubro de 1987.
Controverte-se a competência dos títulos tributários de 1a instância

previstos no art. 59o/3 do ETAF para a cobrança coerciva de dívidas
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às câmaras municipais provenientes de ocupação de imobiliários, a
qual implica a competência para conhecer da oposição deduzida contra
as respectivas execuções, pois o tribunal competente para a execução
também o é para a correlativa oposição.

A questão, tal como foi delineada pela Rte, não incide na natureza
tributária (ou não tributária) da receita exequenda, como elemento
determinativo (ou índice) da discutida competência, como o pensou
a sentença, mas, antes, na aplicabilidade ao caso da norma do art.
155o/1 do CPAdministrativo, que prescreve que ”quando, por força
de um acto administrativo, devam ser pagas a uma pessoa colectiva
pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na
falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução
fiscal regulado no Código de Processo Tributário” (redacção do DL
6.96, de 31.1).

Na perspectiva colocada na sentença a sua solução é a correcta
face à lei aplicável.

Dos arts. 62o/1/c), 59.o/ 3 do ETAF e 22o/5 da Lei 1/87 de 6.1.
(Finanças Locais) decorre a competência dos tribunais fiscais para
a cobrança coerciva de dívidas às autarquias locais provenientes de
impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias, tudo receitas
geradas em relação fiscal, das quais se alheia a emergente do ren-
dimento de um imobiliário que faz parte do domínio privado da Câ-
mara, que constitui o caso dos autos-itens a) e c) do probatório.

Nem com a figura tributária mais aproximada em características
-a taxa-, se poderá identificar esta receita, reconhecido que aquela
pressupõe ser uma receita coactivamente paga pela utilização indi-
vidualizada de bens semipúblicos (numa das suas vertentes, a que
logra maior semelhança com a receita in casu) - cf. Teixeira Ribeiro,
RLJ, 117o/294 e Lições de Finanças Públicas, 4a ed., p. 208-213-,
quando na hipótese em apreço o rendimento respeita a bens do do-
mínio privado da edilidade (aqueles ditos bens semipúblicos ainda
são do domínio público, embora satisfaçam, conjuntamente com ne-
cessidades colectivas, necessidades individuais).

Sabido que os entes públicos, em que os municípios se integram,
podem exercer tanto actividades sujeitas ao direito público, como
actividades sujeitas ao direito privado, nos mesmos termos que os
particulares (cf. Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, I, p. 91), re-
conhecido que o rendimento de que derivaram as receitas em causa
não decorre das primeiras, há que assentar, na verdade, que as mesmas
são receitas patrimoniais, regidas pelo direito privado, cuja cobrança
coerciva não cabe, em função desse critério de distinção, aos tribunais
tributários.

Neste sentido, aliás, tem decidido a jurisprudência (cf., por todos,
o Ac. deste Tribunal, de 9.3.94, rec. 17 397, em Ap. DR de 28.11.96).

O pretendido alargamento da competência dos tribunais tributários,
albergado na referida norma do art. 155o/1 do CPA, a ser reconhecido,
alcança, sem dúvida, também esta causa pendente, embora a lei in-
vocada tivesse entrado em vigor posteriormente ao momento em que
a execução foi instaurada, nos termos da disposição de direito tran-
sitório do art. 8o/2 do ETAF, que sanciona a aplicabilidade da lei
nova que atribui competência a um tribunal ”de que inicialmente
(dela) carecesse para o conhecimento da causa”, quando tal com-
petência é, como no caso, a competência material.

Para que vingue a tese da Rte será de demonstrar que o pedido
formulado na execução, o seu quid disputatum, dimanava da ”força
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de um acto administrativo” (art. 155o/1 do CPA), levado a efeito
pelo ente público,”a coberto de normas regulamentares de direito
público, que fixou unilateralmente uma prestação pecuniária a pagar
pelo executado, o que indicia uma relação de direito público», isto
segundo as suas próprias palavras.

Da definição de acto administrativo dada pelo art. 120o do CPA
-”consideram-se actos administrativos as decisões dos órgãos da Ad-
ministração que, ao abrigo de normas de direito público, visem pro-
duzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta” - e das
propostas pela doutrina - Rogério Soares, em Direito Administrativo,
1978, p. 76, refere-se ao ”uso de poderes de Direito Administrativo”,
Freitas do Amaral, em Direito Administrativo, III, p. 66, alude ao
”exercício do poder administrativa” e Esteves de Oliveira, em Código
do Procedimento Administrativo, 2a ed., p. 550, anota os ”efeitos
de direito administrativo vinculantes de terceiros»- colhe-se que aquele
elemento nacional - ”ao abrigo de normas de direito público”- entra
em crise no caso presente em que se executa uma receita patrimonial
sujeita a regras de direito privado, como acima vai referido.

Ciente disso, veio a Rte aduzir que a prestação exequenda havia
sido fixada a ”coberto de normas regulamentares de direito público”,
a fim de situar o acto de fixação no domínio da acção administrativa,
como acto administrativo, e de afastar a competência do tribunal
comum para o conhecimento da execução.

Com efeito, a fixação da dita prestação aplicou a Tabela de Taxas,
Licenças e Outras Receitas, referida nos itens f) e g) do probatório,
donde consta ”um art. 110o, epigrafado taxas pela ocupação de imóveis
do domínio privado da câmara, que se encontra inserido no Cap.
XV, Diversos, e na Secção III, epigrafada outras receitas, sendo que
a Secção I é epigrafada taxas”, o que supõe a existência de um re-
gulamento municipal, de autovinculação normativa, do domínio de
uma das atribuições da autarquia - a administração de bens próprios
(arts. 2o/1a e 39o/2/a) do DL 100/84, de 29.3).

Certamente que, quando prossiga os interesses da administração
dos seus bens próprios, a autarquia poderá optar por sistemas de
direito privado ou por sistemas de direito público, mesmo com uti-
lização da via regulamentar, como assegura Sérvulo Correia, em Le-
galidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, p.
562 e ss, citado pelo Ac. deste tribunal de 3.7.96, rec. 19674.

No caso em apreço, embora a an da relação jurídica se situasse
no domínio do direito privado, como se referiu, o quantum da obri-
gação emergente, que também é elemento substantivo da dita relação,
veio a ser determinado independentemente da aceitação do executado,
de modo autoritário, somente permitido a quem use do poder ad-
ministrativo e se abrigue nas correlativas normas de direito público.

Tanto basta para que seja de qualificar tal determinação como
acto administrativo, nos termos acima expostos, pelo que se tem como
aplicável no caso a norma do art. 155o/1 do CPA, que manda seguir
o processo de execução fiscal regulado no Código do Processo
Tributário.

E como este processo não se aplica, após a publicação do DL
241/93, de 8.7, a dívidas que não sejam do Estado ou de outras pessoas
de direito público (art. 3o/1), não deixa de se ver na dita norma a
atribuição da competência aos tribunais tributários (cf. Esteves de
Oliveira, ob. cit, p. 734, e Laurentino da Silva Araújo, em Processo
de Execução Fiscal, p. 13, que considerou bastante mencionar a lei
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o emprego de tal forma de processo para atribuir a competência
aos tribunais fiscais quando as dívidas são do Estado ou equiparáveis.

Pelo exposto, o tribunal recorrido é materialmente competente para
a execução e, consequentemente, para conhecer a oposição (cf., no
mesmo sentido, o acordão acima referido, de 3.7.96).

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, julgando-se o tribunal a quo competente em razão
da matéria para conhecer da causa.

Sem custas.

Lisboa, de 11 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da As-
sunção Barbosa. — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

IVA. Caducidade do direito de liquidar imposto. Efeito im-
peditivo. Liquidação oficiosa.

Doutrina que dimana da decisão:

A liquidação efectuada nos termos do art. 82o do CIVA, dentro
dos cinco anos seguintes ao ano em que ocorreram os factos
tributários, impede a caducidade do direito de liquidar o
tributo.

Recurso n.o 21 461. Recorrente: Jorge Augusto da Conceição Correia;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro 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 interposto da sentença da 1a instância, que,
por sua vez, julgara improcedente a impugnação judicial deduzida
contra a liquidação do IVA relativo a 1986 feita à Cidacar – Comércio
de Veículos Automóveis, Lda, no montante de 3 068 879$00, veio o
Rte Jorge Augusto da Conceição Correia do mesmo recorrer, con-
cluindo a sustentar que:

– as pretendidas notificações à Cidacar, através de cartas registadas
com aviso de recepção de 10 e 12 de Dezembro de 1991, não pro-
duziram os efeitos previstos no no 4 do art. 84o do CIVA, pois os
respectivos avisos não foram devolvidos assinados, como seria mister
para a sua perfeição nos termos conjugados dos arts. 238.o-A do CPC
e 68o/3 e 68o/1 do CPT;

– não sendo perfeita essa notificação não produz efeitos, pelo que
não houve válida e lícita notificação da liquidação do IVA respeitante
ao ano de 1986 no ano de 1991, tanto assim que o apuramento no-
tificado em Outubro não se estabelizou na ordem jurídico-fiscal como
caso resolvido, nem essa liquidação era definitiva – art. 85o/1 do CIVA;

1803

– à míngua da notificação da liquidação definitiva do imposto de
1986 até ao fim do ano de 1991, decorreu o prazo de caducidade
do direito da Administração Fiscal de liquidar – art. 33o do CPT.

O Exmo Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso não
merece provimento, porquanto está fixado que o imposto em causa,
referido ao ano de 1986, foi notificado ao sócio gerente da devedora
em 9.10.91, logo dentro dos cinco anos seguintes àquele em que se
verificou a exigibilidade do imposto, nos termos do art. 88o/1 do CIVA.

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

A) Relativamente ao exercício de 1986 foi a “Cidacar – Comércio
de Veículos Automóveis, Lda” objecto de fiscalização pelos S. F.T.

B) Uma vez que a sociedade não possuía a contabilidade devi-
damente organizada, foi à mesma liquidado imposto nos termos do
arto 82o do CIVA no montante de 1.501.629$00.

C) Debitado o mesmo ao Tesoureiro, não foi pago, tendo sido
instaurada execução.

D) Por falta de bens da originária executada, foi ordenada a reversão
da execução contra o aqui impugnante na qualidade de sócio gerente.

E) Por carta registada com aviso de recepção em 1991 o impugnante
foi notificado na qualidade sócio gerente da “CIDACAR” para a
morada na Rua de Luís de Camões, 40, 1o (4400) Vila Nova de
Gaia para pagar o imposto no montante de 1.685.503$00 acrescido
de juros compensatórios, relativo ao exercício de 1986, ou reclamar
nos termos do arto 84o do CIVA.

F) Em 24/10/91 a “CIDACAR” apresentou reclamação nos termos
do arto 84o do CIVA.

G) Prestada informação pelos S. F., foi deferida parcialmente re-
clamação tendo sido liquidado o imposto de 1.501.629$00.

H) Em 10/12/91 e em 12/12/91 foram expedidas cartas registadas
com aviso de recepção para notificação do impugnante na qualidade
de sócio gerente da “CIDACAR” para comunicar se se conformava
ou não com o volume de negócios para o exercício de 1986.

I) Ambas as cartas vieram devolvidas com a indicação de não
reclamado.

O Rte, apostado em sustentar que o direito de liquidar o IVA
em causa caducara, nos termos do art. 33o do CPT, por a liquidação
respectiva não lhe ter sido notificada dentro dos cinco anos contados
da data do facto tributário, veio apoiar-se na irregularidade das co-
municações do item H do probatório, clamando pela sua relevância
para o pretendido efeito da caducidade.

Todavia, não é a decisão do chefe de repartição de finanças, pro-
ferida sobre a reclamação do contribuinte, nos termos do art. 84o

do CIVA, comunicada através da expedição das cartas referidas na
dita alínea, que releva para o pretendido efeito, mas, sim, o acto
tributário decorrente da rectificação da declaração periódica de im-
posto ou da falta desta, a que a Administração procedeu por a con-
tribuinte não possuir a “contabilidade organizada”, nos termos do
art. 82o do CIVA e a que se refere o item B do probatório.

Este acto possui já os caracteres do acto tributário, que resultam
de ser um acto de aplicação de norma tributária material, isto é,
“de uma norma que prevê e regula a obrigação de imposto expe-
cificamente considerada, por um órgão da Administração” (cf. Alberto
Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 83 e 92), o que
lhe confere as virtualidades de tornar líquida e certa a obrigação
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tributária, de moto a que o sujeito activo possa reclamar o cum-
primento do respectivo crédito e o sujeito passivo cumpri-lo (cf. Nas-
cimento Barreira, em CTF no 277/282, p. 367).

É um “acto vinculado de aplicação do direito”, que opera quanto
à obrigação de imposto “uma eficácia preclusiva” (cf. Alberto Xavier,
ob. cit., p. 542), sem prejuízo de a fixação definitiva do imposto de-
pender de se tornarem definitivas as decisões administrativas pro-
vocadas pelas reclamações dos contribuintes nos termos do art. 84o

do CIVA, conforme a previsão do art. 85o.
Mas aquela dita virtualidade, de tornar certa a obrigação tributária,

é bastante para que se entenda atribuído ao acto o efeito impeditivo
da caducidade do direito de liquidar o tributo, uma vez que o instituto
da caducidade é estabelecido “com o fim de, dentro de certo prazo,
se tornar certa, se consolidar, se esclarecer, determinada situação
jurídica”, como refere Vaz Serra, em RLF, 107o/24, cujo entendimento,
formulado a propósito do art. 331o do CCivil, é extensível ao ramo
do direito fiscal.

Ora, quanto a este acto tributário oficioso da Administração ne-
nhuma dúvida foi posta acerca da validade da respectiva notificação
feita a 9.10.91 pelo tribunal recorrido, que a considerou praticada
dentro da lei (arts. 65o/1, 66o/3 e 68o/1 do CPT), sendo que esta
asserção em nada foi rebatida pelo Rte.

Daí que se entenda impedida a caducidade pela prática do referido
acto tributário dentro do quinquénio assinado na lei (arts. 33o do
CPT e 88o do CIVA) – em 1991 para factos tributários ocorridos
em 1986 –, pelo que sossobra a pretensão do Rte, sendo de confirmar
o aresto recorrido.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 50 %.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. – Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) – João José Coelho Dias – Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. – Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Rejeição liminar de oposição. Custas. D. L. 199/90.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo o D.L. 199/90 de 19/6 alterado várias disposições do
Regulamento das Custas (RCTCI) e tendo suprimido a re-
dução da taxa de justiça para os casos de rejeição liminar
de oposição, não pode o intérprete considerar que existe
um caso omisso que justifique o recurso ao estatuído no
Código das Custas Judiciais.
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Recurso no 21.509; Recorrente: Fazenda Pública: Recorrida: Geno-
veva Maria Marcelino Saragoça Ferro Júnior e marido; Relator
o Exm.o Cons.o Dr. VITOR MEIRA.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Genoveva Maria Marcelino Saragoça Ferro Júnior e Agostinho dos
Santos Ferro Júnior deduziram oposição à execução que contra si
revertera por dívidas da firma «Barreto e Carmo, Lda».

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância reijeitou limi-
narmente a oposição por as razões aduzidas não consubstanciarem
qualquer dos fundamentos de oposição tipificados no artigo 286o do
C.P.T., condenando os oponentes nas custas com redução da taxa
de justiça nos termos do artigo 17o, alínea b), do Código das Custas
Judiciais.

Não se conformando com o decidido quanto às custas, recorreu
a Fazenda Pública para este Supremo Tribunal Administrativo, for-
mulando as seguintes conclusões:

a) Por decisão de fls. 22 e 23, foram rejeitados liminarmente os
presentes autos de oposição;

b) sendo a oponente condenada nas custas e nos termos do arto 17o

al. b) do C.C.Judiciais ex vi do arto 2o do Regulamento;
c) a nosso ver, mal, já que as normas legais em que se estribou

o Mo Juiz não serão de aplicar ao caso «sub judice»;
d) já que se no no 2 do arto 12o citado não consta a fase de rejeição

liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque o legislador
assim o quis;

d) não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue à ob-
servância do Código das Custas Judiciais;

f) ao decidir como decidiu o Mo Juiz a quo desrespeitou o contido
no no 2 do arto 12o do referenciado Regulamento.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Delimitando o objecto do recurso diremos que, estando em causa

apenas a questão das custas, o recurso se cinge a saber se é aplicável
o artigo 12.o, n.o 1, al. d), do Regulamento das Custas (RCPCI),
como pretende a recorrente Fazenda Pública, ou o artigo 17.o al. b)
do C.C.J. aplicável por força do art.o 2.o daquele Regulamento, como
se decidiu no despacho recorrido.

O Regulamento das Custas, aprovado pelo D. L. n.o 449/71 de
26 de Outubro, determinava no seu artigo 12.o que o imposto de
justiça devido nos actos e incidentes que referia seria o que resultasse
de uma fracção indicada das importâncias da tabela anexa I. A alínea
d) do n.o 1 desse artigo fixava em metade a fracção relativa à oposição,
reduzindo-a o n.o 2 a um terço nos casos de rejeição liminar. Pos-
teriormente, o D. L. n.o 199/90, de 19 de Junho, veio dar nova redacção
àquele artigo 12.o, passando para 3/5 a fracção relativa à oposição.
Deixou porém de referir qual a redução nos casos de indeferimento
liminar. E foi com base nessa omissão que o M.o Juiz recorreu ao
C. C. J. invocando para o fazer o artigo 2.o do Regulamento das
Custas.

A aplicabilidade ou não do Código das Custas Judiciais dependerá
de se considerar que ocorre ou não uma lacuna pois que só em caso
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afirmativo se justificaria o recurso ao diploma que rege as custas
judiciais. Da leitura do preâmbulo do D.L. n.o 199/90 resulta que
se pretendeu com este diploma rever as tabelas de custas dos processos
de contribuições e impostos que não eram revistas desde 1984 e que
se encontravam desajustadas. Ao aumentar para 3/5 a fracção relativa
à oposição para efeitos de redução das custas e ao retirar do artigo 12.o
a referência a uma específica redução nos casos de indeferimento
liminar, mantendo tal redução para os casos de desistência, não pode
duvidar-se da intenção do legislador de não pretender manter tal
redução nos casos de oposição, não obstante a ter mantido nos casos
de impugnação [artigo 9.o, al. b)].

Se o legislador pretendeu eliminar a redução em causa, como resulta
da génese da alteração do preceito e do seu teor literal, não pode
o intérprete considerar que ocorre uma lacuna que imponha o recurso
o artigo 17.o do C.C.J., acrescendo até que a alínea b) de tal artigo
se não ajusta especificamente ao caso em apreço. De facto, tal alínea
refere-se a acções e não a oposições, sendo certo que, como atrás
referimos, o D.L. 199/90 manteve a redução da taxa de justiça para
os casos de indeferimento liminar no processo de impugnação. É
certo que a taxa de justiça deve ajustar-se à maior ou menor actividade
processual, mas tal regra não pode levar o intérprete a considerar
omissa uma situação que o legislador decidiu extinguir, mesmo que
com base no eventual carácter injusto de alteração legislativa, o que
aliás vem determinado no n.o 2 do artigo 8.o do Código Civil. No
sentido indicado já este Supremo Tribunal Administrativo se pro-
nunciou em acórdãos de 7 de Fevereiro de 1996 (recursos n.os 19993
e 19994), 19 de Outubro de 1995 (recurso n.o 19007) e 16 de Abril
de 1997 (recurso n.o 21476).

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao re-
curso, revogando o despacho recorrido quanto às custas, que se fixam
em 3/5 nos termos do artigo 12.o, n.o 2 do Regulamento das Custas.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Graduação das dívidas ao CRSS.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 10o, no 1, do Decreto-Lei no 103/80,
de 9 de Maio, as contribuições para a segurança social
são graduadas logo a seguir aos impostos;
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II — Esta regra especial para as contribuições para a segurança
social afasta a regra geral do arto 822o, no 1, do Código
Civil, que estabelece o princípio geral da preferência re-
sultante da penhora sobre os credores que não tenham
garantia real anterior.

Recurso n.o 21 637. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José
Melo Comp. Sucessora, L.da; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Al-
meida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1oRelatório
Por apenso aos autos de execução fiscal no 1291, na qual é executada

JOSÉ MELO COMP. SUCESSORA L.da, a Fazenda Pública junto
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto reclamou os créditos
da Fazenda Nacional sobre o produto da venda dos bens imóveis
penhorados àquela — IVA, CIGA, CRSS.

Por sentença de fl. 13, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto graduou os créditos do seguinte modo:

1o CRSS, quantia exequenda e reclamado de 1985, bem como os
respectivos juros;

2o IVA e CRSS reclamado, bem como os respectivos juros.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda

para este STA, pedindo a alteração da graudação dos créditos nos
termos das seguintes conclusões das alegações:

1. Os créditos do CRSS quando concorrerem com créditos do Es-
tado e gozando ambos do mesmo privilégio, são graduados a seguir
aos do Estado nos termos do arto 10o do DL 103/80 de 9 de Maio.

2. A ordem enunciada no citado diploma não é alterada, quando
os créditos do Estado, por impostos indirectos são posteriores à
penhora.

3. Não há na lei qualquer excepção a este regime quando os créditos
do CRSS são posteriores àquela.

4. Os créditos do Estado, com privilégio, admitidos, devem ser
graduados em primeiro lugar, enquanto que os do CRSS devem ser
graduados a seguir àqueles.

5. O aresto recorrido violou o arto 10o do Dec-Lei no 103/80, de
9 de Maio, e os artos 747o e 822o ambos do Código Civil.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
2o Fundamentos
Na sentença recorrida, o fundamento da graduação residiu no facto

de os créditos de IVA gozarem de privilégio mobiliário geral nos
termos do arto 735o, no 2, e 736o do Código Civil, e os créditos do
CRSS gozarem de privilégio imobiliário e mobiliário geral nos termos
do arto 736o do já referido código e artos 10o e 11o do DL no 103/80.
Nessa sentença tomou-se em consideração que as dívidas de IVA
e CRSS são posteriores à penhora de 1.9.87 sobre os bens móveis
penhorados.

Na sentença recorrida, depois de se enunciarem os normativos apli-
cáveis, não se explicou a razão pela qual os créditos do CRSS foram
graduados à frente do crédito de IVA.

A Fazenda, no seu recurso, pressupõe que a causa desta graduação
estará no facto de o Mo Juiz a quo ter feito funcionar a preferência
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resultante da penhora, nos termos do arto 822o do Código Civil, pois
o crédito de IVA é posterior à penhora. No mesmo sentido vai o
parecer do MoPo junto deste STA.

Mas a verdade é que na sentença recorrida nem se faz qualquer
referência ao arto 822o do CC nem se diz que o IVA foi graduado
depois das contribuições para o CRSS pelo facto de não ter uma
garantia real anterior.

Vejamos o que diz a lei.
Nos termos do arto10o, no 1, do Decreto-Lei no 103/80, de 9 de

Maio, «os créditos das caixas de previdência por contribuições e os
respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral, gra-
duando-se logo após os créditos referidos na al. a) do no 1 do ar-
tigo 747o do Código Civil». Esta alínea a) reporta-se aos créditos
por impostos, pagando-se em primeiro lugar o Estado e só depois
as autarquias locais.

Mostra claramente aquele arto10o, no 1, que o legislador quis colocar
em primeiro lugar os impostos do Estado e só depois coloca os créditos
das caixas de previdência por contribuições e os respectivos juros
de mora.

Ora, logo por estas duas disposições [arto 10o, no 1, e arto 747o,
no 1, al. a)] vemos que a sentença de 1a instância graduou os créditos
contra a lei, pois devia colocar o IVA em primeiro lugar.

Mas se o Mo Juiz a quo graduou em primeiro lugar os créditos
do CRSS pelo facto de ter sido o CRSS a instaurar a execução e
gozar, nos termos do arto 822o do CC, da preferência resultante da
penhora, então também por aqui a sentença não se pode manter.

Com efeito, o arto 822o, no 1, do CC, diz que o exequente adquire
pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer outro
credor que não tenha garantia real anterior. Esta norma consagra
o princípio geral da preferência resultante da penhora, pois a penhora
obtida por um dos credores pode ser um benefício para todos os
outros, evitando a dissipação dos bens, e é justo que o exequente
tire algum benefício por ser o primeiro a fazer penhorar.

Mas esta regra geral cede em presença de uma norma especial
em sentido contrário. E, de facto, o arto 10o, no 1, do DL 103/80,
é uma norma especial a manifestar o pensamento legislativo no sentido
de o crédito de impostos prevalecer sobre as contribuições para o
CRSS. Aqui aplica-se a regra de direito segundo a qual a aplicação
da lei especial afasta a aplicação da lei geral. E não há dúvida que
aquele arto 10o é uma regra especial para graduação dos créditos
do CRSS.

Por estas razões, o Mo Juiz a quo infringiu o arto 10o, no 1, do
DL 103/80 e a graduação de créditos que fez é ilegal.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso da Fazenda Pública, em revovar a sentença re-
corrida e em graduar os créditos do seguinte modo:

1o) A dívida de IVA e respectivos juros;
2o) A dívida ao CRSS e respectivos juros.
Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Coelho Dias. — Fui presente, Duarte Júnior.
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Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Caducidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de caducidade de cinco anos, para liquidação
adicional de IVA, não pode ser contado atendendo-se
à periodicidade mensal ou trimestral do tributo, deven-
do-o ser a partir do termo do ano em que se verificar
o facto tributário.

II — Solução que resulta quer da aplicação do arto 33o, 1,
do CPT, quer do disposto no arto 88o, 1, do CIVA.

Recurso no 21.654, em que é recorrente Ministério Público e recorridos
Secundino Cantinho e Filhos, Lda e Fazenda Pública, e de que
foi relator o Exmo. Cons.o Dr. Coelho Dias.

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

1. O Exmo Magistrado do MoPo, junto do Tribunal Tributário de
1a Instância de Viana do Castelo, inconformado com a decisão do
Mmo Juiz daquele Tribunal, de fs. 25, que julgou procedente a im-
pugnação deduzida por «Secundino Cantinho & Filhos, Lda» contra
a liquidação adicional de IVA e juros compensatórios, respeitante
aos meses de Junho, Agosto, Setembro e Outubro de 1990, no total
de 679.239$00, daquela decisão veio recorrer para este STA, assim
concluindo a alegação do recurso:

«1 — O prazo de caducidade do direito à liquidação de IVA é
de cinco anos.

2 — Contados a partir do termo do ano a que respeita o impos-
to — arto 88.1 do CIVA e arto 33.1 do CPT.

3 — Por isso, o prazo de caducidade de direito à liquidação de
IVA, referente aos meses de Junho, Agosto, Setembro e Outubro,
todos os ano de 1990, conta-se desde 1-1-91, com termo a 31-12-95.

4 — Consequentemente, ocorreu dentro do prazo de caducidade
a notificação daquela liquidação efectuada em 29-12-95 à impugnante.

5 — E é exigível o valor do imposto liquidado.
6 — Ao decidir de modo diferente o Mmo Juiz «a quo» violou o

preceituado pelos artigos 33.1/CPT e 88.1/CIVA».
1.1. Não houve contra-alegações, tendo o Mmo Juiz, a fl. 32, sus-

tentado a sua decisão.
1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida, depois de mencionar no «relatório» a

liquidação que era impugnada, deu o Mmo Juiz como provado o
seguinte:

«A impugnante foi, em 29-12-95, notificada a dita liquidação, re-
ferente aos meses e ano mencionados».

2.1. Considerando que o IVA, sendo um imposto periódico, era
de periodicidade mensal ou trimestral e que o arto 33o, 1, do CPT,
devia interpretar-se no sentido de se contar o prazo de cinco anos
a partir do último facto tributário do período a considerar, entendeu
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o Mmo Juiz verificar-se a inexigibilidade do valor liquidado à im-
pugnante, julgando a impugnação procedente.

2.2. Vejamos, pois, se assiste razão ao recorrente.
Conforme este alega, à impugnante, ora recorrida, foi feita liqui-

dação adicional de IVA, nos termos do arto 82o do CIVA, relativa
ao ano de 1990 — meses de Junho, Agosto, Setembro, Outubro e
Dezembro.

Dessa liquidação foi a impugnante notificada em 29-12-95, pelo
que o acto tributário ocorreu dentro do prazo de cinco anos fixado
no arto 88o, 1, do CIVA, bem como a notificação deste ao contribuinte.

Assim, respeitado ficou, também, o prazo estabelecido no arto 33o,
1, do CPT, para o exercício do direito à liquidação do tributo em
causa.

Na verdade, devendo classificar-se o IVA como um imposto pe-
riódico, conforme se reconhece na sentença recorrida (cfr. Braz Tei-
xeira, «Princípios de Direito Fiscal», vol. I, pág. 63), na gestão do
qual é elemento fundamental «. . . a elaboração de uma conta corrente
do contribuinte, debitada pelo montante da sua declaração periódica
e creditada pelos pagamentos efectuados» (cfr. preâmbulo do CIVA,
no 11), o prazo de cinco anos, fixado no citado arto 33o, 1, deve
contar-se a partir do termo do ano em que se verificar o facto tri-
butário, nos termos desse preceito.

E nada na lei autoriza o entendimento, sufragado na decisão re-
corrida, de tal prazo ser contado atendendo-se à periodicidade mensal
ou trimestral do imposto, como se este fosse um imposto de obrigação
única.

Pelo contrário, o arto 88o-A, aditado pelo DL 166/94, de 9 de Junho,
vindo permitir que as liquidações referidas nos artos 82o e 83o, todos
do CIVA, sejam agregadas por anos civis num único documento de
cobrança, e o facto de o limite mínimo para liquidação ser reportado
ao seu valor anual, conforme nos 4 e 5 do arto 88o, como bem salienta
o recorrente, apontam, decisivamente, para o entendimento aqui se-
guido, em concordância com aquele.

Assim, assistindo-lhe razão nas críticas formuladas à sentença, que
errou na interpretação e aplicação da lei, esta não pode manter-se
na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, julgando-se a impugnação improcedente.

Custas pela recorrida, mas apenas na 1a instância.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 11 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição; informações oficiosas; nulidade; omissão de pro-
núncia.
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Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de oposição, as informações oficiosas só devem
ser prestadas se o chefe da Repartição de Finanças as reputar
convenientes (arto 290o do CPT).

Daí que, a sua falta, não integra nulidade.
A promoção do Mo Po, no sentido de que os autos sejam

instruídos com elementos reputados necessários, não cons-
titui questão nos termos dos artos 660o e 668o no 1 al. d)
do C.P. Civil.

Assim, a omissão de pronúncia sobre tal promoção não integra
nulidade.

Recurso no 21.659, em que é recorrente o Ministério Público e re-
corrido Edgar José Galvão de Sousa e Fazenda Pública e de que
foi Relator, o Exmo Sr. Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Exmo Magistrado do Ministério Público, junto do T. T. de 1a Ins-
tância de Lisboa, não se conformando com a sentença, a fls. 186
e seguintes, do Mo Juiz daquele Tribunal, dela interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

1 — O arto 40o do CPT concede aos Juízes dos Tribunais Tributários
o ‘‘poder-dever’’ de ordenar as necessárias diligências tendentes ao
apuramento da verdade.

2 — O arto 41o do CPT incumbe ao Ministério Público a defesa
da legalidade e da promoção do interesse público e impõe que seja
sempre ouvido nos processos judiciais antes de ser proferida a
sentença.

3 — Nos presentes autos não constam quaisquer informações ou
elementos que possibilitem o exame da causa ou a emissão de parecer
sobre a legalidade da mesma.

4 — A falta de elementos essenciais para apreciação da legalidade
e para o exame da decisão da causa, constitui nulidade insanável
nos termos do arto 119o no 1 al. b) do CPT, mas caso assim não
se entenda sempre será a matéria sob apreço susceptível de ser sub-
sumida ao arto 201o do CPC, por tal omissão influir no exame e
decisão da causa.

5 — A Ma Juíza a quo, ao não se pronunciar sobre a promoção
do Ministério Público de fls. 184 e 185 e ao proferir desde logo sen-
tença, violou os preceitos que prevêm expressamente a intervenção
do Ministério Público — arto 41o do CPT —, inviabilizando a emissão
do parecer sobre a legalidade, por total inexistência das informações
e elementos atrás referidos, constituindo tal omissão a qualidade pre-
vista no arto 144o no 1 do CPT, com aplicação do disposto no arto 668o

no 1 al. d), conjugado com o arto 666o no 3 do CPC, aplicáveis ex
vi do arto 2o al. f) do CPT.

*

A Ma Juiza a quo sustentou a decisão.
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*

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Com relevo para a decisão, apura-se nos autos o seguinte:
1 — Edgar José Galvão de Sousa deduziu oposição à execução fiscal

contra si revertida em 21/2/91 (fl. 2).
2 — Em 1/7/93 foi ordenado o cumprimento do disposto no arto 131o

do CPT.
3 — Em 20/9/93 foi junta a resposta da F.P. (fl. 46).
4 — Na sequência do despacho de folhas 55 foi junto um relatório

da Inspecção-Geral de Finanças, cuja junção havia sido requerida
na petição inicial (v. fls. 17 e 56 e seguintes).

5 — Em 3/Maio/95 foi inquirida uma testemunha (fls. 168).
6 — Na sequência do despacho de fls. 169, ordenando o cumpri-

mento do disposto no arto 139o do CPT, foram juntas as delegações
do oponente.

7 — Em 4/7/95 é proferido o seguinte despacho:
Ao MoPo (arto 140o ex vi arto 239o do CPT).
8 — Em 14/7/95 o MoPo promoveu que os autos fossem instruídos

com os necessários elementos em falta e que possibilitassem a apre-
ciação e o mérito da pretensão do oponente e que, após isso, lhe
fossem continuados com vista para os fins do arto 140o do CPT
(v. fls. 184).

9 — Em 20/12/96 foi proferida sentença, sem que fosse, antes, aten-
dida a promoção que antecede, sobre a qual aquela não se pronunciou.

10 — A referida sentença, a fls. 186 e seguintes, julgou a oposição
procedente por resultar insubsistente o necessário nexo de causalidade
adequada entre o exercício funcional da gerência e a insuficiência
patrimonial para liquidação das dívidas à Segurança Social no período
constante do título executivo, vindo a concluir pela ilegitimidade do
oponente na instância executiva.

*

Vejamos, pois, se foram cometidas as nulidades previstas nos
artos 119o no 1 al. b) do CPT, ou no arto 201o no 1 do C.P. Civil
e ainda a prevista no arto 668o no 1 al. d) do C. P. Civil.

Diz-nos o art.o 119o no 1 al. b) do CPT que a falta de informações
oficiais constitui nulidade insanável em processo judicial.

Todavia, como referem Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão
(CPT, Coment. e anot., 2a ed., pp. 237, anot. 9) ‘‘as informações
oficiosas a que se reporta a alínea b) deste normativo são as referidas
nos art.os 129 e 134o’’.

Ora estes artigos referem-se ao processo de impugnação.
No processo de oposição rege, a este propósito, o arto 290o do

CPT que dispõe:
Autuada a petição, o chefe da Repartição de Finanças remeterá,

no prazo de 10 dias, o processo do Tribunal de 1a Instância competente
com as informações que reputar convenientes.

Do confronto desta disposição legal com o arto 129o do CPT resulta
que, em processo de impugnação judicial, a prestação de informações
oficiosas é obrigatória enquanto que, na oposição, tais informações
oficiosas só são de prestar se o Chefe da Repartição de Finanças
as reputar convenientes.
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De resto, em processos de execução fiscal, no âmbito do qual se
insere a oposição, a falta de informações oficiosas, como se vê do
arto 251o do CPT, não constitui nulidade.

Mas será que foi cometida a nulidade a que alude o arto 201o

do C.P. Civil?
Esta nulidade ocorre quando se pratica um acto que a Lei não

admite ou se omite um acto ou formalidade prescrita por Lei e, num
e noutro caso assim seja declarado por Lei, ou quando a irregularidade
possa influir no exame ou na decisão da causa.

‘‘A falta de elementos essenciais para a apreciação da legalidade
e para o exame e decisão da causa’’, referidos na conclusão 4a, e
susceptíveis de influir no exame e decisão daquela, era fruto, como
se vê da promoção de fl. 184, da ausência do processo executivo.

Todavia, como se vê do probatório da sentença, é feita referência
ao processo executivo, dele se extraindo os elementos julgados
pertinentes.

Não se vê, pois, qual seja a omissão de acto ou formalidade, pres-
critos na Lei, que pudessem ter influído no exame ou na decisão
da causa.

Vejamos, por fim, se a sentença peca por omissão de pronúncia.
Dos art.os 660o e 668o no 1 al. d) do C.P. Civil e 144o do CPT

resulta que o Juiz deve conhecer de todas as questões que tenham
sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão
esteja prejudicada pela sujeição dada a outras, sob pena de, se o
não fizer, ser nula a sentença por omissão de pronúncia.

Daqui resulta que o objecto da pronúncia judicial são as questões
suscitadas pelas partes.

Questões para este efeito são todas as pretensões processuais for-
madas pelas partes, que requerem decisão do Juiz, bem como os
pressupostos processuais de ordem geral e os pressupostos específicos
de qualquer acto (processual) especial, quando verbalmente debatidos
entre as partes (vidé A. Varela, Rev. de Leg. e Jurisp., 122o, pp. 112,
citado por Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, CPT, coment.
e anot., 2a ed. pp. 309).

Nesta óptica, forçoso é concluir que o MoPo que, no processo tri-
butário não é parte, embora lhe caiba a defesa da legalidade, a pro-
moção de interesses públicos e a representação de ausentes, incertos
e incapazes (arto 41o do CPT), quando promove a instrução dos autos
com os elementos que considerar pertinentes não está a suscitar ques-
tão nos termos sobreditos.

Daí que a omissão de pronúncia relativamente à promoção do
MoPo não constitua nulidade.

Termos em que, desatendo a arguição de nulidades suscitadas pelo
MoPo, se acorda em negar provimento ao recurso e em manter a
sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Junho de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel.
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Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Reversão e carácter inovador do DL 68/87, de 9-2.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto único do DL 68/87, de 9-2, tem natureza inovadora
não sendo interpretativo e não se aplicando, por isso, a
situações ocorridas antes da sua entrada em vigor.

Recurso n.o 19.104; Recorrente: Alfredo José Oliveira Santos; Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. António
Pimpão.

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

1. Alfredo José de Oliveira Santos recorre da Sentença que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, 2o Juízo, 1a Secção,
julgou a oposição improcedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) O DL 68/87, de 9-2, é interpretativo.
b) Quando assim se não considere, e se entenda que ele tem carácter

inovador, colocam-se uns cidadãos em desvantagem face a outros,
assim se ofendendo o princípio da igualdade consagrado no arto 13o

2 da CRP.
c) Perante esta discriminação e desigualdade que continua e con-

tinuará a acontecer ainda hoje e no futuro na aplicação prática das
leis, a manter-se o carácter inovador do DL 68/87, só com a declaração
de inconstitucionalidade do arto 13o do DL 103/80, de 9-5, se acabará
com uma iniquidade legal e se reporá o princípio da igualdade dos
cidadãos.

O EMMP entende que o recurso merece provimento, sustentando
que:

A jurisprudência do STA tem entendido que o DL 68/87 não tem
natureza interpretativa nem retroactiva mas a interpretação que a
jurisprudência do STA tem feito dos artos 16o do CPCI e 13o do
DL 103/80 é materialmente inconstitucional.

Em sintonia com os votos de vencido do Ac. do TC no 328/94,
de 13-4-94, DR, IIaS, de 9-11-94, p. 11299-11302, entendendo-se que
se aqueles preceitos consagram uma presunção inilidível serão ma-
terialmente inconstitucionais por concederem ao Estado “um estatuto
desproprocionadamente privilegiado” em relação aos outros credores
sociais como o próprio legislador reconheceu no preâmbulo do
DL 68/87 o que contenderá com o princípio constitucional da
igualdade.

Tal interpretação viola também os princípios da justiça e da pro-
porcionalidade, que decorrem do princípio do Estado de direito de-
mocrático constante do arto 2o da CRP.

Se como pretende o recorrente se entendesse que o DL 68/87 vinha
consagrar, para as situações futuras, um regime legal injustificada-
mente desigual em relação ao aplicável às situações anteriores à sua
vigência, a inconstitucionalidade estaria neste diploma e não nas nor-
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mas anteriores “pois era este e não daquelas que geraria a injustificada
desigualdade de tratamento jurídico”.

*
2 — A sentença em apreciação fixou a seguinte matéria factual:
a) Na execução fiscal no 187288/CP/35.9 da Repartição de Finanças

da Póvoa do Varzim em que é executada Turcopóvoa — Sociedade
Pré-Fabricação e Construção, L.da, por dívidas ao Centro Regional
de Segurança Social relativas às contribuições do ano de 1985 e 1986,
foi ordenada a reversão contra os sócios gerentes daquela, entre eles
o ora oponente.

b) O principal cliente da primitiva executada era o Fundo de Fo-
mento de Habitação.

c) Este apenas pagava com declarações de dívida, as quais permitiam
à primitiva executada, mediante o pagamento dos respectivos juros,
descontá-las junto da banca.

d) O Fundo de Fomento de Habitação comprometeu-se a efectuar
o pagamento daqueles juros o que não fez.

e) A empresa sempre pagou primeiro aos trabalhadores, à Segu-
rança Social e ao Estado.

*
3. Entedeu a sentença em apreciação que à situação dos autos,

porque referente a dívidas de 1985 e 1986, não é aplicável o DL
68/87 mas antes o arto 13o do DL 103/80, pelo que julgou a oposição
improcedente.

As questões controvertidas traduzem-se em determinar se é ou
não aplicável aquele DL à situação dos presentes autos e para o
caso de se entender que o mesmo é inovador se é inconstitucional
a sua não aplicação retroactiva (tese do recorrente) ou se é incons-
titucional a interpretação do arto 13o do citado DL 103/80 tal como
vem sendo entendido pelo STA.

Trata-se de uma situação ocorrida antes da entrada em vigor do
DL 68/87, de 9-2, pelo que é aplicável à situação dos autos o regime
do arto 13o do DL 103/80, de 9-5, nos termos do qual “pelas con-
tribuições e respectivos juros de mora e pelas multas previstas no
arto 21o, que devam ser pagas por sociedades de responsabilidade
limitada, são pessoal e solidariamente responsáveis, pelo período da
sua gerência, os respectivos gerentes ou administradores”. Este pre-
ceito consagra uma solução legal semelhante à que o arto 16o do
CPCI estabelecia para as dívidas de contribuições, impostos, multa
e quaisquer outras dívidas ao Estado”.

É entendimento jurisprudencial corrente (cfr. Acs. STAP de
11-12-91, Rec. 10.618 e Rec. 12.539, Ap. DR p. 299 e 316, e Ac.
STAP de 17-6-92, Ap. DR. p. 120 e STAP de 17-3-93, AD. 382o

1058) que o arto único do DL 68/87, de 9-2, tem natureza inovadora,
não sendo interpretativo.

Entende-se que os pressupostos constitutivos da obrigação do re-
vertido são regulados pela lei vigente no momento em que os factos
que a integram ocorrem, uma vez que estamos perante uma obrigação
definida pela lei substantiva.

A lei material reguladora de tais pressupostos não é de aplicação
imediata. Nesta perspectiva se entende que o arto 2o 1 do DL 154/91,
de 23-4, tenha determinado a aplicação imediata do CPT aos processos
pendentes nos quais não se incluiria o arto 13o por se entender que
o mesmo tem natureza material e não processual.



1816

Consequentemente será à luz do regime legal constante do arto 13o

do DL 103/80 que terá de se aferir da responsabilidade do oponente
pela reversão que contra ele foi decretada.

Este preceito consagra uma obrigação legal de responsabilidade
pelo pagamento por dívidas de outrem mas a título subsidiário e
solidário relativamente ao devedor originário.

Os fundamentos de imputação de tal responsabilidade seriam a
existência de gerência de direito acompanhada da gerência de facto
dos quais resultaria a existência da denominada culpa funcional. A
culpa funcional resultaria do exercício da gerência da devedora
originária.

O exercício do cargo de gerente conduzia a que o incumprimento
da obrigação de pagar o imposto representava que o gerente tivesse
actuado com culpa funcional.

A jurisprudência do STA vem entendendo que se tratava de uma
responsabilidade ex lege alicerçada num critério de culpa funcional
dispensando a imputação da mesma a um comportamento individual
uma vez que a mesma se ligaria ao mero exercício do cargo ou da
função de gerente e daí que uma gerência de direito deva estar sempre
ligada uma gerência de facto para que o gerente possa ser respon-
sabilizado pelos débitos fiscais (STA 22-9-93, Rec. 16.070).

Nesta perspectiva entendia ainda a jurisprudência que nos termos
do arto 16o do CPCI demonstrada a gerência de direito acompanhada
da gerência de facto não poderia o gerente deixar de ser respon-
sabilizado pelas dívidas tributárias não pagas pela sociedade na qual
aquele havia exercido a gerência.

Com efeito demonstrada a gerência de direito podia inferir-se a
gerência de facto “como simples inferência natural ou judicial fun-
damentada nas regras práticas da experiência ou nos ensinamentos
da observação empírica dos factos” conforme se escreveu no Ac. deste
Tribunal de 14-5-97, Rec. 21.468.

Cabia, por isso, ao gerente de direito provar o não exercício efectivo
da gerência sendo certo que provada a existência da gerência de facto
não podia deixar de ser responsabilizado pelo referido não pagamento.

Nos termos do arto 16o do CPCI ou do arto 13o do DL 103/80
os sócios de sociedades de responsabilidade limitada eram respon-
sáveis quer pelos impostos cujo facto tributário ocorresse durante
o período de tal gerência quer pelos impostos cujo prazo de cobrança
ocorresse no mesmo período temporal durante o período de tal ge-
rência quer pelos impostos cujo prazo de cobrança ocorresse no mesmo
período temporal (Cfr. neste sentido o Ac. STAP de 17-3-93, AD.
382o 1058 e lugares aí citados).

Na situação dos autos e porque as dívidas respeitavam aos anos
de 1985 e 1986 é aplicável à situação dos autos o mencionado arto 13o

do DL 103/80 e não o DL 68/87.
Esta responsabilização não é admissível perante a Constituição e

nomeadamente em face dos artos 2o e 13o da CRP conforme se es-
creveu no AC. do TC no 328/94, de 13-4, DR, IIa S, no 259, de 9-11-94,
p. 11.299 (BMJ 436o 47) já que não implica um injustificado e des-
favorável tratamento relativamente ao gerente que não exerceu fun-
ções, não sendo, por isso, arbitrário impugar aos gerentes de direito
e de facto as consequências decorrentes da condução da vida negocial
da sociedade.

Conforme neste acórdão se escreveu “é razoável e justificado por
isso não sendo arbitrário - que, na falta dessa satisfação (das con-
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tribuições para a Segurança Social), e executados que sejam os bens
da sociedade, responda o património dos gerentes ou administradores,
na medida do dano causado pelo não cumprimento ou mora na sa-
tisfação daquelas obrigações legais e pela objectiva não prossecução
dos indicados deveres funcionais”.

Para o recorrente se se entender que o DL 68/87, de 9-2, não
é interpretativo colocam-se uns cidadãos em desvantagem face a ou-
tros, assim se ofendendo o princípio da igualdade consagrado no
arto 13o 2 da CRP pelo que seria inconstitucional o arto 13o do DL
103/80, de 9-5.

Não sendo inconstitucional o regime estabelecido pelo citado
arto 13o do DL 103/80 igualmente não passará a ter tal vício pelo
facto de o legislador, reequacionando a problemática da responsa-
bilidade dos gerentes pelo não pagamento dos impostos, ter entendido
que deveria optar por critérios menos exigentes quanto à definição
dos pressupostos de tal responsabilidade.

A problemática da segurança social como a dos impostos pode
ser apreciada, em cada momento e perante o universo das questões
que o interesse público tem de equacionar e resolver, pelo legislador,
perante as circunstâncias que cada momento exige, pelo que não se
poderá falar em situações iguais quando estamos em momentos tem-
porais diversos com necessidades e objectivos legais diferenciados.

Assim tratando-se de direito material torna-se razoável que todas
as situações concretizadas no âmbito da lei anterior sejam apreciadas
dentro do seu campo de aplicação não existindo diferenciações de
regimes insustentáveis entre as obrigações nascidas no âmbito de qua-
dros legislativos diversos.

Nesta perspectiva se entende que aquele quadro normativo seja
aplicável a todas as situações que no seu período de vigência ocor-
reram, sendo aplicável o regime do DL 68/87 e o constante do arto

13o do CPT às diversas situações que foram acontecendo ao longo
do tempo.

Concluímos não ser aplicável à situação dos autos o mencionado
DL 68/87 nem serem inconstitucionais as normas anteriores a este
diploma legal com fundamento nas quais foi decretada a reversão
contra o oponente.

*
4. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, con-

firmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se em 50% a procuradoria.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — António José Pimpão (relator) —
Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodrigues. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso, em execução fiscal, interposto pelo exequente.
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Doutrina que dimana da decisão:

O arto 355o do CPT deverá ser interpretado no sentido de
se entender o que o mesmo não visa impedir o recurso
para o tribunal tributário de 1a instância a outros interes-
sados além do interessado normal típico que é o executado.

Recurso n.o 19218. Recorrente: Caixa Geral de Depóstitos. Recorrida:
Lusitejo — Imobiliária, Lda. Relator: Exmo. Conso. Dr. António
Pimpão.

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

1. A Caixa Geral de Depósito, S.A., recorre do despacho que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 3o Juízo, 1a Secção,
não admitiu o recurso em que é exequente e que havia interposto
do despacho do Chefe da Repartição de Finanças.

Alegou, formulando as seguintes conclusões:
1a. A CGD, na qualidade de exequente nas execuções que correm

nas repartições de finanças, tem legitimidade para recorrer das de-
cisões proferidas pelos respectivos chefes de repartição que afectem
os seus direitos e interesses legítimos para o tribunal tributário de
1a instância.

2a. Tal legitimidade não está excluída pelo facto de o arto 355o

do CPT se referir apenas ao executado.
3a. Pois outros intervenientes processuais, designadamente a re-

corrente, na qualidade de exequente, os credores com garantia real
sobre os bens penhorados, arrematantes, titulares do direito de pre-
ferência ou remição entre outros, terão igual legitimidade.

4a. A interpretação dada ao arto 355o do CPT não se harmoniza
com o disposto no arto 237o do CPT e com os artos 9o, 676o e
680o do CPCivil e 20o, 214o 3 e 268o 4 da CRP.

5a. Tal interpretação, a colher, levaria à inconstitucionalidade ma-
terial do arto 355o 1 do CPT, por violação do disposto nos artos 20o,
214o 3 e 268o 4 da CRP.

6a. Pelo que o despacho recorrido violou o disposto nos citados
preceitos legais.

7a. O disposto no arto 284o do CPT não é aplicável à CGD, quando
esta utiliza o processo de execução fiscal na cobrança dos seus créditos,
designadamente, dos créditos decorrentes de empréstimos concedidos
no exercício da sua actividade bancária, como é o caso dos autos.

8a. A decisão de aceitar ou não a dação em pagamento da dívida
exequenda e acrescido compete exclusivamente à CGD, exequente
e ora recorrente.

9a. A qual já deu conhecimento nos autos de que não aceita a
dação em pagamento, por requerimento de 12-11-93.

10a. Para além do mais, porque as 11 fracções que a executada
se propôs dar em pagamento da dívida de 223.204.829$00 e acrescido,
valem menos de 1/3 da dívida.

11a. Não podia o Chefe do 6o Bairro Fiscal de Lisboa desencadear
o mecanismo da dação em pagamento previsto no arto 284o do CPT.

12a Devendo, pelo contrário, ter logo indeferido o pedido de dação
em pagamento.

13a Ao proceder deste modo, violou, por erro de interpretação,
o disposto no arto 284o do CPT.

1819

O EMMP entende que é o tribunal tributário de 1a instância in-
competente, em razão da matéria, para conhecer do recurso interposto
do despacho do chefe de repartição referido sendo competente para
dele conhecer o Tribunal Tributário de 2a Instância pois que:

Estaríamos perante um acto administrativo proferido em matéria
fiscal pelo que atribuindo o arto 355o 1 do CPT competência ao tribunal
tributário de 1a instância para conhecer exclusivamente de recursos
que afectem os direitos e interesses legítimos do executado, nos quais
não cabe o recurso interposto pelo exequente, e porque se trata de
norma de carácter execepcional todos os outros seriam da competência
do Tribunal Tributário de 2a Instância ou do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo conforme a entidade administrativa que tenha praticado
o acto lesivo.

Decidida a questão da competência ficará prejudicada a questão
da legitimidade.

De qualquer forma sempre se dirá que não se trata de uma questão
de legitimidade pois que considerando-se a CGD lesada pelo acto
da AF, ela terá interesse em atacá-lo sendo esse interesse o suporte
da sua legitimidade - arto 680o do CPCivil.

2. Pelo requerimento de fls. 45 solicitou a executada autorização
para efectuar dação em pagamento das fracções que identifica.

Foi ouvida a exequente sobre este requerimento (fls. 47 e ss) a
qual se pronunciou a fls. 52 afirmando não poder aceitar ”tal proposta
de dação em pagamento”.

A fls. 68 foi proferido despacho ordenando que se enviasse à Di-
recção Distrital de Finanças o requerimento de fls. 45 nos termos
do arto 284o 3 do CPT.

Depois de elaborada a informação de fls. 70 foi interposto, pela
CGD, recurso para o Tribunal Tributário de 1a Instância (fls. 76 e
ss) sobre o qual incidiu o despacho de fls. 83 e vo agora em apreciação
no presente recurso.

Em síntese sustenta-se, no despacho recorrido, que, nos termos
dos artos 355o, 118o 1 g) e 237o 2 do CPT, carece a exequente de
legitimidade para interpor o presente recurso apesar de acrescentar
que não se põe ”em causa que tenha o direito de reagir a uma decisão
administrativa que lhe é eventualmente desfavorável para o foro pró-
prio, o qual não é certamente este tribunal tributário de 1a instância”.
Concluiu o referido despacho afirmando que ”por falta de legitimidade
da recorrente e por ser inadmissível o recurso apresentado decido
não admitir o recurso”.

A questão discutida no presente recurso foi já solucionada neste
Tribunal (cfr. Ac. do STA de 2-10-96, Rec. 20.666, de 27-9-95,
BMJ 449o 198 e jurisprudência citada em anotação a p. 202) pelo
que inexistindo motivo para a ela não aderirmos passaremos a
acompanhá-la.

Nesta perspectiva entendemos que, apesar de a letra do arto 355o

1 do CPT se referir apenas ao executado, deve o mesmo ser inter-
pretado no sentido de permitir o recurso por parte de qualquer pessoa
cujos direitos ou interesses legítimos tenham sido afectados por qual-
quer decisão do chefe da repartição de finanças.

O mencionado arto 355o 1 do CPT reporta-se à situação típica
da execução fiscal que correndo pelas repartições de finanças para
cobrança dos impostos afectará normalmente o executado.

Contudo, se a tramitação da acção executiva fiscal afectar os direitos
e interesses legítimos de terceiros distintos do executado não poderão
os mesmos deixar de poder fazer valer, judicialmente, os seus direitos.
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Sendo válida esta argumentação para os intervenientes na execução
fiscal típica relativa a impostos, igualmente poderão os exequentes,
quando a lei lhes permite efectivar a cobrança dos seus créditos, mesmo
na situação em que os mesmos resultam de contratos de mútuo, pelo
processo de execução fiscal, fazer valer judicialmente os seus direitos
e interesses legítimos.

Não seria avisado um legislador que tivesse estabelecido um regime
segundo o qual o executado podia recorrer da decisão proferida pelo
chefe da repartição de finanças, na execução fiscal, para o tribunal
tributário de 1a instância, enquanto que se fosse um terceiro ou o
próprio exequente, diverso da FP ou mesmo esta, já tivesse de recorrer
para um outro tribunal que a decisão em apreciação não identifica
ou mesmo para o Tribunal Tributário de 2a Instância com defende
o EMMP.

Não seria razoável que a mesma decisão pudesse, no mesmo pro-
cesso, ser apreciada por tribunais distintos consoante o recurso fosse
interposto pelo executado, pelo exequente ou por um qualquer outro
interessado.

Parece-nos que a unidade do sistema jurídico, tal como deve ser
entendida nos termos do arto 9 1 do C.Civil, exigirá uma interpretação
do arto 355o 1 do CPT no sentido de se entender que o mesmo
não visa impedir o recurso para o tribunal tributário de 1a instância
a outros interessados além do interessado normal típico que seria
o executado.

3. Termos em que se concede provimento ao recurso e se revoga
o despacho recorrido para que os autos prossigam no tribunal
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Natureza e proveniência da dívida.

Doutrina que dimana da decisão:

Carece de força executiva, nos termos do arto 249o 1 d) do
CPT, o título que indica que a dívida se reporta a “for-
necimento de pessoal e encargos de administração”, de-
vendo, contudo, notificar-se a entidade exequente para su-
prir, eventualmente, a falta de requisitos por prova docu-
mental, nos termos do arto 251o 1 b) do CPT.

Recurso n.o 19 334. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: A. Cou-
to – Transportes de Mercadorias, Lda.; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. António Pimpão.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância de Braga, julgou a oposição procedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) O título executivo contém indicação de que a entidade emissora

é a Junta Autónoma do Porto de Aveiro, a data de emissão de 9-2-94,
o nome e domicílio do devedor, a proveniência do montante da dívida
exequenda e indicação de que os juros de mora são devidos de 27-12-93
sobre a quantia de 239.668$00;

b) O título executivo reúne todos os requisitos do arto 249o do
CPT.

c) A decisão recorrida violou o arto 249o 1 e 2 do CPT.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
A referência feita no título de que a dívida provém de “fornecimento

de pessoal e encargos de administração” não satisfaz a exigência do
arto 249o do CPT relativa à indicação da “natureza e proveniência
da dívida” pois que não se faz uma referência suficientemente concreta
que permita ao executado, com segurança, saber a que dívida se refere
o título, única forma de estarem assegurados eficazmente os seus
direitos de defesa.

Na situação dos autos tal indicação só poderia considerar-se su-
ficiente se se indicassem a que “fornecimento de pessoal” e a que
“encargos de administração” se reporta o título.

A petição de oposição, em que o oponente se refere ao derrube
de um poste por um camião, facto que dificilmente se poderá qualificar
como fornecimento de pessoal ou encargo de administração, parece
demonstrar, indiciariamente, na prática, a insuficiência de tal in-
dicação.

2. A sentença recorrida entendeu existir nulidade insanável no título
executivo por não indicar a natureza e proveniência da dívida exe-
quenda pois não contém senão uma genérica referência a “forne-
cimento de pessoal e encargos de administração” pelo que se verificaria
a nulidade insanável, de conhecimento oficioso, prevista nos arts. 249o

1 d) e 251o 1 b) e 4 do CPT.
Contrariamente entende o ERFP que o título indica a natureza

e proveniência da dívida exequenda quando do mesmo consta a re-
ferência a “fornecimento de pessoal e encargos da administração”.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
a referência feita no título de que a dívida provém de “fornecimento
de pessoal e encargos de administração” não satisfaz a exigência do
arto 249o do CPT relativa à indicação da “natureza e proveniência
da dívida” pois que não se faz uma referência suficientemente concreta
que permita ao executado, com segurança, saber a que dívida se refere
o título, única forma de estarem assegurados eficazmente os seus
direitos de defesa.

Estabelece o arto 249o 1 do CPT que carecem de força executiva
os títulos a que falte a indicação da natureza e proveniência da dívida.

A primeira expressão, natureza, representa, para o Dicionário de
Língua Portuguesa, Cândido de Oliveira, Bertrand Editora, “essência
ou condição própria de um ser ou de uma coisa, conjunto de pro-
priedade de um ser organizado” ou para o Dicionário Porto Editora
“essência, espécie, qualidade”.

Para aqueles mesmos dicionários a expressão proveniência é si-
nónimo, respectivamente, de “lugar donde provém alguma coisa, pro-
cedência, origem” ou “origem, procedência, fonte”.
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O primeiro dos conceitos parece reportar-se à essência ou qualidade
das coisas enquanto que o segundo deve referir-se à origem ou pro-
cedência das mesmas realidades.

Importa, por isso, determinar quais as razões que estiveram na
mente do legislador para erigir tais conceitos em elementos integrantes
do título executivo para darem a este a mencionada exequibilidade.

Para Anselmo de Castro, A Acção Executiva Singular, Comum
e Especial, 3a edição, p. 41, “não há coincidência entre força executiva
ou exequibilidade” donde resulta que os requisitos substanciais e for-
mais do título executivo não pretendem demonstrar a existência da
dívida pelo título mas antes a sua exequibilidade, já que os mesmos
respeitariam à segurança e confiança do título ou melhor com a sua
suficiência ou não para que com ele se possa iniciar a instância
executiva.

Conforme escreve o mesmo autor, p. 52, a lei reguladora do título
executivo e do âmbito da sua exequibilidade tem natureza processual
pelo que a finalidade do título executivo traduz-se em permitir ao
tribunal que este verifique se era ou não legítimo, perante tal título,
recorrer ou não, imediatamente, à instância executiva.

Nesta perspectiva se entende, com Alberto dos Reis, Processo de
Execução, 1o vol., 2a edição, p. 107, que o título executivo com os
requisitos formais e substanciais exigidos por lei force “o órgão exe-
cutivo a exercer a sua actividade, sem lhe deixar liberdade alguma
de apreciação nem quanto ao facto, nem quanto ao direito. O tribunal
da execução, colocado perante o título executivo, desde que se assegure
que o título satisfaz aos requisitos exigidos pela lei para ter eficácia
executiva, nada mais precisa de averiguar, nem pode averiguar: tem
de proceder, de pôr à mercê do exequente os meios executivos”.

Assim se entende que a lei não pretenda com os requisitos exigidos
para o título executivo que seja feita prova da dívida perante o exe-
cutado ou perante o tribunal, igualmente não pretendendo satisfazer
o direito deste à informação, à notificação ou à fundamentação.

Pretende apenas que o tribunal perante o título verifique se o mesmo
reúne exequibilidade e, se, por isso, tem a virtualidade para que,
com ele, se inicie a execução.

Assim se entende que o arto 236o do CPT tenha estabelecido que
no processo de execução fiscal não possa conhecer-se da legalidade
da liquidação das dívidas que são cobradas pelo processo de execução
fiscal.

A natureza da dívida deve reportar-se à cédula do imposto, se
estivermos perante esta realidade, ou, nomeadamente, à multa ou
custas.

A proveniência deve referir-se ao número da liquidação que deu
origem ao mencionado imposto ou o processo que originou aquela
multa ou custas.

Na situação dos autos, conforme refere o EMMP, tal indicação
só poderia considerar-se suficiente se se indicassem a que “forne-
cimentos de pessoal” e a que “encargos de administração” se reporta
o título.

Se o título executivo referisse que tinha a entidade exequente efec-
tuado despesas com pessoal e encargos administrativos relativos ao
derrube de um poste por um camião da executada já o tribunal ficaria
a saber a natureza da dívida a que o mencionado título se referia.

Apesar de a petição de oposição se referir ao derrube de um poste
por um camião, facto que, como o EMMP refere, dificilmente se
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poderá qualificar como fornecimento de pessoal ou encargo de ad-
ministração, o certo é que tal elemento não consta do título executivo,
pelo que podemos concluir que não indica o mesmo a natureza nem
a proveniência da dívida.

Contudo a nulidade em apreciação pode, eventualmente, ser sanada
nos termos do arto 251o 1 b) do CPT, se a origem e proveniência
da dívida, requisitos essenciais do título, puderem ser supridas por
prova documental.

Antes de ser proferida a decisão em apreciação deveria o tribunal
tributário de 1a instância notificar a entidade que emitiu a certidão
para, documentalmente, suprir tal nulidade e nomeadamente para
juntar cópia do processo administrativo.

Só depois deveria ter sido proferida sentença se os autos não pu-
dessem prosseguir.

Ainda que com fundamentos diversos procedem as conclusões do
presente recurso.

3. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, ainda que por fundamentos diversos, e se revoga a sentença
em apreciação para que seja efectuada a notificação referida.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. – António José Pimpão (relator) — Do-
mingos Brandão de Pinho – Manuel Fernando dos Santos Serra. – Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Prazo da impugnação da liquidação de imposto complementar
instaurada depois da entrada em vigor do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo o débito ao tesoureiro do imposto complementar, sec-
ção A, adicionalmente liquidado, ocorrido em 17-7-91 é
tempestiva a impugnação que deu entrada em juízo em
22-10-91 quer se entenda que o prazo de pagamento ter-
minou no último dia de Agosto do mesmo ano (CPT) quer
se entenda que a abertura do cofre ocorreu no dia 1 de
Agosto nos termos do arto 51o 3o do CIC.

Recurso n.o 19.399, em que são recorrente António Jorge Pinto Fer-
reira da Silva e Recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo.
Cons.o Dr. António Pimpão.

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

1. António Jorge Pinto Ferreira da Silva recorre da sentença que,
no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, por intempesti-
vidade, absolveu o Estado da instância, no processo de impugnação
de imposto complementar referente ao ano de 1988.

Alegou formulando as seguintes e resumidas conclusões:
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1. Impugnou a liquidação de imposto complementar e juros com-
pensatórios respeitante ao ano de 1988 que lhe foi notificada para
pagamento eventual em 13-06-91 tendo sido debitada ao tesoureiro
em 17-07-91, para cobrança em Agosto de 1991, tendo a petição sido
apresentada em 22-10-91.

2. Sendo o imposto complementar de cobrança virtual é-lhe apli-
cável o arto 7o do DL 154/91, de 23-4, enquanto não for o CIC adaptado
às normas do CPT.

3. A sentença recorrida considerou que a abertura do cofre se
verificou em 13-06-91, ou quando muito na data do débito ao te-
soureiro em 13-07-91, pelo que seria intempestiva.

4. Os artos 89oa) e 82o do CPCI mandam contar o prazo da im-
pugnação a partir do dia seguinte ao da abertura do cofre a qual
não ocorre por força de qualquer notificação para pagamento de
qualquer receita eventual em determinado prazo pois que só virá
a acontecer quando a receita eventual se converter em virtual, com
o correspondente débito ao tesoureiro.

5. A liquidação adicional das quantias impugnadas converteu-se
em virtual, tendo o respectivo título de cobrança sido debitado ao
tesoureiro em 17-07-1991, para pagamento no mês seguinte - Agosto
de 1991 - e relaxar em 30-10-91.

6. As receitas cujas liquidações foram objecto da presente impug-
nação, sendo embora originariamente virtuais, foram eventuais por
se tratar de liquidação adicional, mas tendo-se convertido, por falta
de pagamento eventual, em receitas virtuais, a abertura do cofre para
a sua cobrança ocorreu em momento posterior ao do débito e entrega
dos respectivos conhecimentos ao tesoureiro, ou seja, no mês seguinte
ao do débito, pelo que se o débito foi feito em 17-07-91, como a
sentença refere, a abertura do cofre verificou-se em 01-08-91.

7. Sendo o prazo para a dedução de impugnação de 90 dias, em
22-10-91 só haviam decorrido 83 dias contados do dia seguinte ao
da abertura do cofre.

8. A sentença recorrida violou os artos 19o § 1o e 2o, al a) do
arto 89o do CPCI, bem como o arto 51o e seu § 3o e artos 52o e
53o do CIC.

9. O despacho 1/95 - XIII do Senhor SEAF confirma a violação
do direito constitucional da igualdade dos cidadãos, que foi alegado
na impugnação.

10. Deve o presente processo ser apensado ao de imposto pro-
fissional também impugnado.

A ERFP pronuncia-se pela improcedência do presente recurso pois
que tratando-se de liquidação adicional de imposto complementar,
que é de cobrança eventual, a abertura do cofre iniciava-se, no âmbito
do CPCI, com o débito ao tesoureiro já que como bem decidiu a
sentença em apreciação o arto 7o do DL 154/91 dispõe para os casos
de impostos que eram, à partida de cobrança virtual e não para aqueles
que são, originariamente, de cobrança eventual como é o caso da
liquidação adicional de impostos periódicos (cuja cobrança normal
era virtual).

O EMMP entende que a sentença recorrida deve ser confirmada
pois que a impugnação é intempestiva quer à luz do CPCI (o prazo
terminava em 16-10-91: 18-7-91 + 90 dias), quer à luz do CPT (o
prazo terminava em 27-9-91: 29-6-94 + 90 dias).

2. A sentença em apreciação fixou a seguinte matéria factual:
a) No dia 13-6-91, o ora impugnante foi notificado para, no prazo

de quinze dias, efectuar o pagamento eventual de imposto comple-
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mentar, secção A, do ano de 1988, no montante de 124.643$00 e
juros compensatórios de 51.715$00 - cfr. informação oficial a fls. 3.

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 im-
pugnação judicial relatada em 1.1 - cfr. carimbo de entrada de fls.
2.

3. A sentença em apreciação entendeu ser intempestiva a presente
impugnação à qual se deveria aplicar o CPT ao que acrescentou que
igualmente seria intempestiva ao abrigo do CPCI uma vez que o
prazo de pagamento voluntário terminou 15 dias passados sobre a
data de 13-6-91 ou quando muito em 17-7-91 pelo que foi intem-
pestivamente instaurada em 22-10-91.

Da matéria factual assente resulta que, em 13-6-91, foi o ora im-
pugnante notificado para, no prazo de quinze dias, efectuar o pa-
gamento eventual de imposto complementar, secção A, do ano de
1988 e que não tendo o impugnante procedido ao pagamento eventual
foi efectuado o débito ao tesoureiro da Fazenda Pública no dia 17-7-91,
tendo a petição de impugnação sido apresentada em 22-10-91.

O EMMP entende que a sentença recorrida deve ser confirmada
pois que a impugnação é intempestiva quer à luz do CPCI (o prazo
terminava em 16-10-91: 18-7-91 + 90 dias), quer à luz do CPT (o
prazo terminava em 27-9-91: 29-6-91 + 90 dias.

A questão controvertida nos presentes autos consiste em determinar
qual o termo inicial do mencionado prazo para impugnar já que ine-
xiste controvérsia quanto à data em que deu entrada a petição.

Para responder a esta questão torna-se necessário indagar se à
situação dos autos é aplicável o CPCI ou o CPT.

Não é uniforme a jurisprudência deste Tribunal quanto a tal ques-
tão. Para uma das orientações, por força do arto 7o do DL 154/91,
seria aplicável o regime do CPCI (STA 13-12-95, Rec. 19400, e 6-4-96,
Rec. 20.286) enquanto que para outra já seria aplicável o CPT (STA
11-10-95, Rec. 19192 e 19-10-95, Rec. 19163).

A impugnação foi instaurada (em 22-10-91) já na vigência do CPT
outrotanto tendo acontecido com o débito ao tesoureiro (17-7-91)
pois entrou em vigor, em 1-7-91, por força do arto 2o 1 do DL 154/91,
de 23-4, o qual estabeleceu que o mesmo se aplicaria ”aos processos
pendentes em tudo quanto não for contrariado pelo presente de-
creto-lei”.

Entende-se, contudo, que para a economia dos presentes autos
toma-se desnecessário tomar posição por uma qualquer das ditas
orientações pois que por um caminho ou outro sempre teremos de
entender que a impugnação foi tempestivamente instaurada.

Estabelece o arto 89o do CPT que a impugnação judicial deduzida
será apresentada no prazo de 90 dias contados ”do dia imediato ao
da abertura do cofre para cobrança das contribuições e impostos”
ou do ”dia imediato ao da respectiva cobrança, quando feita even-
tualmente”..

Deste preceito resulta que o mencionado prazo se conta ”do dia
imediato ao da abertura do cofre para cobrança das contribuições
e impostos” (al. a) ou ”do dia imediato ao da respectiva cobrança,
quando feita eventualmente” (al. b).

A abertura do cofre ocorre, para as receitas originariamente virtuais,
nas quais se toma necessário que tenha sido efectuado um débito
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ao tesoureiro, pela entrega dos conhecimentos ou títulos de cobrança,
no momento desse débito (arto 190 § 1o do CPCI).

Na cobrança eventual não ocorre, contudo, esta prévia entrega dos
conhecimentos ou títulos de cobrança pois estes são apresentados
pelo contribuinte ao tesoureiro no acto em que pretende efectuar
o pagamento (arto 19o§ 2o do CPCI). Nesta situação acrescenta este
último § que ”se o pagamento não for efectuado no prazo prescrito,
a cobrança, se dever prosseguir, converter-se-á em virtual”.

Na situação dos autos o imposto foi liquidado oficiosamente nos
termos do arto 51o do CIC pelo que na falta de pagamento, no prazo
indicado na notificação, para efectuar tal pagamento a respectiva co-
brança eventual converteu-se em virtual.

A abertura do cofre é, como se escreve no Ac. deste Tribunal
de 22-9-93, Rec. 16.140, Ap. DR p. 2893, ”comum tanto às cobranças
originariamente virtuais como às eventuais que, por falta de paga-
mento atempado, se transformaram em virtuais, já que, numas e nou-
tras, se verifica aquela entrega antecipada - em relação ao pagamen-
to - dos títulos de cobrança ao tesoureiro” pelo que ”nos casos de
cobrança eventual com pagamento, a partir deste se contará o prazo
para impugnar; e, caso a ele não tenha havido lugar ou sendo a
cobrança virtual, à abertura do cofre se terá de atender para o efeito”.

Conforme resulta do mencionado arto 89 do CPCI na contagem
do prazo da impugnação judicial inclui-se o dia imediato ao da abertura
do cofre ou da respectiva cobrança.

No caso presente não foi efectuado o pagamento no período de
cobrança eventual pelo que a abertura do cofre não ocorreu antes
do termo da fase de cobrança eventual pois não se verificou, for-
malmente, uma abertura do cofre nesta fase.

Como já se referiu no caso de receitas eventuais convertidas em
virtuais, o prazo conta-se do dia seguinte ao da abertura do cofre
para cobrança da receita tornada virtual.

O facto de a cobrança virtual poder ser já efectuada com juros
de mora (nos termos do arto 52o do CIC) não implica a transferência
do momento da abertura do cofre para o dia seguinte ao do início
do prazo de cobrança com juros de mora uma vez que a abertura
do cofre é um facto formal típico da cobrança virtual que não ocorre
sem um prévio débito ao tesoureiro.

Tendo o débito ao tesoureiro ocorrido em 17-7-91 a abertura do
cofre a que nos estamos referindo iniciou-se, por força do arto 51.o
§ 3 do CIC, no primeiro dia do mês de Agosto seguinte já que o
pagamento se efectuaria ”durante o mês seguinte ao do débito ao
tesoureiro” (citado § 3o).

Nesta perspectiva seria tempestiva a presente impugnação que deu
entrada em juízo em 22-10-91.

Igualmente seria tempestiva à luz do CPT.
Tendo a impugnação sido instaurada já na vigência do CPT tem

a indicada corrente jurisprudência entendido ser este o aplicável, de-
vendo o prazo de 90 dias a que se refere o arto 123o 1 a) do CPT
contar-se a partir ”do termo do prazo para pagamento voluntário”.

Estabelece o arto 7o do DL 154/91 que ”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 con-
tagem dos respectivos prazos de reclamação e impugnação”.

Esta adaptação veio a ser concretizada pelo DL 275-A/93, de 9-8,
que estabeleceu o regime da tesouraria do Estado criando o docu-
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mento único de cobrança extinguindo o regime de cobrança virtual,
arto 40o 1, desta forma ”assegurando a plena implementação do dis-
posto sobre a matéria do CPT e afastando a necessidade de uma
adaptação casuística dos diversos códigos”, conforme se refere no
respectivo preâmbulo.

Posteriormente foi publicada a Portaria no 1411/95, de 24-11, que
aprovou o referido documento de cobrança.

Aquele arto 7o teria em vista a adaptação futura dos códigos ou
leis tributárias vigentes e não as já revogadas pois que estas des-
necessitavam de adaptação tratando-se de uma norma de direito tran-
sitório formal destinada a estabelecer um regime de transição do
CPCI para o CPT.

Como se escreveu no Ac. deste Tribunal de 11-10-95, Rec. 19.192,
a norma em causa limita-se ”a determinar que, à cobrança futura
dos impostos ainda de cobrança virtual, se continuará a aplicar o
regime constante dos respectivos códigos, enquanto estes não forem
alterados para adaptação ao regime previsto no CPT, valendo igual-
mente aquele para a contagem dos respectivos prazos de reclamação
ou de impugnação judicial, no mesmo período temporal”, pelo que
”não obstante cobrados e impugnada a liquidação respectiva, já no
domínio do CPT, aplica-se-lhes ainda o regime de cobrança virtual
e os prazos de reclamação e de impugnação judicial constantes do
CPCI”.

Nos termos do arto 107o do CPT, bem como do arto 199 do DL
275-A/93, constitui pagamento voluntário de dívidas de impostos e
demais prestações tributárias ”o efectuado dentro do prazo estabe-
lecido nas leis tributárias”.

Nos termos do arto 20o do CPCI o pagamento das contribuições
e impostos efectuava-se voluntária ou coercivamente e, no primeiro
caso, à boca do cofre ou com juros de mora.

Contudo, por força do arto 109o do CPT, bem como nos termos
do arto 20o do citado DL 275-A/93, o pagamento com juros de mora
deixou de ser considerado pagamento voluntário.

Na situação dos autos e porque estamos perante imposto com-
plementar adicionalmente liquidado foi o recorrente notificado para
efectuar o pagamento no prazo de 15 dias previsto no arto 51o do
CIC.

Não tendo pago eventualmente o imposto liquidado procedeu-se,
nos termos do § 3o do mesmo preceito legal, à cobrança virtual pelo
que deveria ”o pagamento efectuar-se durante o mês seguinte ao
do débito ao tesoureiro”.

Não sendo pago o imposto no mês do vencimento começarão a
correr imediatamente juros de mora conforme resulta do arto 52o

do CIC.
Na situação dos autos foi o impugnante notificado, em 13-6-91,

para, no prazo de quinze dias, efectuar o pagamento eventual de
imposto complementar, secção A, do ano de 1988, no montante de
124.643$00 e juros compensatórios de 51.715$00, pelo que não tendo
procedido ao pagamento eventual da liquidação foi a mesma debitada
ao tesoureiro da Fazenda Pública no dia 17-7-91.

O pagamento, sem juros de mora, podia ser efectuado até ao último
dia de Agosto seguinte pelo que o prazo de 90 dias a que se refere
o arto 123o 1a) do CPT que se iniciou em 1-9-91 ainda não tinha
decorrido em 22-10-91 quando o impugnante apresentou a petição
de impugnação.
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Consequentemente teria sido tempestivamente instaurada a pre-
sente impugnação.

As questões suscitadas nas duas últimas conclusões das alegações
não foram conhecidas na sentença em apreciação porque o seu co-
nhecimento ficou prejudicado pela intempestividade da impugnação
não podendo, pelo mesmo motivo, ser apreciadas por este Tribunal
ao que acresce que, não tendo sido apreciadas pela sentença em apre-
ciação, nunca poderiam ser apreciadas neste acórdão.

4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso revogando a sentença recorrida para que os autos prossigam
seus normais termos.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Ónus reais. Código de Processo Tributário (Arto 328o, no 1,
al. a).

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos do disposto no arto 328o, no 1, al. a), do
CPT, entende-se por ónus real um encargo ou obrigação
imposta a quem for titular de um bem imóvel e que é
inerente a esse bem, pelo que o acompanha nas trans-
missões como uma verdadeira garantia;

II — A reserva de propriedade num contrato de compra e venda
de uma máquina é uma condição suspensiva do contrato
e não um ónus real;

III — Por isso, o titular da reserva de propriedade pode pedir
a anulação da venda da máquina em execução fiscal
com fundamento em a coisa vendida não pertencer ao
executado, mas apenas dentro de 30 dias.

Recurso no 19-618. Recorrente: BELTÁLIA — Máquinas Industriais,
Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conso Dr. Al-
meida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório
Com fundamento no facto de existir um ónus real que não foi

tomado em consideração nem tinha caducado ao tempo da venda
(a reserva de propriedade num contrato de compra e venda), a con-
tribuinte BELTÁLIA — Máquinas Industriais, Lda., com sede na Rua
Júlio Dinis, no 17, Trofa, Santo Tirso, requereu ao Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém a anulação da venda feita
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no processo de execução fiscal administrativa no 0601381 (depois,
1042840) promovido pelo CRSS de Santarém contra a executada
SOT — Indústria de Produtos de Madeira, Lda., tendo alegado que
a máquina vendida tinha sido por si vendida, com reserva de pro-
priedade, à executada, mas, por falta de cumprimento por parte desta,
foi-lhe a máquina restituída na sequência de transacção judicial.

Por despacho liminar de fls. 21 a 25, o Mo Juiz de 1a Instância
indeferiu liminarmente o pedido de anulação da venda, por ter en-
tendido que o mesmo foi feito fora de prazo, já que o que a requerente
alegara não foi um ónus real mas o facto de a coisa vendida não
pertencer ao executado, pelo que o prazo para requerer a anulação
da venda não era de um ano, mas de 30 dias, nos termos do arto 328o,
no 1, al. b), do Código de Processo Tributário.

Não se conformando com este despacho, dele recorreu a contri-
buinte para este STA, pedindo a sua revogação e a anulação da venda
com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

— A reserva de propriedade é um ónus real;
— Este ónus real não foi considerado na venda que se pretende

ver anulada;
— O prazo a considerar para o requerimento de tal anulação é

o do arto 328o, no 1, al. a), do CPT, que é concretamente de um
ano.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso pelo facto
de o prazo para requerer a venda, neste caso, ser de 30 dias e não
de um ano.

Corridos os vistos, cumpre decidir a questão de saber se se aplica
a al. a) ou a al. b) do no 1 do arto 328o do CPT.

O Mo Juiz a quo assentou a sua decisão nos seguintes factos:
1o A embargante vendeu com reserva de propriedade à executada

SOT — Indústria de Produtos de Madeira, Lda., uma máquina li-
xadeira calibradora 970 CTL 2, matriculada sob o no 4522-020, marca
STETON, pelo preço de Esc. 4.166.874$00, mediante o pagamento
de Esc. 1.168.282$090 inicialmente e o restante em prestações mensais
de Esc. 166.282$00.

2o Foi proposta acção de resolução do contrato, por incumprimento,
a qual foi decretada por sentença de 17 de Dezembro de 1991.

3o A compradora não cumpriu tal forma de pagamento.
4o Posteriormente acordaram, em transacção judicial, nova forma

de pagamento, com manutenção da reserva de propriedade.
5o Em tal transacção judicial consta ter sido feita à embargante

a entrega da máquina e restituída à sua posse.
6o A máquina foi penhorada em dois processos de execução, em

30.4.91 e 27.4.93.
7o Foi vendida, por negociação particular, no Proco no 700014/88

CP, em 8 de Março de 1994, e o preço pago em 11 de Maio de
1994.

2o Fundamentação
A questão de mérito do recurso é exclusivamente de direito e cin-

ge-se a determinar o sentido e alcance da al. a) do no 1 do arto 328o

do Código de Processo Tributário. Reza esta norma o seguinte:
1 — A anulação da venda só poderá ser requerida dentro dos prazos

seguintes:
a) De um ano, no caso de a anulação se fundar na existência de

algum ónus real que não tenha sido tomado em consideração e não
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haja caducado ou em erro sobre o objecto transmitido ou sobre as
qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado.

E a dúvida à qual este STA tem de responder é a seguinte: será
a cláusula de reserva de propriedade a favor do vendedor de uma
máquina, incluída no contrato de compra e venda da mesma, um
ónus real, para efeitos daquele arto 328o?

O Mo Juiz a quo disse que a venda da máquina com reserva da
propriedade, que não se consolidou na titularidade do comprador,
não é um ónus mas antes um facto diferente: a coisa vendida não
pertencia ao executado. Para o Mo Juiz a quo, o que a requerente
alegou no seu requerimento foi que a máquina vendida não pertencia
à executada pois era sua. Logo, o fundamento do requerimento de
anulação não é um ónus real mas o facto de a máquina vendida
não pertencer à executada.

Na tese da recorrente a reserva de propriedade é um verdadeiro
ónus real, porque existiu uma verdadeira alienação condicionada à
suspensão da transferência do domínio “até ao . . . evento”, pelo que
o efeito real do contrato fica sujeito a uma condição suspensiva.

A este respeito convém começar pela reprodução do arto 409o,
no 1, do Código Civil, que diz o seguinte:

“Nos contratos de alienação é lícito ao alienante reservar para
si a propriedade da coisa até ao cumprimento total ou parcial das
obrigações da outra parte ou até à verificação de qualquer outro
evento”.

Não há dúvidas que a reserva de propriedade é uma condição
suspensiva. Mas será também um ónus real?

Importa indagar o que é um ónus real.
O Prof. ANTUNES VARELA escreveu que os ónus reais são tam-

bém obrigações, geralmente de prestação periódica ou reiterada, re-
lacionadas com certa coisa, inerentes à coisa, e, por isso, impostas
a quem for titular desta. A obrigação ou ónus acompanha de certa
forma a própria coisa, como um peso que recai sobre ela, por isso
se dizendo que quem deve é a coisa e não o obrigado. Para que
haja verdadeiro ónus real é preciso que o titular da coisa seja realmente
sujeito passivo dessa obrigação, se encontre vinculado à realização
de uma prestação e não seja apenas titular de uma coisa cujo valor
assegura o cumprimento de uma dívida de outrem. Para que haja
ónus real é necessário que a coisa, em função da qual o onerado
deve, sirva de garantia à obrigação. No Código Civil, o Prof. Varela
apenas indicou dois ónus reais: o antigo apanágio do cônjuge sobrevivo
(arto 2018o) e os privilégios creditórios imobiliários. Neste sentido,
vide Das obrigações em Geral, 3a ed., págs. 181 a 184.

Por sua vez, segundo as lições de Direitos Reais, do Prof. MOTA
PINTO, Coimbra, 1976, pág. 168, o ónus real é uma figura que dá
direito de obter uma prestação periódica, geralmente pecuniária, que
grava de forma especial e directa um bem imóvel, em termos de
o seu titular ser responsável por essa prestação. O ónus real é um
privilégio creditório imobiliário.

Ora, resulta desta autorizada doutrina que a reserva de propriedade
num contrato de compra e venda nada tem a ver com os ónus reais.
O alienante continua a ser o proprietário da coisa vendida e sobre
ele não recai qualquer obrigação de prestação. Quem tem obrigações
a cumprir é o comprador e não o vendedor. O comprador não fica
logo proprietário da coisa vendida por mero efeito do contrato, pelo
que as prestações que ele deve ao vendedor não são inerentes à coisa,
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não são impostas ao titular da coisa, porque titular da coisa (no caso,
da máquina) é o vendedor. As dívidas do comprador ao vendedor
não acompanham a coisa vendida, pois esta só se transfere para o
património do comprador quando ele pagar tudo o deve ao vendedor.
O vendedor não é sujeito passivo da obrigação de pagar as prestações
pela venda da máquina. Quem tem de pagar essas prestações é o
comprador ao vendedor, que é sujeito activo das obrigações. A má-
quina vendida pela recorrente não constituía qualquer garantia ao
cumprimento da obrigação, mas era apenas o objecto de uma condição
suspensiva ao contrato.

Finalmente, a máquina é um bem móvel e não um imóvel, e só
sobre bens imóveis se podem constituir ónus reais.

Como escreveram os Profs. PIRES DE LIMA e ANTUNES VA-
RELA em anotação ao arto 409o do CC, a reserva de propriedade
é uma condição suspensiva (cfr. Código Civil Anotado). Para este
último civilista, “a reserva de propriedade, prevista no arto 409o (. . .)
consiste na possibilidade, conferida ao alienante de coisa determinada,
de reservar para si o domínio da coisa até ao cumprimento (total
ou parcial) das obrigações que recaiam sobre a outra parte ou até
à verificação de qualquer outro evento” (cfr. Das Obrigações em Geral,
3a ed., pág. 249).

Deste modo, claramente podemos afirmar que a reserva de pro-
priedade sobre a máquina vendida pela recorrente à executada não
é um ónus real.

E se não é um ónus real, não cabe no disposto no arto 328o, no 1,
al. a), do Código de Processo Tributário, pelo que o prazo para re-
querer a venda não é de um ano mas de 30 dias.

Ora, tendo a recorrente deixado passar esse prazo de 30 dias, bem
andou o Mo Juiz a quo ao indeferir liminarmente o pedido de anulação
da venda.

3a Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 % da taxa de justiça.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Imposto sobre bôites, discotecas, etc. Pressupostos da in-
cidência.

Doutrina que dimana da decisão:

O que releva, na norma da incidência constante do arto 1o

da Lei 36/83, de 21/10 (imposto sobre bôites, discotecas,
etc.), é não o licenciamento para funcionamento depois
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da meia-noite os estabelecimentos aí referidos, mas sim o
efectivo funcionamento para além daquela hora.

Recurso n.o 20012 em que é recorrente António José Rodrigues Ma-
chado e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

António José Rodrigues Machado, não se conformando com o acór-
dão do T.T. de 2a Instância, a fls. 68 e seguintes, que, dando provimento
ao recurso da F.P., revogou a sentença da 1a Instância que lhe havia
julgado procedente a impugnação judicial que deduziu contra a li-
quidação do imposto, a que alude a Lei 36/83, dele interpôs recurso
para este S.T.A., terminando a sua alegação com a formulação de
um quadro conclusivo onde, para além de questionar matéria de facto
naquele fixado, se insurge contra a solução de direito aí encontrada,
pois que, alega, não se encontrava sujeito ao imposto liquidado.

A Fazenda Pública opinou no sentido da manutenção do julgado.
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu como provada a seguinte matéria de facto:
a) O impugnante exerce a actividade de café, cervejaria, pastelaria

e confeitaria - C.A.E. 6312.0.0, no seu estabelecimento sito em São
Roque, freguesia da Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão.

b) A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informou,
pelo ofício de fls. 14, que ao recorrente, para os anos de 1990 e
1991, foram concedidos «os alvarás n.os... para funcionar com bar
até às 03 horas... com a sala de dança aos sábados, domingos e feriados
com horário até às 03 horas...».

c) A Direcção-Geral dos Espectáculos e das Artes informou, con-
forme consta de fls. 24, que ao recorrente «foi concedida a licença
de recinto no 12148 de 21/10/87, para a realização de café-concerto
sito no Lugar de S. Roque, freguesia de Riba d’Ave, Famalicão».

d) Pelo ofício de fls. 28 e 29 a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão informou a Repartição de Finanças respectiva de que
o recorrente era proprietário e explorador da «Discoteca Piano».

Posto isto, apreciemos o recurso, sendo certo, porém, que a questão
de saber, e que o acórdão recorrido não deu resposta, se o esta-
belecimento do recorrente estava ou não aberto depois da meia-noite,
logrando enquadramento no âmbito da matéria de facto, que não
de direito, não pode já ser conhecida por este S.T.A., como decorre
do arto 21o, no 4 do E.T.A.F. e 729o, no 2 do C.P.Civil.

Avancemos, pois, para a questão de saber se, na situação dos autos,
era ou não devido imposto.

O arto 1o da Lei 36/83, de 21/10, criou um imposto «sobre bôites,
night clubs, discotecas, cabarets, dancings e locais nocturnos congé-
neres abertos depois da meia-noite», cuja cobrança e consequente
pagamento se efectuava mensalmente (v. arto 2o).

Tal imposto incidia, pois, sobre tais estabelecimentos desde que
se encontrassem abertos depois da meia-noite.

Decorre do probatório que o estabelecimento do recorrente en-
contrava-se licenciado para funcionar até às 03.00 horas, como bar
e, até àquela hora, como sala de dança, aos sábados, domingos e
feriados.
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Não vem provado, contudo, que alguma vez tivesse funcionado
como bar ou sala de dança, depois da meia-noite.

Na tese do acórdão recorrido, era devido o imposto se um daqueles
estabelecimentos estivesse licenciado para funcionar após a meia-
-noite.

Sustenta a recorrente, no entanto, que não bastava, para que o
imposto fosse devido, a simples licença para funcionar depois daquela
hora; necessário era também o funcionamento efectivo para além
da meia-noite.

Cremos que a razão está do lado do recorrente.
Na verdade, como decorre, com evidência, da transcrita norma

de incidência, o que se pretendeu tributar foram os estabelecimentos
que, efectivamente, funcionassem para além daquela hora, ou seja,
os que estivessem abertos «depois da meia-noite».

Daí que, no plano da incidência do imposto, fosse irrelevante o
facto de se encontrarem licenciados para funcionarem depois da
meia-noite.

De facto, a referida norma não põe a tónica na licença para fun-
cionamento até certa hora mas sim no facto de se encontrarem abertos
ao público depois da meia-noite.

Ora, no caso dos autos, não se provou que o referido estabele-
cimento, no período a que se reporta o imposto, tivesse funcionado
para além daquela hora.

De concluir é, pois, pela ausência de um dos pressupostos do fun-
cionamento de tal norma de incidência.

Tanto basta para considerar ilegal a liquidação do imposto.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso

e em revogar o acórdão recorrido, ficando, assim, a subsistir a sentença
da 1a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — João Plácito da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni de Figueiredo. — Fui presente: António Mota
Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Acto administrativo respeitante a questão
fiscal. Forma de processo. Recurso jurisdicional. Alegações.
Prazo. Deserção. Despacho de admissão do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O recurso contencioso de acto administrativo de um di-
rector de serviços da DGCI respeitante a questão fiscal,
dirigido ao Tribunal Tributário de 2.a Instância nos ter-
mos do no 1, al. b), do arto 41o do ETAF, é um dos
meios processuais comuns à jurisdição administrativa e
fiscal previstos no n.o 1 do arto 130o da LPTA, sujeito,
pois, à forma e rito processual próprios do recurso con-
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tencioso de anulação previsto nos artos 24o e segs. da
LPTA.

2 — Os recursos, a interpor para a 2a Secção do STA, das
decisões jurisdicionais proferidas em tais processos
obedecem ao disposto no arto 106o da LPTA, que manda
apresentar as alegações no tribunal a quo, no prazo de
20 dias a contar da notificação do despacho da admissão
do recurso.

3 — Se o recorrente deixa transcrever esse prazo sem apresentar
as alegações, o recurso tem de ser julgado deserto.

4 — A decisão que admita o recurso, mesmo que não im-
pugnada - o que só pode fazer-se nas respectivas ale-
gações -, não vinculada o tribunal superior.

Recurso no 20.836. Recorrente: GEOFINANÇA- Sociedade de In-
vestimentos, S. A.; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Con-
selheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. GEOFINANÇA - Sociedade de Investimentos, S. A., com sede
em Lisboa, recorreu contenciosamente, para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, de um despacho do Director da 6a Direcção de Serviços
da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (DGCI) que lhe
indeferiu pedido de restituição de imposto de selo.

Por Acórdão de 7-11-95 (fls. 66 a 75) o Tribunal Tributário de
2a Instância rejeitou esse recurso contencioso.

De tal decisão sobe o presente recurso jurisdicional, interposto
por aquela sociedade através do requerimento de fls. 82, apresentado
em 24-11-95, no qual declarou a intenção de alegar no tribunal ad
quem.

O recurso foi admitido no tribunal a quo por despacho de 19-12-95,
notificado às partes em Janeiro de 1996 e ao Ministério Público (Mo

Po) em 22-4-96 e subiu a este STA, em alegações, em 16-5-96.
Sociedade de Investimentos, S. A. P Sociedade de Investimentos,

S. A.) em 22-4-96 e subiu a este STA, em alegações, em 16-5-96.
Na sua vista inicial, em 5-6-96, o magistrado do Mo Po suscitou

a questão prévia da deserção do recurso, por esta esgotado, sem apro-
veitamento, o prazo para apresentação das alegações de recurso, que
era de 20 dias, nos termos do arto 106o, aplicável por força do arto

130o, no 1, ambos da LPTA.
Respondendo à arguição desta questão prévia, a recorrente dis-

cordou da conclusão do Mo Po, com fundamento em que:
a) O arto 118o, no 3, do CPT, ao remeter para as regras da LPTA,

só se refere ao concurso contencioso de anulação, sem dispor quanto
a um eventual recurso jurisdicional da respectiva decisão final.

b) O no 1 do arto 130o da LPTA não impõe que tais recursos
jurisdicionais sejam processados de acordo com este diploma.

c) De contrário, não se compreenderia a razão do estabelecido
no no 1 do arto 131o da mesma LPTA, pois “se este preceito se
limitasse a determinar que os recursos da decisão final (porque quanto
aos demais rege o no 3 do mesmo arto 130o) em processos no con-
tencioso tributário são julgados de acordo com a lei processual fiscal,
seria de todo redundante, em face do estabelecido no Código de
Processo Tributário (ou, à data da publicação da LPTA, no CPCI)”.
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d) O Juiz do Tribunal a quo, no despacho de admissão de recurso,
não contesta os termos do requerimento da sua interposição; e o
Mo Po não impugnou tal despacho.

2. Estamos perante um recurso jurisdicional interposto para a 2a

Secção do STA de um Acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que rejeitou um recurso contencioso de acto administrativo de um
director de serviços da DGCI respeitante a questão fiscal, o qual
lhe foi, pois, dirigido nos termos do no 1, alínea b), do art 41o do
ETAF.

Dispõe o no 1 do arto 130o da LPTA: “Aos meios comuns à jurisdição
administrativa e fiscal são aplicáveis nesta última as normas esta-
belecidas no presente diploma para cada um daqueles meios”.

Entre tais meios processuais comuns à jurisdição administrativa
e fiscal são de incluir, sem dúvida, os recursos contenciosos de actos
administrativos e de actos em matéria administrativa regulados nos
artos 24o e segs. da LPTA.

Assim, o recurso contencioso de acto administrativo (embora em
matéria fiscal) introduzido pela petição inicial deste processo estava
sujeito à forma e rito processual próprios do recurso contencioso
de anulação previsto nos artos 24o e segs. da LPTA.

E, como o no 3 do citado arto 130o estabelece que o disposto no
no 1 abrange os recurso das decisões jurisdicionais proferidas nos
respectivos processos, segue-se que neste recurso jurisdicional se tem
de observar o disposto nos artos 102o e segs. da LPTA.

É que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o arto 131o do
mesmo diploma só visa, como ele próprio acentua, os recursos de
decisões proferidas na jurisdição fiscal não abrangidos pelo artigo an-
tecedente, os quais estavam então contemplados nos artos 254o e segs.
do CPCI, já que a LPTA foi publicada em 1985 e o CPT só surgiu
em 1991.

De resto, o CPCI não continha qualquer norma semelhante à do
citado arto 130o, visto que até à entrada em vigor do ETAF era ao
STA (ressalvadas certas competências das auditorias administrativas
dos tribunais comuns) que cabia a competência para conhecer dos
recursos contenciosos de anulação de actos administrativos em matéria
fiscal (cfr., entre outros, os artos 88o do CPCI e 15o, 22o e 24o da
LOSTA)

Relembre-se, por último, que “a decisão que admita o recurso,
fixe a sua espécie ou determine o efeito que lhe compete não vincula
o tribunal superior”, mesmo que não seja objecto de impugnação,
o que, aliás, só pode fazer-se nas respectivas alegações (cfr. 687o,
no 4, do CPC61).

3. Por isso estava a recorrente obrigada a cumprir o disposto no
arto 106o da LPTA, segundo o qual as alegações deste recurso ju-
risdicional deviam ter sido apresentadas no tribunal a quo no prazo
de 20 dias a contar da notificação do despacho que o admitiu. Por
força de tal norma não restava à recorrente outra alternativa, de-
signadamente a de elas poderem ser apresentadas mais tarde, no
tribunal ad quem, como era sua pretensão.

Ora esse prazo de 20 dias, cujo termo final caía na segunda metade
de Fevereiro de 1996, expirou sem que fossem apresentadas tais ale-
gações, que em Junho de 1996, quando foi arguida esta questão prévia,
continuavam em falta.

4. Daqui decorre, por imposição dos arto 291o, no 2, e 690o, no 3,
ambos do CPC96, para onde remete o arto 102o da LPTA, a deserção
do recurso, que tem de ser declarada.
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Por isso consideramos procedente a questão prévia suscitada pelo
Mo Po e julgamos deserto o recurso interposto para este STA e do
qual, pois, nos abstemos de conhecer.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 30.000$00 e 10.000$00 (§ único do arto 5o, por remissão,
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Castro Martins (relator) — Santos
Serra — Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Emolumentos notariais. Escritura pública. Imposto. Taxa. Re-
ceita tributária. Notário público. Funcionário público. Pro-
fissional liberal. Acto de liquidação. Impugnação judicial.
Competência dos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No conceito de receita tributária utilizado no arto 62o,
no 1, alínea a), do ETAF incluem-se os impostos e as
taxas.

2 — Os notários dos cartórios notariais públicos não são pro-
fissionais liberais mas funcionários públicos.

3 — Os emolumentos notariais liquidados por um notário pú-
blico pela celebração de uma escritura pública de au-
mento de capital de uma sociedade comercial são receitas
tributárias estaduais.

4 — Os tribunais tributários de 1a instância são competentes
para conhecer da impugnação judicial de um acto de
liquidação desses emolumentos notariais.

Recurso n.o 20.923. Recorrente: Modelo Continente, SGPS, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz conselheiro Castro
Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. MODELO CONTINENTE, SGPS, S. A., com sede em Senhora
da Hora, Matosinhos, impugnou perante o Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto uma liquidação de emolumentos notariais efec-
tuada pelo 1o Cartório Notarial do Porto, arguindo-a de viciada de
“inconstitucionalidade e/ou contrariedade ao direito comunitário” e
pedindo a sua anulação e a restituição do indevido, com “juros de
lei”.

Por sentença de 22-3-96 (fls. 181-188) o Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto (2o Juízo, 1a Secção, processo no 4/96) de-
clarou-se “incompetente, em razão da matéria, absolvendo o Direc-
tor-Geral dos Registos e Notariado da instância”.
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De tal decisão sobe o presente recurso, interposto pela impugnante,
a sustentar, em suma:

— Serem os tribunais tributários de 1a instância os competentes
para conhecer dos recursos dos actos de liquidação dos emolumentos
notariais;

— Terem esses actos de haver-se como definitivos, enquanto pra-
ticados por autoridade competente em razão da matéria, e, por con-
seguinte, passíveis de imediata impugnação judicial;

— Ter a sentença recorrida, ao julgar o tribunal incompetente em
razão da matéria, violado os artos 62o, no 1, al. a), do ETAF, 18o,
118o, no 1, alínea a), e 123o, no 1, al. e), do CPT, 69o do DL 519-F2/79,
138o e 139o do DR 55/80, e 214o, no 3, e 268o, no 4, da CRP, devendo
por isso ser revogada;

— Dever a impugnação ser julgada procedente, por o processo
estar apetrechado com todos os elementos indispensáveis ao conhe-
cimento do mérito da causa.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido de o recurso ser julgado
improcedente e mantida a decisão da instância.

O magistrado do Mo Po emitiu parecer de que, de harmonia com
a jurisprudência desta Secção do STA, o recurso merece provimento,
devendo ser revogada a decisão recorrida.

2. A sentença recorrida julgou provado:
“— Em 29/8/95 a impugnante celebrou no 1o Cartório Notarial

do Porto uma escritura pública de aumento de capital, tudo conforme
documento fls. 15 e seguintes, o qual aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais.

— Na mesma data e relativamente à mesma escritura a impugnante
efectuou o pagamento da conta no 148, no valor de esc. 45.930.930$00

— Em 13/11/93, por rectificação da conta no 148 de 29/8/95, por
despacho do Director-Geral de 27/10/93 a impugnante pagou a quantia
de esc. 10.183.170$00, correspondente à diferença paga por aquela
conta e a no 61, efectuada por rectificação, tudo conforme documento
de fls. 21, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais.”

3. A sentença assentou ainda nos considerados que assim se podem
resumir:

— Para decidir da competência do tribunal em razão da matéria
impõe-se saber se a receita cuja liquidação se impugna é ou não
tributária ou parafiscal.

— Ora a quantia cuja liquidação se impugna foi paga pelo con-
tribuinte pela prestação de um serviço público, um cartório notarial.
Está assim caracterizada pelo seu aspecto sinalagmático.

— Tornando-se bastante difícil a distinção entre preço e taxa, dada
a natureza sinalagmática de ambas as receitas, há quem aponte o
traço diferenciador entre ambos na natureza de direito privado da-
quele e público desta.

— No entanto, outros traços distintivos podem ser apontados: “a
taxa visa o pagamento do custo do serviço prestado, aliado a razões
de ordem pública, nomeadamente dentro de uma certa proporção
e a racionalidade de utilização desses mesmos serviços públicos”: “o
preço visa o pagamento de um serviço que, sendo até público, tem
não só como objectivo a compensação do custo do mesmo, como
também a sua remuneração em função do valor do bem ou dos in-
teresses prosseguidos”; a taxa “visa a comparticipação no custo da
actividade da administração”; o preço “abrange a contrapartida em
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função não só do custo daquele, como também do seu valor económico
para o sujeito passivo”.

— O emolumento em causa é uma contrapartida de um serviço
individualizável prestado por um ente público, é calculado com base
no valor do acto que se pratica e tem a sua origem no pagamento
de um serviço a um profissional liberal, o notário. Assim, trata-se
do pagamento de um serviço e não propriamente de uma taxa, pelo
menos com a natureza de receita fiscal.

4. Comecemos por definir o âmbito dos poderes de cognição deste
STA no presente recurso.

Como neste tribunal de revista não tem aplicação o disposto no
arto 753o do CPC (cfr. arto 762o, no 1, do mesmo diploma), segue-se
não ser possível atender a pretensão final da recorrente de que este
STA proceda, neste recurso, ao julgamento do mérito da impugnação.

Por outro lado não há que decidir neste recurso se o impugnado
acto de liquidação é ou não verticalmente definitivo e se e em que
medida a resposta a essa questão influi no procedimento contencioso,
pois a decisão da instância foi apenas a de se declarar incompetente
em razão da matéria.

5. Assim, o que há para decidir neste recurso é se os tribunais
tributários de 1a instância são competentes em razão de matéria para
conhecer da impugnação judicial de um acto de liquidação de emo-
lumentos notariais de uma escritura pública de aumento de capital
de uma sociedade comercial.

A questão já foi apreciada e decidida em sentido afirmativo em
numerosos arestos desta Secção do STA, de que se citam, a título
de exemplo: Acórdão de 17-5-95, no recurso no 19.053; Acórdão de
21-6-95, no recurso no 19.054; Acórdão de 3-7-96, no recurso no 20.618;
Acórdão de 7-5-97, no recurso no 20.317; Acórdão de 14-5-97, no
recurso no 21.405; e Acórdão de 28-5-97, no recurso no 21.159.

É essa jurisprudência que aqui se seguirá.
6. O arto 62o, no 1, al. a), do ETAF veio atribuir aos tribunais

tributários de 1a instância competência para “conhecer dos recursos
de actos de liquidação de receitas tributárias, estaduais, regionais,
locais e parafiscais”.

Importa conjugar este preceito com o do arto 121o, no 1, do mesmo
ETAF, que revogou as disposições especiais sobre as matérias objecto
desse diploma.

Foram, pois, revogadas as próprias disposições especiais anteriores
sobre a matéria. Por isso, e porque não há disposição posterior em
contrário, temos de averiguar se a receita cuja liquidação vem im-
pugnada preenche os requisitos definidos naquela norma do arto 62o

do ETAF.
Trata-se de receita estadual: foi liquidada e cobrada, no exercício

das suas funções públicas, por um cartório notarial, serviço público
integrado na Administração Central do Estado, e destina-se ao fi-
nanciamento de despesas públicas. Na verdade, é erróneo qualificar
a actividade de um notário público como de profissional liberal: no
actual regime geral os notários dos cartórios notariais públicos não
são profissionais liberais mas funcionários públicos.

Além de estadual, a receita em questão é tributária.
Como se escreveu nos citados Acórdãos de 17-5-95, de 21-6-95

e de 28-5-97, citando o Prof. Teixeira Ribeiro (in Rev. de Leg. e Jur.,
no 3727, págs. 289 e segs.), é costume distinguir, nas receitas estaduais,
entre as de direito público, conseguidas mediante o jus imperii, por
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isso receitas coactivas, como são os impostos e as taxas, e as de direito
privado, que se obtêm por meios ao alcance de qualquer pessoa sin-
gular ou colectiva, como os empréstimos e as receitas patrimoniais.

Ora a receita em apreço cabe nitidamente na primeira destas ca-
tegorias, sendo de qualificar como tributo; e não interessa à economia
deste recurso jurisdicional decidir se estamos em face de um imposto
ou de uma taxa.

O que importa é fixarmo-nos na noção de receita tributária ou
tributo, que ALBERTO XAVIER, no seu Manual de Direito Fiscal,
vol. I, Lisboa, 1981, pág. 35, define como “prestação patrimonial es-
tabelecida por lei a favor de uma entidade que tem a seu cargo o
exercício de funções públicas com o fim imediato de obter meios
destinados ao seu funcionamento”.

Por nós sublinharíamos ainda o carácter coercivo da prestação,
que na receita emolumentar em apreço resulta do facto de o particular
ser obrigado a recorrer a essa actividade administrativa (notarial)
para obter o resultado pretendido: uma escritura dotada de fé pública.

Concluímos que receita tributária inclui não apenas os impostos
mas também as taxas e que nessa categoria, como receita tributária
estadual, são de classificar os emolumentos notariais cuja liquidação
vem impugnada.

7. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revoga-se a
sentença recorrida e declara-se competente para conhecer desta im-
pugnação judicial o Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto,
onde os autos regressarão para prosseguirem seus termos.

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

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Recurso contra a fixação da matéria
colectável. Fundamentação do acto administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O recurso contra as deliberações das comissões encar-
regadas de fixar a matéria colectável do imposto pro-
fissional previsto no § 1o do arto 20o do CIP está sujeito
à forma da impugnação judicial regida pelos arts. 5o e
89o do CPCI.

II — Não é insuficiente a fundamentação do acto adminis-
trativo cujo iter lógico dá a saber a um destinatário normal
o necessário para que opte conscientemente pela aceitação
da legalidade do acto ou pelo recurso contencioso do
mesmo.
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III — O ónus da prova cabe ao contribuinte no recurso con-
tencioso de decisão administrativa em cujo processo gra-
cioso aquele incumpriu o ónus de facultar à Adminis-
tração os elementos que aquela requisitara, necessários
à fixação dos rendimentos colectáveis.

Recurso no 21 065. Recorrente: Oswaldo Gerardo Coelho; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni Figuei-
redo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que negou pro-
vimento ao recurso da sentença da 1a instância que havia julgado
improcedente o recurso que Oswaldo Gerardo Coelho interpusera
da deliberação da Comissão Distrital de Revisão que indeferiu a re-
clamação contra a determinação do rendimento colectável em imposto
profissional de 1986, veio do mesmo recorrer, concluindo a sustentar
que:

— não é possível confundir o recurso previsto no art. 20/§ 1o do
CIPProfissional com a impugnação judicial prevista no CPCI e CPT,
acrescendo que no contexto daquele art. 20o o rendimento colectável
não era susceptível de impugnação nos termos do CPCI, pois só no
caso de preterição de formalidade legal é que o contribuinte poderia
recorrer;

— a única espécie de prova permitida era a documental e o seu
âmbito estava restringido pelo âmbito do conhecimento que ao con-
tribuinte advinha dos fundamentos em que a Administração e a co-
missão de revisão baseara a decisão;

— outro elemento diversificador era os prazos, de 90 dias na im-
pugnação, enquanto que no recurso veio a ser de um ano a partir
de 1984;

— a falta de fundamentação do acto tributário alegada advém da
mesma não ser clara, congruente e suficiente, o que a lei equipara
à sua falta;

— não tem interesse prático distinguir a falta de fundamentação
da falta de notificação da fundamentação, uma vez que se admita
que, nesta última hipótese, o acto apenas carece de eficácia, sendo
que a falta de notificação dos fundamentos viola as garantias cons-
titucionais e processuais do notificando;

— para que uma decisão seja de considerar fundada é indispensável
que a mesma se baseie em factos definidos e comprovados e não
em vagas e imprecisas sugestões de uma fiscalização que, por falta
de elementos, opta por construir um rendimento que não logrou
encontrar;

— o ónus da prova de tais pretensos factos recai sobre a Admi-
nistração, e não sobre o contribuinte.

Teriam sido violados os arts. 20o e § 1o, 11o, § 1o e 19 § 3º do
CIP, 5o, 89o e 102o do CPCI, 1o/a/c) e d), 2 e 3 do DL 256/77, de
17 de Junho, 20o e 268o/2 e 3 da CR (versão vigente em 1988) e
121o do CPT, conjugado com o art. 2o/1 do DL 154/91, de 23.4.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento porque o tribunal recorrido devia ter conhecido da in-
competência do tribunal da 1a instância para conhecer do recurso,
que, previsto no art. 20o § 1o do CIP, não é regulável nos termos
da impugnação judicial, mas, antes, como recurso de acto adminis-
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trativo de natureza fiscal para cujo conhecimento é competente o
TT2a Instância.

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

“1

O ora impugnante apresentou na Repartição de Finanças de Lagos,
em 28 de Janeiro de 1987, a declaração mod. 5 de imposto profissional
relativa ao exercício de 1986, com o rendimento colectável de 0$00
(doc. de fls. 13 . . .);

2.

Em 30 de Março de 1987, o sr. Chefe da Repartição de Finanças
de Lagos, nos termos do arto 11o do Cód. Imp. Profissional, fixou
o rendimento colectável do ora impugnante, relativamente ao ano
de 1986, em esc. 1.015.320$00, doc. de fls. 44 verso (. . .);

3.

A fixação do rendimento colectável referida no ponto 2 teve por
fundamento a informação prestada pelos serviços de fiscalização tri-
butária, constante de fls. 35 (. . .);

4.

Em 9 de Abril de 1987, o ora impugnante foi notificado da fixação
mencionada no ponto 2 e para os efeitos do disposto no art. 15o

do Cód. Imposto Profissional;

5.

Em 20 de Abril de 1987, o ora impugnante apresentou na Repartição
de Finanças de Lagos reclamação, nos termos do disposto no art. 15o

do Cód. Imp. Profissional, cujo teor consta de fls. 41-42 destes autos
(. . .);

6.

Em 27 de Abril de 1987 foi o ora impugnante notificado do despacho
proferido pelo Sr. Chefe da Repartição de Finanças de Lagos que
indeferiu a reclamação indicada no ponto 5, por ter sido apresentado
extemporaneamente — docs. de fls. 38 a 40 (. . .);

7.

Em 4 de Maio de 1987, o ora impugnante interpôs recurso hie-
rárquico para o Sr. Director de Finanças do Distrito de Faro do
despacho referido no ponto 6 – doc. de fl. 28 a 30 (. . .);

8.

O recurso referido no ponto 7 veio a ter provimento, pelo despacho
do Sr. Director de Finanças de 19 de Junho de 1987, que determinou
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que a reclamação mencionada no ponto 5 prosseguisse – doc. de fls. 27
(. . .);

9.

O Sr. Chefe da Repartição de Finanças entendeu ser de manter
o rendimento colectável anteriormente fixado, pelo que remeteu a
reclamação para apreciação à comissão distrital de revisão;

10.

A reclamação referida no ponto 5 foi devidamente instruída com
a informação de fls. 20 a 23 (. . .);

11.

A comissão distrital de revisão, tendo reunido em 31 de Dezembro
de 1987, fixou o rendimento colectável em esc. 1.015.320$00 e o agra-
vamento, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 17o do Cód. Imp. Pro-
fissional, em esc. 5.330$00, como melhor consta do doc. de fls. 56
e 57 (. . .);

12.

Em 22 de Fevereiro de 1988 foi o ora impugnante notificado para
no prazo de quinze dias efectuar o pagamento do imposto profissional,
na quantia de esc. 106.609$00, acrescido do agravamento no valor
de esc. 5.330$00, nos termos do art. 41o do Cód. Imp. Profissional;

13.

Não tendo sido pagas as importâncias referidas no ponto 12, no
prazo aí mencionado, procedeu-se ao débito ao tesoureiro da Fazenda
Pública em 31/8/1988, sendo que a abertura do cofre teve início em
1/9/1988;

14.

Em 4 de Fevereiro de 1988 o ora impugnante requereu junto da
Repartição de Finanças de Lagos certidão do teor da informação
prestada pelos Serviços de Fiscalização sobre a reclamação apresen-
tada, bem como da acta da reunião da comissão distrital e ainda
a notificação do indeferimento da mesma – doc. de fls. 8 (. . .);

15.

Em 22 de Fevereiro de 1988 foi passada a certidão mencionada
no ponto 14, como resulta do teor de fls. 8 verso a 12 (. . .);

16.

A presente impugnação deu entrada no dia 21 de Fevereiro de
1989”.

Tendo sido dado como não provado:
“Que a dactilógrafa que auferiu a importância de esc. 350.000$00

não seja sua empregada (do ora impugnante), mas sim uma traba-
lhadora independente, como tal colectada”.

O Rte insurge-se contra a tomada de posição do acórdão recorrido,
que entendeu ser a forma de impugnação judicial a própria para
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tramitar o recurso da fixação da matéria colectável, a que se refere
o § 1o do art. 20o do CIProfissional, uma vez que este preceito é
aquela forma que prevê quando contempla o recurso judicial para
as decisões graciosas a que alude.

Ora, estas são actos preparatórios do acto tributário conclusivo,
que a lei destacava para efeitos de impugnabilidade jurisdicional, en-
quanto que restringia o fundamento recorrível à preterição de for-
malidade legal, que a jurisprudência alargou a qualquer ilegalidade,
para que saísse respeitada a garantia constitucional do “recurso con-
tencioso com fundamento em ilegalidade” contra actos administrativos
lesivos dos “direitos ou interesses legalmente protegidos” dos cidadãos
(art. 268o/4 da CR).

A forma processual adequada para impugnar directamente tais actos
prejudiciais esteve sempre, no entendimento jurisprudencial e dou-
trinário, na impugnação judicial dos arts. 5o e 89o do CPCI e que
é hoje, no domínio do CPT, a contemplada nos arts. 120o e segs.
deste diploma, que não em qualquer contencioso próprio.

Neste sentido, cf. A. Sousa e Paixão, CPICAnotado, 2a ed., p. 283,
que têm como evidente que a impugnação judicial pode ter como
objecto as deliberações e decisões de órgãos ou agentes da Admi-
nistração que fixam ou avaliam a matéria colectável, chegando a sus-
tentar (a p. 302) que numa só impugnação é viável cumular o “pedido
de anulação da fixação da matéria colectável e o pedido de anulação
da subsequente liquidação”.

É apodíctico também o juízo que sobre o ponto formula Alberto
Xavier, em Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário,
págs. 39 e 52, ao afirmar que o processo de impugnação judicial
tem como fim também a “apreciação autónoma de actos preparatórios
do processo gracioso” . . . “trata-se da impugnação directa das de-
liberações das comissões encarregadas de fixar ou avaliar a matéria
colectável de determinados impostos”.

De entre as várias características da relação de prejudicialidade
entre o acto de fixação da matéria colectável e o acto tributário que
aquela conforma (autonomia e impugnação directa, necessidade e
anterioridade lógico-jurídica - cf. Alberto Xavier, Conceito e Natureza
do Acto Tributário, págs. 243 e ss.), a última reclama a invalidade
derivada do acto tributário, determinada pelo reconhecimento da in-
validade do acto prejudicial, sendo que aquele deverá ser anulado
ou modificado, sem nova intervenção judicial.

O que justifica aplicar à impugnação directa do acto prejudicial
a forma processual que tem por fim e objecto a “anulação total ou
parcial” dos actos tributários, que aquele recurso (ou impugnação,
os dois termos são, em regra, aplicados indiferentemente, na lei),
embora mediatamente, prossegue.

E não se diga, contra a asserção de que no caso é próprio o processo
de impugnação judicial, que noutro contencioso ao contribuinte era
permitido oferecer prova documental e que são diversos os prazos,
porquanto também naquele meio processual é também admitido, entre
as diversas espécies de prova, a dita prova documental (art. 97o do
CPCI), o que amplia até a garantia de defesa do contribuinte re-
lativamente aos demais meios probatórios, e porque, sendo muitas
as excepções legais à regra geral do prazo do art. 89o do CPCI (ex.
art. 84o), nem assim a própria lei deixa de denominar de impugnação
judicial o meio processual a que se aplica prazo especial para recorrer.

Assim, o tratamento processual dado pelas instâncias, sujeitando
o pedido do Rte ao processo de impugnação judicial, é correcto,
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soçobrando a pretensão daquele e a posição assumida pelo digno
agente do Mo Po no processo.

Pelo que se passa ao exame do vício de forma, consistente na in-
suficiência de fundamentação do acto recorrido, a que o Rte aditou
o vício na própria notificação, que, a seu ver, produziria efeitos idên-
ticos ao da falta de fundamentação, por não permitir, igualmente,
que o Rte pudesse acatar a decisão ou impugná-la.

Quanto a este último aspecto, nada há a dizer contra a asserção
do tribunal recorrido quando este afirma: “a segunda é uma enfer-
midade da notificação, exterior ao acto e que o não contagia, por
isso imprestável para o impugnar”.

Com efeito, a invalidade ou a irregularidade da notificação não
afecta a validade do acto administrativo comunicado e, por isso, a
notificação do acto que omite a fundamentação não vicia de forma
o acto por falta de fundamentação, como pacificamente tem decidido
a jurisprudência (cf., por todos, o Ac. do Pleno da 1a Sec. do STA,
de 25.6.96, rec. 24 073).

Como a notificação legalmente correcta é condição de eficácia do
acto notificado, o relevo da sua eventual ilegalidade projecta-se em
campos como da preclusão de direitos de recurso ou de exigibilidade
das obrigações geradas pelo acto, de que se alheia o presente processo
cujo objecto é a anulação do acto notificado.

Por isso, neste não são postergáveis os direitos e garantias do Rte.
Na acta da reunião da comissão de revisão, cuja deliberação veio

a ser recorrida, e na informação dos SPFT prescrutou o tribunal re-
corrido os motivos da decisão administrativa que veio a condensar
nos seguintes termos: “a indisponibilidade do recorrente para fornecer
elementos demonstrativos de que outra era a realidade, e a inve-
rosimilhança de que um advogado acreditado aufira da sua actividade
proventos inferiores ao salário mínimo nacional e aos que ele mesmo
paga à sua dactilógrafa”.

Esta pronúncia, por respeitar a matéria de facto, é de acatar por
este tribunal, que a não pode rever, nos termos do art. 21o/4 do
ETAF, pelo que sobre ela se ajuíza acerca da pretensa insuficiência
da fundamentação.

O juízo a estabelecer há-de balancear o objectivo legal da exigência
da lei (art. 1o/1, 2 e 3 do DL 256-A/77, de 17.6) sobre a fundamentação
do acto administrativo, que é o de proporcionar ao administrado a
opção consciente entre a aceitação da legalidade do acto e o uso
do recurso contencioso, com a necessidade de não paralisar a actuação
administrativa através da obrigação de uma fundamentação exaustiva,
bem patente na lei, que se limita a exigir a “sucinta exposição dos
fundamentos de facto e de direito”.

Importando que a medida da exigência acerca da explicitação da
fundamentação repercuta as características próprias do tipo legal de
acto e das respectivas circunstâncias, e, de entre elas, a situação do
destinatário do acto, tido como destinatário normal (cf. Ac. da 1a Sec.
do STA, de 25.2.93, em AD 384/1221).

Ora, in casu, a motivação referida esclarece das razões porque
a entidade recorrida manteve o rendimento colectável fixado pelo
chefe de repartição de finanças, sem incertezas ou dúvidas que seja
razoável pôr a um destinatário normal, pelo que o acto recorrido
não está insuficientemente fundamentado, como pretende o Rte.

Decai, pois, também esta pretensão deste.
O Rte ainda invoca, contra a decisão recorrida, que o ónus da

prova recaía sobre a Administração e não sobre o contribuinte por
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aquela se ter baseado em “vagas e imprecisas sugestões de uma fis-
calização”, que não em factos definidos e comprovados”.

Neste ponto, há que lembrar que no processo gracioso, estabelecido
para a averiguação da verdade material, o Rte mostrou-se indisponível
“para fornecer elementos demonstrativos de que outra era a realidade”
(matéria fixada pelo tribunal recorrido), incumprindo, por isso, o ónus
material de que fala Alberto Xavier, cit., a pág. 164, relativamente
à prestação dos elementos necessários à fixação dos rendimentos,
requisitados pela Administração ao abrigo dos arts. 11o e 18o do CIP
(aludidos pelo mesmo autor, a pág. 153).

Facto que o “sujeita às consequências desfavoráveis resultantes da
falta de prova” directa e legítima a acção administrativa, baseada
em juízos de probabilidade ou de normalidade sobre factos indiciantes
e em ilações quanto aos factos indiciados, como ocorreu in casu.

E que veio a servir, seguramente, para que o tribunal recorrido
formasse a sua convicção probatória, acatável por este tribunal, con-
forme referido acima, acerca da “realidade” dos factos indiciados,
o que chegava para considerar não aplicável o art. 121o do CPT,
mesmo que outra objecção de ordem de aplicação das leis no tempo
não se verificasse, uma vez que este preceito pressupõe a incerteza
probatória, o non liquet, que foi resultado a que a instância não chegou.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 60 %.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. – Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) – João José Coelho Dias – Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. – Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Improcedência. Custas. Respon-
sabilidade. Parte vencida.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É responsável pelas custas a parte que a elas houver dado
causa, entendendo-se como tal a parte vencida.

2 — Se a oposição (a uma execução fiscal) é julgada intei-
ramente improcedente, é de condenar nas respectivas cus-
tas o oponente.

Recurso n.o 21.078. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: António
Martins Alves. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância do Porto (1o Juízo, 2a Secção, processo
no 449/96), lavrada a fls. 62-63, que, tendo julgado improcedente opo-
sição (a uma execução fiscal) deduzida por ANTÓNIO MARTINS
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ALVES, residente em S. Domingos, Carvalhosa, Paços de Ferreira,
não o condenou em custas.

Com vista à revogação desta decisão de não condenar o oponente
em custas, a recorrente alegou a sustentar serem estas devidas, nos
termos do no 1 do arto 446o do CPCivil, que a sentença violou, visto
o oponente ter dado causa à acção, sendo certo que “o teor da certidão
de citação do oponente de fls. 61 é claro no sentido de aquele ser
citado na qualidade de herdeiro do sócio-gerente da sociedade exe-
cutada originário João Alves de Andrade”.

Não houve contra-alegação.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu parecer no

sentido de o recurso não merecer provimento.
2. A instância deu como provado:
A — “Por dívidas de IVA e respectivos juros relativos ao ano de

1989, no montante total de 1.322.165$00, foi instaurada execução fiscal
contra a sociedade comercial JOÃO ALVES DE ANDRADE, LDA.”

B — “Esta execução veio a reverter contra JOÃO ALVES DE AN-
DRADE, com fundamento na sua responsabilidade subsidiária, en-
quanto sócio-gerente da sociedade executada”.

C — “O referido João Alves de Andrade, que era sócio e gerente
de direito e de facto da sociedade executada, faleceu em 27-1-1993
e o oponente foi citado para a execução fiscal na qualidade de seu
herdeiro, nos termos que constam da certidão de citação documentada
nos autos a fls. 61 e cujo teor aqui se dá como reproduzido”.

3. Para não condenar em custas o oponente, a instância aduziu
ainda os seguintes considerandos:

Nos presentes autos o oponente apenas põe em causa a sua própria
legitimidade para a execução fiscal, alegando que não tendo sido
gerente nem de facto nem de direito da sociedade executada não
pode ser responsabilizado pelo pagamento da dívida exequenda face
ao disposto no arto 13o do CPT.

Porém, tal como resulta da matéria fáctica que deixámos exposta,
a execução reverteu contra o gerente João Alves de Andrade e o
oponente só foi citado para essa execução na qualidade de herdeiro
deste, atento o seu falecimento e visto o disposto no arto 241o do
CPC, respondendo pelo pagamento da dívida exequenda os bens da
herança, se os houver, e não os bens próprios do herdeiro oponente.

Não tendo a execução revertido contra o oponente na qualidade
de sócio-gerente da sociedade executada, não estando assim em causa
a sua responsabilidade subsidiária nos termos do arto 13o do CPT,
não tem qualquer relevância o alegado na petição sobre a falta de
verificação dos requisitos necessários à responsabilização subsidiária
relativamente ao oponente.

É certo que do teor literal da certidão de citação do oponente
parece resultar que a execução reverteu contra ele nos termos do
arto 246o do CPT enquanto sócio-gerente da sociedade executada,
o que terá levado o oponente a deduzir a presente oposição nos
termos em que o fez, razão por que consideramos que, apesar de
a oposição ter de improceder, o oponente não deve ser condenado
nas respectivas custas.

4. Postas assim em confronto as teses da sentença e da recorrente
quanto a esta questão decidenda de condenação ou não em custas
do oponente na instância, entendemos que a razão está do lado da
recorrente.
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Na verdade, dispõem os nos 1 e 2 do arto 446o do CPC que será
condenada em custas a parte que a elas houver dado causa, enten-
dendo-se como tal a parte vencida.

Ora a oposição deduzida pelo ora recorrido António Martins Alves
foi julgada inteiramente improcedente, pelo que, logicamente, lhe
cabe pagar as custas de tal incidente.

Na verdade, a conclusão a que chegou a sentença de o oponente
não ser responsável pelas custas, só podia prevalecer se considerás-
semos caber essa responsabilidade a outrem (mesmo se delas idento),
por lhes ter dado causa; todavia, sendo evidente não poder de forma
alguma essa responsabilidade caber à exequente Fazenda Pública,
a sentença também não optou por responsabilizar os serviços do Tri-
bunal, pois para tanto — na falta de arguição pelo oponente — seria
necessário começar por anular oficiosamente a citação, se considerasse
enfermar ela de inviabilidade oficiosamente cognoscível.

Ora não foi esse o caminho escolhido pela sentença que, depois
de declarar o processo isento de nulidades, deu como assente que
o oponente, ora recorrido, António Martins Alves, fora citado para
a execução fiscal na qualidade de herdeiro de João Alves de Andrade,
contra quem revertera a execução na qualidade de gerente da so-
ciedade executada.

5. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revoga-se a
impugnada decisão sobre custas e condena-se o oponente, ora re-
corrido, António Martins Alves a pagar as custas da oposição na
1a instância.

Não são devidas custas neste STA (arto 3o da Tabela).

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas ao Estado derivadas da concessão
de aval. Incompetência, em razão da matéria, dos Tribunais
Tributários.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os Tribunais Tributários são incompetentes, em razão
da matéria, para, em processo de execução fiscal, pro-
cederem à cobrança coerciva de dívidas ao Estado de-
rivadas da concessão de aval por parte deste, nos termos
da Lei no 1/73.

II — Na verdade, nem esta lei nem outra qualquer prevêem
tal atribuição, directamente ou por equiparação.

Recurso no 21.222, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corridos Sebastião Pinto Fernandes e Outra. Relator, o Juiz Con-
selheiro Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Sebastião Pinto Fernandes, e mulher, Maria Júlia da Silva Lou-
reiro Fernandes, identificados nos autos, opuseram-se a uma execução
fiscal que lhes foi instaurada.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga pro-
feriu sentença, julgando nula a certidão executiva, e, em consequência,
nulo todo o processo executivo.

Inconformado com esta decisão, o REPRESENTANTE DA FAZEN-
DA PÚBLICA interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formu-
lando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

«a) - Não ocorreu a invocada nulidade da certidão executiva e
em consequência de todo o processo executivo, por força e nos termos
da alínea b) do no 1 do arto 251o do CPT e do no 2 do mesmo
artigo.

«b) - E isto por considerar que o título tem força executiva bastante,
preenchendo os requisitos do art. 249o do CPT, nomeadamente da
alínea d) do no 1 do referido artigo.

«c) - Quanto à natureza e proveniência da dívida, resulta, e de
forma clara da referida certidão, que a mesma provém de pagamentos
em execução de aval, de que os executados e ora oponentes, na qua-
lidade de fiadores da «Movofir - Indústria Exportadora de Móveis,
Lda», são devedores ao Estado.

«d) - Quanto aos juros, a eles se refere a predita certidão como
sendo no valor de 19.982.436$00, contados até 31.05.95 e incidindo
sobre a importância de 17.632.329$00 que diz respeito aos pagamentos
em execução de aval.

«e) - Contudo, e para que dúvidas não subsistissem quanto à de-
terminação dos referidos juros, em anexo à certidão de dívida e dela
fazendo parte integrante, encontra-se um mapa discriminativo a fls.
14 dos autos, onde se refere o capital sobre o qual incidem, o período
e a taxa a aplicar, possibilidade a que alude o art. 250o do CPT.

«f) - Assim, e dos elementos que acompanham o título executivo,
se infere de forma clara e bastante que o direito de informação dos
executados se encontra devidamente acautelado (cfr. pontos 12, 14
e 15 das alegações).

«g) - Pelo exposto, a sobredita certidão encontra-se de harmonia
com os cânones legais, mormente preenchendo os requisitos do art.
249o do CPT.

«i) - Não podendo assim ser posto em causa a força executiva
do referido título».

Contra-alegaram os recorridos, pedido a confirmação da decisão
recorrida.

Neste Supremo Tribunal o EPGA defende que os tribunais tri-
butários são incompetentes, em razão da matéria, «para a cobrança
coerciva de dívidas ao Estado derivadas de concessão de aval por
este, nos termos da Lei no 1/73».

Este parecer tem a concordância dos recorridos e a oposição frontal
do recorrente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria da facto fixada na sentença recorrida:
«Os oponentes estão a ser executados como se referiu, sendo a

respectiva certidão executiva do teor de fls. 12 e 13».
Da certidão executiva consta o seguinte:
«Carlos Martins de Palma . . . certifica . . . que Sebastião Pinto

Fernandes, Maria Júlia da Silva Loureiro Fernandes . . . na qualidade
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de fiadores da «Movofir-Indústria Exportadora de Móveis, Lda, . . .
são devedores ao Estado, na correspondente quota-parte, do montante
global de 37.614.765$00, reportado a 31.01.95, proveniente de: pa-
gamentos em execução de aval . . . juros . . . À referida importância
acresce a mora diária de . . . Pelo pagamento em execução do aval,
o Estado . . . goza de privilégio mobiliário geral».

3. 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 CPT, 5o do ETAF
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

Acresce que «a incompetência absoluta é de conhecimento oficioso
e pode ser . . . suscitada pelo Ministério Público . . . até ao trânsito
em julgado da decisão final» (citado arto 45o do CPT.).

A questão prévia suscitada tem a ver com a incompetência dos
tribunais tributários, em razão da matéria, para a execução de uma
dívida ao Estado derivada de aval por este prestado, nos termos da
Lei 1/73, de 2/1.

Vejamos.
Dispõe o arto 62o do ETAF:
«1. Compete aos tribunais tributários de 1a Instância conhecer:
. . .
«c) Da cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público,

nos casos previstos na lei, bem como de custas e multas aplicadas
pelos tribunais administrativos e fiscais . . . ».

Dispõe, por seu turno, o arto 233o do CPT:
«. . .
«2. Serão igualmente cobradas mediante processo de execução

fiscal:
«. . . b) Outras dívidas equiparadas por lei aos créditos do Es-

tado . . . ».
Destes dois normativos resulta que, para poder ser utilizado o pro-

cesso de execução fiscal, torna-se necessária uma previsão legal ou
uma equiparação da dívida aos créditos do Estado.

Situação que não ocorre.
Na verdade resulta do probatório que a dívida exequenda provém

de «pagamentos em execução de aval», prestados pelo Estado nos
termos da Lei 1/73.

Nos termos da base II, no 1, daquela Lei, o empréstimo respectivo
destina-se a «financiar empreendimentos ou projectos de manifesto
interesse para a economia nacional, ou em que o Estado tenha par-
ticipação que justifique a prestação dessa quantia . . .».

Escreveu-se impressivamente no Acórdão deste Supremo Tribunal
de 08/03/95 (rec. 18.826):

«Em nenhum ponto, porém, aquela lei dispõe a cobrança respectiva
através do processo de execução fiscal ou pelos tribunais tributários
- estão tribunais das contribuições e impostos — nem equipara tais
créditos a dívidas ao Estado.

«Esta mesma proposição não tem sequer, logo a priori, aplicação
nos autos, pois se trata de uma dívida ao próprio Estado, em sentido
estrito: a base I da mesma lei preceitua que o aval deste é prestado
pelo Ministro das Finanças e não por qualquer outra entidade, por
via de regra um instituto público, integrado, pois, na respectiva ad-
ministração indirecta.
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«E se fosse possível tal equiparação, ainda assim haveria que ajuizar
da conformidade constitucional da competente norma, pois aquela
só pode ter lugar quando o crédito assim equiparado seja, à luz dos
interesses em jogo, efectivamente equiparável aos créditos do Estado
- cfr. Pareceres da Comissão Constitucional, vol. 1o, pág. 101 e ss.

«Tal equiparação faz-se, aliás, por via de regra, atribuindo expres-
samente a competência executiva ao tribunal tributário - cfr. local
citado».

E o facto do Estado gozar de privilégio creditório (Base XII, no 2,
da referida lei) nada inculca em sentido inverso, na medida em que
a concessão de um tal privilégio nada tem a ver com a competência
do tribunal. Tem obviamente a ver com a graduação do crédito, mas
não com a competência do tribunal.

Objecta o recorrente que o arto 155o do Código do Procedimento
Administrativo permite que a cobrança de uma dívida ao Estado se
faça através do processo executivo fiscal, desde que «a prestação a
pagar o seja por força de um acto administrativo».

Porém, esta disposição deve ser lida à luz do arto 233o, 2, a), do
CPT, ou seja, torna-se necessário, em tal hipótese, que a «obrigação
de pagamento (da dívida ao Estado) tenha sido reconhecida por des-
pacho ministerial». E os autos não nos dão notícia de qualquer des-
pacho desse teor.

Procede, em suma, a suscitada questão prévia.
4. Face ao exposto, decide-se:
a): atender a questão prévia suscitada pelo Ministério Público, jul-

gando-se em consequência o tribunal tributário incompetente, em
razão da matéria, para a cobrança coerciva, através do processo de
execução fiscal, das quantias em dívida;

b): em consequência, nega-se provimento ao recurso interposto
pela Fazenda Pública.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Coelho
Dias — Fonseca Limão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento do
recurso respeitar “exclusivamente” a matéria de direito,
ou não.

2 — 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 — Assim, incluída questão de facto no objecto do recurso,
o fundamento deste não radica só no campo do direito,
pelo que o STA será incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer de um tal recurso, cabendo essa
competência 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 n.o 21 296. Recorrente: Vítor Manuel de Carvalho Fonseca;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos
Serra.

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

Dr. Vítor Manuel de Carvalho Fonseca, devidamente identificado
nos autos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo 2a Secção), de 15 de
Julho de 1996, que julgou improcedente a impugnação judicial que
o ora Recorrente deduzira contra a liquidação do imposto municipal
de sisa, no montante de 1.440.000$00, e respectivos juros compen-
satórios de 177.910$00, efectuada, pela 1a Repartição de Finanças
do concelho de Sintra, com referência à aquisição de um prédio rústico,
inscrito na matriz sob o artigo 14, secção J, da freguesia de São Mar-
tinho, daquele concelho.

Na sua alegação, o Recorrente formula estas conclusões:
“a) Verificou-se uma nulidade processual - omissão da inquirição

das testemunhas - facto este que determina a anulação de todos os
actos subsequentes, uma vez que a omissão desse acto - a produção
de prova testemunhal - influi, substancialmente, no exame ou na de-
cisão da causa;

b) A douta sentença é nula, por violação do disposto nas alíneas b)
e d) do no 1 do artigo 668o do CPC;

c) A douta sentença violou o disposto nos artigos 13o, 20o, 32o,
205o, 207o e 208o, todos da CRP;

d) Não se verificou o “ajuste para revenda”, nem a traditio fic-
cionada da propriedade;

e) Dos autos não consta qualquer prova desse ajuste, nem da
traditio;

f) Não há lugar à liquidação do imposto de sisa a cargo do
recorrente. . .”.

Contra-alegou a Fazenda Pública para concluir que ”a sentença
recorrida não merece qualquer censura, devendo o recurso ser con-
siderado improcedente”.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer, onde entendeu, a final, que “o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tri-
bunal Administrativo será hierarquicamente incompetente para o co-
nhecimento do recurso - artigos 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1,
alínea a), do ETAF, e artigo 167o do Código do Processo Tributário”.

Ouvidas as partes sobre esta suscitada questão, apenas o Recorrente
veio aos autos para dizer que “na verdade, além da matéria de direito,
está em causa matéria de facto. . .” e que “assim, deve, efectivamente,
o recurso ser remetido ao Tribunal Tributário de 2a Instância, para,
naquela sede, serem decididas estas questões de interesse para a apli-
cação do direito”.

Posto isto, e colhidos que foram os vistos legais, cumpre decidir.
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Comecemos pela deduzida excepção da incompetência deste Tri-
bunal, questão que, de resto é, de conhecimento oficioso e logra
prioridade de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

-“A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece da matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância (arto 21o,
no 4);

“Compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhe-
cer. . . 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 2a instância, salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referidos e transcritos preceitos foi vertido no
arto 167o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como segue:

“Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso,
no prazo de oito dias, a interpor para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que
cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
“exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso - onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito - pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do “quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. n.o 12707), terá em vista apurar, apenas,
se o recurso foi interposto “com exclusivo fundamento em matéria
de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como bem salienta o Ministério Público — “o
que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica,
é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de
facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: se o faz,
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito,
e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Tributário
de 2.a Instância, independentemente da eventualidade de, por fim,
este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que a dis-
cordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados
são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição de direito
que entende adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
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solução de direito que o tribunal “ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que o Recorrente ataca tal sentença também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
O Recorrente, ao afirmar que “não se verificou o ajuste para re-

venda. . .” [conclusão d)], contraria, e frontalmente, a asserção da
sentença recorrida no sentido de que tal “ajuste. . . se tem por ve-
rificado. . .” (cfr. fls. 52).

De modo que, respeitando essa afirmação a pura matéria factual
e instalada a controvérsia no ponto em evidência, o recurso tem por
fundamento também matéria de facto, como, aliás, o próprio Re-
corrente veio a admitir.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso - que não
versa “exclusivamente” matéria de direito - cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo Recorrente, com 15.000$00 da taxa de justiça e 30 %
de procuradoria.

Oportunamente, atento o requerimento de fls. 84, “in fine”, e cum-
pridas que sejam as demais formalidades, remeta-se o processo ao
Tribunal Tributário de 2a Instância.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — António Pimpão. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Conceito de terceiro para embargos. Responsabilidade sub-
sidiária do gerente. Responsabilidade extracontratual. Mo-
ratória.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O cônjuge do gerente da sociedade executada, contra
quem reverteu a execução fiscal, é terceiro nessa execução,
pois não interveio no acto jurídico de que emana a di-
ligência da penhora (não foi ele o gerente);

II — A responsabilidade fiscal subsidiária do gerente, derivada
do art. 16o do CPCI, é responsabilidade extracontratual
ou delitual (arto 1692o, al. b), do Código Civil) que recai
unicamente sobre os bens próprios do gerente ou sobre
a sua meação nos bens comuns.
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III — Essa responsabilidade não estava sujeita à moratória re-
ferida no arto 1696o, no 1, do Código Civil, por força
do disposto no no 3 desse arto;

IV — Não havendo lugar à moratória e tendo o cônjuge do
gerente sido citado, pelo que podia requerer a separação
de bens, não pode embargar de terceiro a penhora dos
bens comuns, pois o arto 1038o, no 2, al. c), do CPC
não permite esses embargos;

V — Se o cônjuge do gerente foi citado na execução fiscal,
para se defender resta-lhe requerer a separação de bens
para salvaguardar a sua meação;

VI — Se não requereu a separação de bens, a execução pros-
segue nos bens penhorados.

Recurso no 21 327. Recorrente: Maria Emília Martins Pereira. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Almeida Lopes.

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

1o Relatório

Com fundamento na impenhorabilidade individual de duas casas
em execução que corre contra um só dos cônjuges (o cônjuge marido,
João Lucas Bernardes Chula) e pelo facto de haver lugar a moratória,
o cônjuge Maria Emília Martins Ferreira, residente em Soure, deduziu
embargos de terceiro por apenso à execução que corre contra o marido
pela Repartição de Finanças de Soure, pedindo a anulação da penhora.
Alegou que as casas penhoradas são pertença comum do casal, estavam
na posse de ambos os cônjuges à data da penhora e que se trata
de uma dívida própria do marido, pelo que só a meação deste podia
ser penhorada.

Por sentença de fls. 155 a 160, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra julgou os embargos procedentes, pois
entendeu que a embargante era terceiro, que não tinha sido citada
para a execução e que tinha a posse dos bens penhorados.

A Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, o qual, por acórdão de fls. 185 a 190, revogou a sentença
da 1a Instância e julgou os embargos improcedentes, pois entendeu
que a embargante foi citada na qualidade de cônjuge do executado,
que a dívida de impostos é comum ao casal (pelo que não há lugar
à moratória) e que a embargante não é terceiro por ter sido citada.

Agora quem não se conforma é a embargante, a qual recorreu
para este STA e pediu a revogação do acórdão da 2a Instância e
a manutenção da sentença da 1a Instância, com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

A) «São requisitos essenciais da atendibilidade do processo de em-
bargos de terceiro que o embargante tenha a posição de terceiro,
isto é, que não haja intervindo no processo ou no acto jurídico de
que emana a diligência judicial, nem represente quem foi condenado
no processo ou quem no acto se obrigue; tenha a posse sobre «a
coisa» que a diligência da penhora faz apreender» - Ac. R. P., de
28.1.70, J. R. 16o, 128.

B) «A citação - idêntica à prevista no art. 864o, no 1, alínea a) -
não converte o cônjuge citado em executado, em «parte» no processo,
nos mesmos termos que este e o exequente.»
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C) «Ora, não tendo a embargante sido citada, como parte, no pro-
cesso e sendo terceiro - não foi igualmente citada, nos termos do
art. 321o - pode deduzir embargos . . .»

D) Assim sendo foram os embargos deduzidos julgados, e bem,
procedentes, dada a qualidade de terceiro da recorrida que, não tendo
sido citada para requerer a separação judicial de bens e não tendo
intervindo no processo nem no acto jurídico de que emana a diligência
judicial, nem representando quem foi condenado no processo ou quem
no acto se obrigou, viu os seus bens serem excutidos como se fossem
do executado marido, contra quem a execução foi revertida, por dé-
bitos fiscais da sociedade de que aquele é gerente.

E) O cônjuge do executado tem a posição de terceiro quando não
foi citado para a execução, nem figura no título executivo, como nos
embargos terceiro deduzidos por mulher casada, em execução fiscal
por dívida não comercial contraída só pelo marido sem a sua outorga,
contra a penhora efectuada em bens comuns, não tendo a execução
sido instaurada contra a embargante e não tendo esta sido citada
para requerer a separação judicial de bens.

F) Provou-se, nos presentes autos, estarem verificados os requisitos
essenciais de atendibilidade do processo especial de embargos de ter-
ceiro, a saber;

- a embargante, ora recorrente, tem a posição de terceiro, não
tendo intervindo no processo ou no acto jurídico de que emana a
diligência judicial, não representa quem foi condenado no processo
ou quem no acto se obrigou e tem a posse sobre a coisa que a diligência
da penhora faz apreender.

G) Atento o alegado, e a matéria de fato dada como assente, foram
os embargos deduzidos julgados, em 1a Instância, procedentes e or-
denado o levantamento da penhora levada a efeitos sobre os bens
referidos no arto 2o da p. i., bem como o cancelamento de eventuais
registos que, a partir da data penhora, houvessem sido feitos.

H) Devendo em consequência manter-se a decisão proferida em
1a Instância.

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 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

1 - Na Repartição de Finanças de Soure corre termos e execução
fiscal no 205.4/91, por dívida de IVA dos anos de 1986, 1987 e 1988,
sendo executada a firma João Chula, Lda (fls. 61).

2 - Por despacho de 7.10.91 do chefe daquela repartição foi ordenada
a reversão contra João Lucas Bernardes Chula (v. fls. 58).

3 - Este é casado com a embargante, no regime de comunhão
de adquiridos, desde 29/Set/1968 (v. fl.s 4).

4 - Na referida execução foram penhoradas duas casas, uma sita
no Largo da República e a outra na Praça de Coutinho e Cabral,
na vila de Soure.

5 - Estes prédios vieram à posse do casal por compra celebrada
já na constância do matrimónio.

6 - Deles têm os cônjuges, por si e antipossuidores, posse há mais
de 20 anos.

7 - Pois que os habitam, dão de arrendamento, recebem as res-
pectivas rendas, fazendo reparações e pagando os impostos a eles
respeitantes.
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8 - À vista de toda a gente, ininterruptamente, sem oposição e
na convicção de sobre eles exercerem um direito de propriedade.

9 - Tais prédios foram penhorados na referida execução.
10 - Para a qual a embargante foi citada, nos termos do mandado

de fls. 14, na qualidade de cônjuge do responsável subsidiário da
firma originariamente devedora, para, nomeadamente, «acompanhar,
querendo, os termos normais da execução e tomar parte activa na
mesma, defendendo os seus interesses patrimoniais em relação aos
bens penhorados».

2o Fundamentação
Na conclusão D), diz a recorrente que não foi citada para requerer

a separação judicial de bens.
Mas este facto é contrariado pelo probatório fixado pela 2a Ins-

tância. Com efeito, de acordo com o no 10 do probatório, a embargante
foi citada, nos termos do mandato de fl. 14, na qualidade de cônjuge
do responsável subsidiário da firma originariamente devedora, para,
nomeadamente, «acompanhar, querendo, os termos normais da exe-
cução e tomar parte activa na mesma, defendendo os seus interesses
patrimoniais em relação aos bens penhorados».

Ora, este facto vincula este STA, pois, nos termos do arto 21o,
no 4, do ETAF, este STA não tem poderes de cognição para alterar
os factos materiais dados como provados pelo Tribunal Tributário
de 2a Instância.

A embargante foi citada. Ponto final . . .
Na conclusão E), a recorrente sustenta que é terceiro por não

ter sido citada. Mas, não é por este facto que a embargante é terceiro,
pois, como vimos, a embargante, e ora recorrente, foi mesmo citada,
como se vê do mandado de citação de fl. 14 e da certidão de citação
de fl. 14-v. Se a recorrente não teve intervenção no processo de exe-
cução para aí defender os seus interesses foi porque não quis.

Entende o Mo Po junto deste STA que a recorrente é terceiro
apesar de ter sido citada, pelo facto de a dívida, em relação ao sem
cônjuge, não ter a natureza de dívida fiscal mas de dívida civil e
pelo facto de essa dívida ser da exclusiva responsabilidade do cônjuge
da embargante, nos termos do arto 1692o, al. b), do Código Civil.

Vejamos este problema.
Nos termos do arto 1037o, no 2, do CPC, considera-se terceiro

aquele que não tenha intervindo no processos ou no acto jurídico
de que emana a diligência judicial, nem represente quem foi con-
denado no processo ou quem no acto se obrigou.

De acordo com o arto 1038o do CPC (no 1), o cônjuge que tenha
a posição de terceiro pode, sem autorização do outro, defender por
meio de embargos a sua posse, quanto aos bens próprios e quanto
aos bens comuns. Mas logo diz a al. c) do no 2: «a nenhum dos
cônjuges é permitido deduzir embargos de terceiro relativamente aos
bens comuns, quando, não havendo lugar à moratória prevista no
no 1 do arto 825o, o credor tenha pedido a citação do cônjuge não
responsável para requer a separação de bens».

Mas no caso havia lugar à moratória?
A moratória está estabelecida no arto 1696o, no 1, do Código Civil,

nestes termos: «Pelas dívidas da exclusiva responsabilidade de um
dos cônjuges respondem os bens próprios do cônjuge devedor e, sub-
sidiariamente, a sua meação nos bens comuns; neste caso, porém,
o cumprimento só é exigível depois de dissolvido, declarado nulo
ou anulado o casamento, ou depois de decretada a separação judicial
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de pessoas e bens ou a simples separação judicial de bens». Deste
modo, só há moratória pelas dívidas da exclusiva responsabilidade
de um dos cônjuges e não quando as dívidas sejam da responsabilidade
de ambos os cônjuges. Também não há lugar a moratória se a dívida,
apesar de ser da responsabilidade exclusiva de um dos cônjuges, for
daquelas a que se refere o arto 1692o, al. b), de acordo com o disposto
no arto 1696o, no 3, do Código Civil?

Ora, será a dívida executada uma dívida da responsabilidade de
ambos os cônjuges? Ou será a dívida uma daquelas a que se refere
o artigo 1692o, alínea b), do Código Civil?

Nos termos do arto 15o do Código Comercial, as dívidas comerciais
do cônjuge comerciante presumem-se contraídas no exercício do seu
comércio (a redacção anterior deste preceito dizia que essas dívidas
se presumiam aplicadas em proveito comum dos cônjuges).

Por sua vez, estalebece o arto 10o do Código Comercial que não
há lugar à moratória quando for exigido a qualquer dos cônjuges
o cumprimento de uma obrigação emergente de acto do comércio,
ainda que este o seja apenas em relação a uma das partes.

Deste modo, se a dívida exequenda tivesse a natureza de dívida
comercial, não havia lugar a moratória.

De acordo com o arto 1691o, no 1, al. d), do Código Civil, são
da responsabilidade de ambos os cônjuges as dívidas contraídas por
qualquer deles no exercício do comércio, salvo se se provar que não
foram contraídas em proveito comum do casal. Ora, se a dívida exe-
quenda fosse uma destas dívidas também não havia lugar à moratória,
pois respondiam ambos os cônjuges.

Finalmente, nos termos do arto 1692o, al. b), do Código Civil, são
da exclusiva responsabilidade do cônjuge a que respeitam as «dívidas
provenientes de crimes e as indemnizações, restituições, custas ju-
diciais ou multas devidas por factos imputáveis a cada um dos
cônjuges».

Este STA, no recurso no 19 806, pelo acórdão de 17.1.96, enquadrou
aqui a responsabilidade do gerente pelas dívidas fiscais da sociedade.
Não há razão para alterar esta jurisprudência. O arto 16o do CPCI
responsabilizava o gerente, de direito e de facto, pessoal e solida-
riamente, pelas dívidas fiscais da sociedade e pelo período da sua
gerência. Esta era uma responsabilidade extracontratual ou delitual
do gerente, para com o Fisco, pelo facto de ter administrado mal
a sociedade, pelo facto de ter deixado a sociedade chegar a uma
situação de não poder pagar os impostos, pelo facto de ter alienado
os bens da sociedade. A jurisprudência falava em culpa funcional
do gerente. Demais, que era injusto que os bens do cônjuge do gerente
ou a sua meação nos bens comuns fosse atingida pela má gestão
do gerente. Era ir longe de mais permitir uma agressão dos bens
do cônjuge do gerente, que nenhuma culpa teve no facto de a sociedade
não ter bens para pagar as suas dívidas.

Por isso, e com segurança, podemos fazer que a dívida exequenda,
como dívida de impostos (IVA), é da exclusiva responsabilidade do
cônjuge da recorrente. Não é uma dívida que responsabilize ambos
os cônjuges. Logo, temos de a entender como uma indemnização
ao Fisco resultante de facto imputável ao gerente e não ao cônjuge
do gerente. Por isso, cabe no arto 1692o, al. b), do Código Civil.
Mas, neste caso, também não havia lugar à moratória por força do
arto 1696o, no 3, do Código Civil.

Note-se que agora, com a redacção dada ao art.o 1696o do CC
pela DL no 329-A/95, de 12 de Dezembro, não há moratória em
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caso algum. Mas esta redacção não é aplicável ao caso dos autos,
pois as dívidas dizem respeito a 1986, 1987 e 1988.

Em conclusão: não havia lugar à moratória quer se considerasse
a dívida exequenda como comercial, quer se considerasse da respon-
sabilidade de ambos os cônjuges, quer se considerasse uma dívida
resultante de responsabilidade extracontratual ou delitual do cônjuge
gerente:

Então, estamos caídos no arto 1038o, no 2, al. c), do CPC: não
há lugar a embargos de terceiro quando, não havendo lugar à mo-
ratória, o credor tenha pedido a citação do cônjuge não responsável
para requerer a separação de bens.

O cônjuge do responsável é sempre terceiro, mas é um terceiro
sujeito a um regime especial para efeitos de embargos de terceiro.
Ele é terceiro quando a sentença executada não faça caso julgado
quanto a si, ou quando não se haja obrigado pelo acto jurídico que
está na base da execução. In casu, a recorrente é terceiro, pois não
foi ela que exerceu a gerência da sociedade, mas o seu marido. Mas
está sujeito a um regime especial, constante do arto 1038o do CPC.
Ora, não havendo lugar à moratória e tendo o cônjuge sido citado,
bem podia ele defender os seus interesses e acautelar a sua meação,
pedindo a separação de bens no decêndio posterior à citação. Se
em vez de pedir a separação de bens vier embargar de terceiro, está
a seguir caminho errado, pois a lei não lhe permite deduzir embargos
de terceiro.

Por isso, bem decidiu o Tribunal Tributário de 2a Instância. No
sentido de que o arto 1692, al. b), do CC abrange «todos os factos
constitutivos de responsabilidade civil, conexe ou não com a respon-
sabilidade criminal, quer se trate de factos ilícitos ou de factos lícitos,
de factos culposos ou não culposos», vide Prof. Pereira Coelho, Curso
de Direito da Família, Coimbra 1986, pág. 433. No sentido de que
o cônjuge não requer a separação de bens nos dez dias seguintes
à citação «a execução prossegue nos bens penhorados», vide ob. cit.
pág. 438.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 % da taxa
de justiça.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — António Pimpão — Santos Serra. — Fui presente, Mota
Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Custos. Gastos plurienais não iniciais.
Amortização do activo incorpóreo. Portaria no 737/81. Re-
curso jurisdicional. Alegação e conclusões.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — As despesas com campanhas publicitárias não podem
ser exclusivamente consideradas custos do exercício em
que foram efectuadas, antes devendo ser repartidas pelos
exercícios seguintes em que perduram os seus efeitos.

2 — De modo que, integrando o “activo incorpóreo” da em-
presa e constituindo “gastos plurienais não iniciais”, estão
contempladas no no 2 da Divisão II da Tabela II da
Portaria no 737/81, de 29 de Agosto, com a taxa anual
de amortização de 33,33 %.

3 — As conclusões da alegação, enunciando “de forma sin-
tética” os fundamentos do recurso, constituem apenas
o resumo desses fundamentos, que devem constar sempre
do corpo da respectiva alegação.

4 — Assim, vertida nas conclusões matéria totalmente estra-
nha ao corpo da alegação, aquelas não constituem qual-
quer síntese do alegado na minuta do recurso, pelo que
de tal matéria não pode conhecer-se.

Recurso n.o 21.355. Recorrente: Poligrupo – Vendas e Administração
de Grupos de Bens de Consumo, SA; Recorrida: Fazenda Pública;
Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Serra.

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

“Poligrupo – Vendas e Administração de Grupos de Bens de Con-
sumo, SA”, recorre do acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância,
de 16 de Abril de 1996, que, em recurso para ali interposto, confirmou
a sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (2o Juízo – 2a Secção), de 16 de Junho de 1994, que julgara
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente
contra a liquidação adicional de contribuição industrial, relativa ao
ano de 1988, no montante de 31.492.530$00, incluindo os respectivos
juros compensatórios.

Na sua alegação, está patente o seguinte quadro de conclusões:
“– O acórdão recorrido enferma de vícios formais a afectar a sua

validade e contradição entre os fundamentos e a decisão; não fixação
com precisão das questões a resolver e falta de pronúncia sobre ques-
tões suscitadas – assim violando os artos 659o/1o e 668o/1/c) e d) do
CPC.

– Quanto à matéria de fundo fez errada aplicação do direito, abs-
traindo-se da qualificação jurídico-tributária dos custos corrigidos
– alegada em primeira e segunda instâncias – subsumíveis no corpo
do arto 26o do CCI, mas não enquadráveis em nenhuma das suas
alíneas. O douto Acórdão ora recorrido não faz uma apreciação dos
argumentos invocados pelo Recorrente, apenas fazendo suposições
quanto aos seus objectivos que consistem em observar escrupulosa-
mente os sãos princípios da especialização dos exercícios e da subs-
tância sobre a forma. Assim, violou no seu espírito o princípio da
tributação do rendimento real consagrado constitucionalmente” (cf.
fls. 131 e 137).

A Fazenda Pública contra-alegou para defender o acerto do acórdão
recorrido, sustentando, pois, e a final, que o recurso deve “ser con-
siderado improcedente”.
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O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer, no sentido de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, o acórdão recorrido registou o que a sentença

da 1a instância dera como provado e a saber:
“a) Com referência ao exercício do ano de 1988, a impugnante

apresentou em 3/07/1989 a declaração m/2 de Contribuição Industrial,
grupo A, nos termos do arto 45o do Ccind., nela apurando um lucro
tributário de 33.267.637$00, ao qual foram deduzidos os prejuízos
fiscais no montante de 22.149.250$00, de que resultou a matéria co-
lectável de 11.118.387$00 (fls. 25 e ss.).

b) Da análise interna à declaração atrás mencionada, foi efectuada
a correcção à matéria colectável, tendo sido acrescentado o valor
de 33.723.150$00 (doc. de fls. 36), proveniente de:

– 66,67 % de 50.515.000$00, de campanhas publicitárias, que foram
consideradas custos do exercício na totalidade, quando o Fisco con-
siderou que só deveriam ter sido amortizadas à taxa de 33,33 % nos
termos da Portaria 737/81: – 33.678.350$00;

– Perdas em aplicações resultantes de venda de obrigações do Te-
souro FIP: – 44.800$00;

– O que perfaz o valor de 33.723.150$00.
c) A liquidação correctiva foi efectuada em 7/01/1993, da qual re-

sultou a colecta de 17.493.720$00 e juros compensatórios de
13.998.810$00, de que foi notificada a impugnante em 27 do mesmo
mês.

d) Porque não foram pagas as quantias objecto da liquidação efec-
tuada, os serviços da AF procederam ao débito à Tesouraria da Fa-
zenda Pública do 11o Bairro Fiscal de Lisboa em 3/03/1993, através
do conhecimento no 720.

e) Em 3/07/1993, foi instaurado contra a impugnante o processo
de execução fiscal no 102308.0/93.

f) Dão-se como reproduzidos na íntegra e para todos os legais
efeitos os docs. constantes de fls. 7 e de fls. 25 a 38”.

Na mesma sede, o dito aresto acrescentou, aos fixados na 1a ins-
tância, os seguintes factos:

“g) Na rubrica “Publicidade e Propaganda” (linha 20 – Quadro 12
da declaração modelo 2 de contribuição industrial relativa ao exercício
de 1988) a recorrente inscreveu um total de 158.672.831$00, incluindo
50.515.000$00 de gastos com campanhas publicitárias, 28.064.039$00
com imprensa, 8.791.345$00 com rádio, 1.925.700$00 com televisão,
e 2.280.176$00 com impressos, o que tudo foi aceite pela Adminis-
tração Fiscal, com excepção de 33.723.150$00, correspondentes a
66,67 % dos apontados 50.515.000$00 (fls. 27 vo, 19 e 21).

h) Nos exercícios de 1984 e 1985, a recorrente contabilizou em
“Imobilizado Incorpóreo”, amortizando-os à taxa anual de 33,33 %,
os gastos nesses exercícios feitos com “campanhas publicitárias”
(fls. 20)”.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução jurídica adequada para as questões

suscitadas no recurso.
O que nos sugere, antes do mais, algumas considerações.
Nos termos do arto 690o, no 1, do Código de Processo Civil, “o

recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá, de forma
sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração
ou anulação da decisão”.

1861

Quer isto dizer que as “conclusões”, enunciando “de forma sin-
tética” os fundamentos do recurso, constituem apenas o resumo desses
fundamentos, que devem constar sempre do corpo da respectiva
alegação.

Ora, na hipótese em apreço, a primeira conclusão da minuta de
recurso oferece esta redacção:

“O acórdão recorrido enferma de vícios formais a afectar a sua
validade e contradição entre os fundamentos e a decisão; não fixação
com precisão das questões a resolver e falta de pronúncia sobre ques-
tões suscitadas – assim violando os artos 659o/1 e 668o/1/c) e d) do
CPC”.

Do exposto se vê que a Recorrente não especifica esta sua indicação,
pois não diz em que se traduz quer a “contradição entre os fun-
damentos e a decisão”, quer a “não fixação com precisão das questões
a resolver”, quer ainda a “falta de pronúncia sobre questões sus-
citadas”, nada referindo assim de concreto quanto a esses pretensos
“vícios formais”.

Aliás, uma tal conclusão não constitui qualquer síntese do alegado
na minuta do recurso, pois contém matéria totalmente estranha ao
corpo da alegação, onde nenhuma referência é feita àqueles vícios,
pelo que, e além do mais, não ocorre uma situação a justificar o
convite a que alude o no 4 do arto 690o do CPC.

Por conseguinte, não podendo conhecer-se da referida matéria,
fica para apreciar apenas a questão de saber se as despesas com
campanhas publicitárias devem ser consideradas como custo do exer-
cício em que foram efectuadas, como pretende a Recorrente, ou se
“devem onerar os vários exercícios em que perduram os seus efeitos,
influenciando os respectivos proveitos”, como entendeu o aresto
recorrido.

Vejamos.
Pertinentemente, o Código da Contribuição Industrial (CCI), ao

tempo em vigor, dispunha:
– “Consideram-se custos ou perdas imputáveis ao exercício os que,

dentro de limites tidos como razoáveis pela Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos, se tornou indispensável suportar para a rea-
lização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção
da fonte produtora, nomeadamente os seguintes: [ . . . ] reintegrações
e amortizações dos elementos do activo sujeito a deperecimento”
(arto 26o, no 7);

– “As reintegrações e amortizações serão tidas como custos ou per-
das do exercício, de harmonia com o disposto na portaria do Ministro
das Finanças que fixa as respectivas taxas” (corpo do arto 30o).

E, nesta conformidade, as taxas anuais de reintegração e de amor-
tização foram fixadas pela Portaria no 21867, de 12-2-1966, e, pos-
teriormente, pela Portaria no 737/81, de 29 de Agosto, que, no no 2
da Divisão II – subordinada à epígrafe “Activo incorpóreo” – da Ta-
bela II, anexa, indicava a percentagem de 33,33 para “Gastos plurienais
não iniciais”, ali se incluindo, expressamente, “despesas com cam-
panhas publicitárias”.

Bem se compreendendo a razão de ser do assim determinado.
É que – como a jurisprudência tem assinalado em casos semelhan-

tes – estamos perante custos plurienais não iniciais, suportados pela
empresa com antecedência à produção, “que não têm a ver exclu-
sivamente com o exercício em que se processa o dispêndio do res-
pectivo preço, antes se projectando nos anos vindouros, uma vez que,
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estando em jogo bens duradouros, vão por força influenciar os exer-
cícios seguintes: desta maneira, reflectindo-se sobre a produção de
vários exercícios, só uma quota-parte deles deve, proporcionalmente,
ser atribuída a cada exercício” (Ac., STA, de 3 de Outubro de 1990,
in AD 353, págs. 637 e segs.).

Donde o acerto do entendimento do Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, no sentido de que são gastos plurienais “as despesas com cam-
panhas publicitárias, destinadas a implantar o bom nome da recor-
rente, a afirmar a sua imagem perante a concorrência, e a alcançar
uma melhor quota de mercado, as quais contribuem não só para
os proveitos do exercício em que são suportadas, como para os dos
anos seguintes, uma vez que aquelas campanhas influenciam o mer-
cado de forma duradoura e não instantânea”.

E daí também a justeza do critério usado pela Administração Fiscal,
que – como faz notar o aresto em apreço – “considerou que não eram
custos imputáveis apenas ao exercício os efectuados com campanhas
publicitárias, os quais deviam influenciar os resultados dos exercícios
em que é suposto produzirem efeitos, contabilizando-se como imo-
bilizado incorpóreo e amortizando-se em três anos, à taxa de
33,33 % . . . ;

Aliás, e como ficou ainda salientado no mesmo aresto, o referido
critério foi pela recorrente “utilizando em exercícios anteriores . . .
o que evidencia, se preciso fosse, que não se trata de um critério
inaceitável como ora a recorrente pretende fazer crer”.

Por fim, e relativamente à alegação de que o acórdão recorrido
“não faz uma apreciação dos argumentos invocados pelo recorrente”,
dir-se-á que o conceito de “questões” não é de confundir com o
de “argumentos” ou “razões” e, por isso, o tribunal, devendo embora
“resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua
apreciação” (arto 660o, no 2, do CPC), não está vinculado a apreciar
todos os argumentos utilizados pelas partes, tal como, e obviamente,
também não está impedido de, na decisão, usar considerandos por
elas não produzidos.

Consequentemente, e em suma, o acórdão recorrido não merece
a censura que lhe foi feita pela Recorrente.

Termos em que vai negando provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. – Manuel Fernandes dos Santos Serra
(relator) – Abílio Madeira Bordalo – António José Pimpão. – Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Não apresentação de alegações juntamente
com o requerimento de interposição do recurso. Venda ju-
dicial no domínio do CPCI. Venda por meio de proposta
em carta fechada. Constitucionalidade do § único do art. 40o

do CPCI. Inaplicabilidade ao processo executivo fiscal do
art. 894o, n. 2, do CPC.

1863

Doutrina que dimana da decisão:

I — Interposto recurso, nos termos do art. 356o do CPT, o
recorrente pode apresentar alegações no STA, caso tenha
declarado expressamente pretender alegar no referido
Tribunal.

II — Na verdade, é aplicável a tal hipótese o art. 87o, § único
do RSTA.

III — O § único do art. 40o do CPCI não é inconstitucional.
IV — Na venda por meio de proposta em carta fechada não

é aplicável o disposto no art. 894o do CPC, na redacção
do Dec.-Lei n. 368/77, de 3/9.

Recurso n.o 21.348. Recorrente: Gomes & Fernandes, Lda. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. GOMES & FERNANDES, LDA., com sede na Avenida de Mos-
cavide, 17-A, Lisboa, recorreu para o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa de dois despachos do Chefe da Repartição de Fi-
nanças de Moscavide, que recaíram sobre requerimentos por si apre-
sentados, pedindo ainda que fosse declarada a inconstitucionalidade
do § único do art. 40o do CPCI.

O Mmo Juiz do 2o Juízo daquele Tribunal negou provimento ao
recurso.

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

“A - Toda a intervenção no processo à margem referenciado do
Senhor Chefe da Repartição de Finanças de Moscavide invocando
a sua qualidade de Juiz deverá ser considerada nula e insubsistente.

“B - Isto, como se requer, na sequência do reconhecimento e de-
claração de inconstitucionalidade do preceituado no art. 40o, § único
do C. Proc. das Contribuições e Impostos, na altura em vigor.

“C - Quando assim se não entenda, deverá reconhecer-se e de-
clarar-se que aquele normativo (art 40o e § único do CPCI, já fora
revogado pelos artos. 59o, 60o, 85o e 121o do Dec.-Lei n. 129/84, de
27/4).

“D - De qualquer modo, o que é inegável é que o despacho do
Senhor Chefe da Repartição de Finanças de Moscavide que indeferiu
os requerimentos de 29 e 30 de Janeiro de 1991, invocados na re-
clamação de fls., é ilegal pois viola o disposto no art 894o, n. 2, do
C.P.C., aplicável “ex vi” do disposto no art. 1o, § único, c) do CPCI.

“E - Impõe-se portanto que venha a ser oportunamente anulado,
com a decorrente posterior anulação de todos os actos praticados
em desconformidade com a orientação que não foi acolhida naquele
despacho de indeferimento.

“F - Foram pois violados ou indevidamente aplicados os referidos
preceitos legais e nomeadamente o disposto no art. 894o, n. 2 do
C.P.C., aplicável por força do prescrito art. 1o, § único, c) do CPCI
e bem assim os referidos preceitos constitucionais (artos. 220o, 221o,
n. 3, 113o, n. 2, e 208o da CRP, nomeadamente) incompatíveis com
a vigência do referido art. 40o, § único do CPCI, o qual, para efeito
do presente processo, deverá ser havido como inconstitucional.
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“G - Consequentemente, deverá ser revogada a douta decisão
recorrida . . .”

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

Neste STA o EPGA emitiu douto parecer, sustentando que não
se deverá conhecer do recurso, pois o recorrente deveria ter apre-
sentado alegações aquando do requerimento de interposição do re-
curso, nos termos do art. 355o do CPT, o que não fez.

Ouvidas as partes sobre a questão previa, apenas sobre ela se pro-
nunciou a Fazenda Pública, que aderiu à posição defendida pelo Mi-
nistério Público.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Impõe-se conhecer imediatamente da questão previa suscitada

pelo M. P.
O art. 356o do CPT dispõe o seguinte:
“I - Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão in-

terpostos por meio de requerimento com a apresentação de alegações
e conclusões no prazo de oito dias a contar da notificação . . .”

No seu requerimento de interposição de recurso a recorrente es-
creveu expressamente.

“A recorrente faz constar que apresentará as suas alegações no
tribunal superior (artigo 171o do CPT)”.

Face ao normativo atrás citado e tendo em conta o requerimento
da recorrente seria pensável que não seria possível tomar conheci-
mento do recurso, como sustenta o M.P.

Porém há que ter em conta o § único do art. 87o do RSTA, disposição
que se mantém em vigor e que, no caso dos recursos serem interpostos
para o STA, permite que o recorrente aí possa alegar, desde que
tenha manifestado a intenção de apresentar alegações no Supremo
Tribunal.

Daqui decorre que o recorrente possa alegar no Supremo Tribunal
Administrativo.

Desatende-se assim a questão prévia suscitada pelo Ministério
Público.

3. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal recorrido:
a) nos presentes autos de execução fiscal n. 3159.3/88, instaurados

na Repartição de Finanças de Moscavide contra a ora reclamante,
foi penhorado e vendido, além do mais, “o direito ao trespasse e
arrendamento da loja 17-A e B, sita na Avenida de Moscavide, bem
como ao da loja contígua, com o n. 15, da mesma Avenida, em
Moscavide.

b) por despacho de 7 de Dezembro de 1990 foi designado o dia
30 de Janeiro de 1991 para venda do bem referido em a), mediante
propostas em carta fechada.

c) em 29 de Janeiro de 1991 a executada, ora reclamante, apresentou
requerimento dirigido ao Chefe da Repartição de Finanças de Mos-
cavide, em que solicitava o seguinte:

c1) “Que sejam recebidas as propostas em carta fechada e que
estejam em condições de o ser (requisitos formais)”:

c2) “Que seja diferida a abertura das mesmas para data a de-
signar . . . e que se requer não seja inferior a 45 dias”;

c3) “Que, se verificada aquela data sem que o pagamento seja
efectuado, se proceda à abertura de propostas”.

d) nesse requerimento mais dava a declarante conta de ”que, para
a hipótese de se frustrar a obtenção de financiamento, a executada
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- e aqui reclamante - tem um interessado em adquirir o trespasse
por negociação particular, mas seguramente por valor superior a
20.000 contos.

e) por despacho de 30 de Janeiro de 1991 tal requerimento foi
indeferido por falta de suporte legal.

f) nessa mesma data de 30 de Janeiro de 1991 realizou a abertura
de propostas e o direito ao trespasse e arrendamento referido em
a) foi adjudicado a “Publiobra -Sociedade de Construções Civis, S.A.”,
com sede na Urbanização da Portela, lote 154, r/c, esqo , pelo valor
de 15.079.140$00.

g) também nesse dia 30 de Janeiro de 1991 a executada e ora
reclamante apresentou novo requerimento, dirigido ao Chefe da Re-
partição de Finanças, em que expende o seguinte: “considerando que
o valor de 15.140.000$00 . . . oferecido para as verbas 1 e 8 é ma-
nifestamente baixo, atendendo ao real valor dos bens a alienar, requer
a V. Ex.a se digne conceder-lhe prazo não superior ao máximo legal,
para apresentar comprador por montante superior ao indicado”.

h) ainda por despacho de 30 de Janeiro de 1991 foi tal requerimento
indeferido, “por falta de suporte legal .

l) os despachos referidos em e) e h) foram notificados à ora re-
clamante em 1 de Fevereiro de 1991.

m) em 11 de Fevereiro de 1991 deu entrada a presente “re-
clamação”.

n) a reclamante formula assim o seu pedido: “requer a V. Ex.a
a declaração de inconstitucionalidade do artigo 40o, parágrafo único
do CPCI.

o) e formula como segundo pedido deste modo: decrete-se “a re-
vogação dos despachos que indeferiram os requerimentos de 29 e
30 e a substituição do despacho de indeferimento que recaiu no re-
querimento de 30/1/91 por outro que admita a executada a apresentar
novo adquirente, por valor superior”.”

4.1. A primeira questão a resolver tem a ver com a alegada in-
constitucionalidade do art. 40o, § único, do CPCI.

Dispõe o citado normativo:
“Nos processos judiciais, os chefes das repartições de finanças são

juízes auxiliares em tudo que não constitua o exercício próprio da
função do Ministério Público e competem-lhe as funções que por
este Código não sejam atribuídas aos juizes de 1a instância. O chefe
de repartição de finanças, quando desempenhar as funções de juiz
auxiliar, nomeará, sempre que necessário, um funcionário da repar-
tição para representar o Ministério Público”.

Vejamos.
O que está em causa neste recurso são dois indeferimentos do

chefe de repartição de finanças respectivo sobre duas pretensões do
recorrente. Na primeira o recorrente pretendia o diferimento da aber-
tura das propostas em carta fechada. Na segunda, o recorrente pre-
tendeu que lhe fosse concedido um prazo para apresentar comprador
por montante superior àquele pelo qual fora adjudicado o bem
respectivo.

Quer dizer: em qualquer dos casos estamos perante momentos da
fase administrativa do processo executivo, pelo que nunca a inter-
venção do chefe da repartição de finanças assumiria qualquer in-
constitucionalidade, pelo simples facto de não se estar perante factos
que integrem a função do juiz.

Aliás, segundo o nosso entendimento, o art. 40o do CPCI deve
ser entendido no sentido de que os actos pertencentes à função judicial
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são da competência do juiz e nunca do chefe da repartição de finanças,
entendimento que decorre claramente do alínea d) do citado artigo.

Demais que, face ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fis-
cais, os chefes da repartição de finanças deixaram de ser juízes au-
xiliares, passando antes a auxiliares do juiz (neste sentido Alfredo
Sousa e José Paixão, no seu Código de Processo das Contribuições
e Impostos, Comentado e Anotado, 2a edição, em anotação ao artigo
em questão).

Aliás, estamos perante um caso de mero formalismo verbal, que
não do exercício efectivo de funções judiciais, pelo que não há qualquer
inconstitucionalidade do referido art. 40o, § único do CPCI.

E o surgimento do ETAF não revogou o citado artigo, por isso
que as funções judiciais pertencem aos juízes, que integram os res-
pectivos juízos. Ora, os desenvolvimentos do processo executivo, na
repartição de finanças, pelos auxiliares de juízes (que são os chefes
da repartição de finanças), não colide com o ETAF.

Aliás, a situação está hoje inteiramente clarificada com o surgimento
do Código do Processo Tributário, que consagra a competência do
chefe da repartição de finanças para a tramitação do processo exe-
cutivo, sendo da competência do tribunal (logo do juiz) as questões
de natureza jurisdicional que se suscitem no decurso do processo
executivo (art. 237o do CPT).

Não procedem assim as conclusões A), B) e C) das alegações do
recorrente.

4.2. A outra questão a solucionar é esta: tem aplicação ao processo
executivo fiscal o art. 894o, n. 2, do C. P. Civil?

À data, era esta a redacção do referido preceito (redacção do
Dec.-Lei n. 368/77, de 3/9:

“Se os interessados não estiverem de acordo, prevalece o voto dos
credores que, entre os presentes, tenham maioria de créditos sobre
os bens a que a proposta se refere. Mas o executado pode opor-se
à aceitação de qualquer proposta, requerendo prazo, não superior
a oito dias, para oferecer pretendente que se responsabilize por preço
superior; nesse caso marca-se logo dia para se deliberar sobre a pro-
posta do pretendente”.

No momento actual é outra a redacção deste preceito (redacção
do Dec.Lei n. 180/96, de 25/9):

“Se os interessados não estiverem de acordo, prevalece o voto dos
credores que, entre os presentes, tenham maioria de créditos sobre
os bens a que a proposta se refere”.

Desapareceu pois, no âmbito do Código de Processo Civil, a pos-
sibilidade do executado apresentar pretendente que ofereça preço
superior ao da proposta ou propostas apresentadas.

Escreveu-se no preâmbulo do referido Diploma:
“Elimina-se, na venda mediante propostas em carta fechada, a pos-

sibilidade do executado se opor à aceitação das propostas, oferecendo
pretendente que se responsabilize por preço superior”.

É um escopo de celeridade processual, que ora se concretiza igual-
mente no Código de Processo Tributário (artos. 322o e ss.) e que
se tem como aplicável aos pertinentes preceitos do CPCI (artos. 213o

e ss.).
Não tem assim aplicação à hipótese dos autos o referido art. 894o,

2, do C.P.Civil, na redacção do Dec.-Lei n. 368/77, de 3/9.
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Não procedem pois as conclusões D) e E) das alegações de recurso
e, por inerência, as conclusões F) e G).

O curso está assim votado ao insucesso.
5. Face ao exposto, decide-se negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Arto 89o, a), do CPCI. IVA. Aber-
tura do cofre.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No regime do CPCI, o prazo de 90 dias, para deduzir
impugnação judicial, contava-se, no caso da alínea a)
do arto 89o, do dia imediato, inclusive, ao da abertura
do cofre.

II — 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
o tributo.

III — 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.

IV — Liquidado IVA pelo SAIVA, com aplicação do regime
do CPCI, se o contribuinte não pagasse no prazo de
15 dias, a contar da notificação, previsto no no 1 do
arto 27o do CIVA, o prazo para impugnar iniciava-se
no dia imediato ao da abertura do cofre, ocorrendo esta
no dia seguinte ao do débito ao tesoureiro para cobrança
virtual do tributo.

Recurso no 21 421 em que é recorrente Carlos Prata — Gabinete de
Arquitectura e Serviços, Lda e recorrida Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exmo Sr. Dr. Coelho Dias.

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

1 — ‘‘Carlos Prata — Gabinete de Arquitectura, Lda, inconformada
com a decisão de fls. 31, na qual o Exmo Juiz indeferiu, liminarmente,
a impugnação que deduzira contra a liquidação de juros compen-
satórios do IVA relativo ao período de 1.10.90 a 31.12.90, com fun-
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damento na sua extemporaneidade, dessa decisão veio recorrer para
este STA, assim concluindo, em síntese, a alegação do recurso:

— A lei não permite qualificar o IVA como imposto de cobrança
virtual, que não logra enquadramento na previsão do arto 19o do
CPCI, não sendo de aplicar, por isso, o regime do arto 7o do DL 154/91,
de 23 de Abril, pelo que o prazo para impugnar se devia contar
nos termos do arto 123o do CPT, e não do arto 89o do CPCI;

— Mas, ainda que fosse aplicável esta última norma, estando em
causa, nos autos, uma liquidação adicional, com cobrança eventual
no prazo de 15 dias, seguida de conversão em cobrança virtual, a
abertura do cofre, a que se referia o citado arto 89o, só ocorria 15 dias
após a notificação junta aos autos, iniciando-se, então, nos termos
da alínea a) daquele preceito, o decurso do prazo de 90 dias para
impugnar, pelo que, mesmo considerando-se o IVA como imposto
de cobrança virtual, a impugnação fora tempestivamente deduzida;

— A decisão errou na interpretação e aplicação dos artos 7o do
DL 154/91, de 23 de Abril, 123o, do CPT, 19o e 89o do CPCI e
26o e 27o do CIVA, pelo que deve ser revogada e substituída por
acórdão que conheça da impugnação ou ordene a baixa dos autos
para este efeito.

1.1 — Contra-alegou a Fa Pa, pugnando pela manutenção do
decidido.

1.3 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Na decisão recorrida, considerando-se que a impugnante fora

notificada para efectuar o pagamento eventual do imposto, no prazo
de 15 dias, em 8.7.94, tendo deduzido impugnação em 17/10/94, que
o IVA é um imposto de cobrança virtual, devendo contar-se o prazo
para impugnar nos termos do arto 89o do CPCI, por força do estatuído
no arto 7o do DL 154/91, de 23 de Abril, e que — após analisar
a questão de saber quando ocorre a abertura do cofre — nas li-
quidações oficiosas de IVA a conversão da cobrança eventual em
virtual é apenas para efeito de relaxe, pois já não é possível o pa-
gamento sem juros de mora, pelo que a abertura do cofre se verifica
com o início do pagamento eventual, não facultativo, neste caso, con-
cluiu-se pela intempestividade da impugnação, por ter já caducado
o direito de impugnar, a exercer no prazo de 90 dias, quando a petição
foi apresentada em 17.10.94, consequentemente se indeferindo, li-
minarmente, aquela, nos termos do arto 474o, 1, c), do CPCivil, ‘‘ex
vi’’ do arto 2o, f), do CPT.

2.1 — Ora, para além de pertinentes considerações, incorreu o des-
pacho recorrido, porém, em erro de interpretação da lei, ao entender
que a abertura do cofre, para os efeitos previstos no arto, a), do
CPCI, nos casos em que a conversão da cobrança de eventual em
virtual é para efeitos de relaxe e o pagamento já fica sujeito a juros
de mora, ocorria antes do débito ao tesoureiro, coincidindo com o
início da cobrança eventual.

No caso dos autos, atento o período a que respeita a liquidação
e a data em que esta foi efectuada, nos termos do arto 27o, 1 e
2, do CIVA, antes da alteração introduzida pelo DL 100/95, de 10 de
Maio, e do prescrito no arto 7o do DL 154/91, de 23 de Abril , a
contagem do prazo para impugnar obedecia, de facto, ao disposto
no CPCI, nomeadamente no seu arto 89o

E, de harmonia com as alíneas a) e b) desse preceito, 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, no outro caso.
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O que estava de acordo com o disposto no arto 19o desse diploma,
que distinguia as duas formas de cobrança dos impostos: virtual ou
eventual.

Prevendo o § 2 desse preceito a conversão da cobrança eventual
em virtual, quando o pagamento eventual não fosse efectuado.

Assim, a ‘‘abertura do cofre’’, conceito que, como refere Vítor Fa-
veiro, ‘‘Noções Fundamentais . . . ’’, Vol. I, pg. 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 convertidas em virtuais, pressupondo que tivesse sido efec-
tuado anteriormente um débito do 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, como no caso dos autos,
se convertiam em virtuais, porquanto em ambos os casos havia aquela
entrega antecipada, em relação ao pagamento, dos títulos de cobrança
ao tesoureiro (cf. ‘‘Curso de Direito Fiscal’’, pgs. 423 e segs., de Car-
doso da Costa, e os acs., deste STA, de 11.1.95, rec. 18.167, de 23.10.96,
recs. 19.235 e 21.075, e de 5.2.97, rec. 20.828).

E a circunstância de, no caso dos autos, à semelhança do que acon-
tecia noutros impostos, a cobrança eventual não ser meramente fa-
cultativa, antes se convertendo em vitual para efeitos de relaxe, es-
tabelecendo a lei um prazo de pagamento, já com juros de mora,
após o débito ao tesoureiro, findo o qual tinha lugar o relaxe (cf. A.
e cf. cits. fls. 426/428), em nada interfere com a abertura do cofre,
nos moldes que ficaram definidos.

Uma coisa é o pagamento à boca do cofre, que era o pagamento
voluntário sem juros de mora, nos termos do arto 20o do CPCI, outra
é, como vimos, a abertura do cofre, início da cobrança virtual, cobrança
esta que podia ser sem juros de mora, caso em que se tratava dum
pagamento à boca do cofre, ou já acrescida de tais juros, quando
a cobrança se convertia em virtual para efeitos de relaxe, por o con-
tribuinte estar em falta, por ultrapassado o prazo de vencimento da
obrigação fiscal - cf. arto 28o do CPCI.

Deste modo, convertida a cobrança eventual em virtual, no caso
dos autos, com débito ao tesoureiro em 24 Out. 94, pelo conhecimento
no 2306 — fls. 11 e 12 —, a abertura do cofre ocorreu no dia 25
desse mês, primeiro dia de pagamento, com juros de mora, de que
fora liquidado, pelo que, contando-se o prazo de 90 dias, fixado no
arto 89o a), do CPCI, do dia imediato, inclusive, ao da abertura do
cofre, tal prazo só expirava em 23 de Janeiro de 1995, sendo, portanto,
tempestiva a impugnação, cuja petição foi apresentada em 17 Out.
94, ainda antes, aliás, da abertura do cofre.

(Cf., ainda o recente ac. deste STA, de 19.3.97, rec. 21.342).
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 fun-
damentos da ora revogada.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Nulidades processuais. Interposição de recurso. Falta de no-
tificação aos interessados.

Doutrina que dimana da decisão:

A falta de notificação da interposição de recurso aos inte-
ressados, em processo judicial tributário, constitui nulidade
insanável, cabendo ao tribunal recorrido o suprimento da
omissão.

Recurso n.o 21.448; Recorrentes: Ministério Público e Mário Lúcio
Alves — Actividades Hoteleiras; Recorrida: Fazenda Pública; Re-
lator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que
julgou improcedente a impugnação deduzida por Mário Lúcio Al-
ves — Actividades Hoteleiras, Lda, dela vieram recorrer para este tri-
bunal a Ite (fls. 41) e também o Representante do MoPo (a fls. 38).

O Exmo Magistrado do MoPo neste tribunal veio requerer a baixa
do processo por não ter recaído sobre o recurso interposto pelo MoPo

qualquer despacho e o relator do processo foi de parecer que a omissão
era susceptível de integrar nulidade processual.

Ouvidas as partes, nada aduziram.
Conhecendo.
Na verdade, o recurso do MoPo, de fls. 38, nunca foi objecto do

despacho de admissão (ou rejeição) previsto no art. 171o/2 do CPT,
nem notificado aos interessados no processo (FaPa e impugnante),
tudo em contravenção com a previsão referida.

Uma vez que os interessados referidos não alegaram, nem o próprio
recorrente MoPo, que para tal não foi notificado também por causa
da omissão do aludido despacho, aquelas ditas omissões constituem
nulidades insanáveis nos termos do art. 119o/1/c) do mesmo diploma,
que podem ser conhecidas oficiosamente a todo o tempo até ao trân-
sito em julgado da decisão final (art. 119o/2).

Assim, aqueles desvios do formalismo processual relativamente ao
que é imposto por lei constituem nulidades que há que declarar,
além de ser de anular o acto de remessa dos autos a este tribunal,
cuja validade depende absolutamente daquelas incorridas omissões.

A prática dos actos omitidos compete ao tribunal recorrido.
Termos em que se concorda com o mencionado parecer do relator,

se declaram as referidas nulidades processuais e se ordena que os
autos baixem ao tribunal recorrido para que ali se proceda conforme
o exposto.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Avaliação fiscal. Alteração da ma-
triz. Fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A avaliação fiscal, destinada a apurar o rendimento co-
lectável de prédio urbano destinado a habitação, para
afeitos de alteração da inscrição na matriz, é de fun-
damentar de acordo com o seu tipo legal.

2 — A fundamentação deve externar elementos que basearam
o valor locativo fixado, tais como o do confronto com
outros valores do mesmo tipo que sirvam de padrão e
outras indicações sobre localização face as redes viárias,
a infra-estruturas da urbanização, sinais de conforto, etc.

3 — Assim se dando a saber a um destinatário normal, que
se supõe ser o administrado, o percurso lógico que de-
terminou o resultado alcançado.

Recurso n.o 21 497. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José
do Alívio Cascão; Relator: Exmo. Cons.o Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2.a Instância que lhe negou
provimento ao recurso interposto da decisão da 1.a instância que havia
julgado procedente a impugnação deduzida por José do Alívio Cascão
contra a 2.a avaliação de um prédio urbano sito na Rua dos Mareantes,
538, em Caxinas, Vila do Conde, veio o Representante da F.aP.a junto
daquele tribunal recorrer, concluindo a sustentar que:

– não houve preterição de formalidades legais, por falta de fun-
damentação, uma vez que a comissão de avaliação fez constar do
respectivo termo quais as razões que a levaram a atribuir o valor
locativo fixado, tendo em atenção a sua boa localização, boas vias
de comunicação e a proximidade de infra-estruturas;

– a fundamentação tem como finalidade dar a conhecer as razões
da decisão, com o fim de possibilitar ao destinatário optar pelo recurso
contencioso, sendo que a avaliação se mostra devidamente funda-
mentada, nos termos do art. 144.o/7 do CCPredial, pelo que se deve
manter.

Teriam sido violados os arts. 94.o, 97.o do CIMSSD, 605.o do CPC
e art. 1.o/1 do DL 256-A/77, de 17.6.

O Exmo. Magistrado do M.oP.o é de parecer que o recurso im-
procede dado que os fundamentos da avaliação em causa são meras
generalidades, não resultando delas o sentido de influência, nem o
valor deles no resultado obtido.

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

1 – O impugnante ampliou o prédio que possui na Rua dos Ma-
reantes, n.o 538, Caxinas, Vila do Conde.

2 – Em 6/5/91 o impugnante apresentou na RF a declaração modelo
129, respeitante à ampliação do prédio urbano inscrito na matriz sob
o art.o 3552, da matriz predial urbana de Vila do Conde.
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3 – Feita a avaliação a comissão atribuiu ao prédio o valor locativo
de esc. 1.032.000$00, a deduzir 20 % para despesas de conservação
e encargos, de que resulta o rendimento colectável de esc. 825.600$00
e o valor patrimonial de 12.384.000$00.

4 – Notificado do resultado da 1.a avaliação o impugnante requereu
a segunda avaliação.

5 – Procedeu-se à segunda avaliação em 14/3/94, tendo a comissão
deliberado o seguinte:

«Prédio urbano destinado à habitação, constituído por cave, r/c,
1.o andar e 3 anexos com a área coberta de 110 m2, localizado na
Rua dos Mareantes, Vila do Conde.

A comissão por unanimidade atribuiu os seguintes valores totais:
valor locativo – 1.032.000$00, despesas de conservação – 206.400$00;
rendimento colectável – 825.600$00; atendendo à sua boa localização,
vias de comunicação e proximidade de infra-estruturas.

6 – O impugnante foi notificado do resultado da segunda avaliação
em 25/3/94.

Na questão a decidir sobre falta de fundamentação do acto re-
corrido, o tribunal a quo entendeu a 2.a avaliação de um prédio urbano,
requerida pelo impugnante para alteração da inscrição na matriz,
carente de fundamentação por faltarem na declaração «fundamen-
tadora» referências como «a concreta localização, o seu enquadra-
mento em zona urbanizada, a presença de infra-estruturas (. . .) etc».

Inquestionada e inquestionável a sindicabilidade do vício formal
invocado por cabimento na própria referência textual – preterição de
formalidades legais – do art. 284.o do CCPredial, e por corresponder
ao invocado dever de fundamentação dos actos administrativos, con-
sagrado no art. 268.o/3 da Constituição e art. 1.o do DLei n.o 256-A/77,
de 17.6, fica para conhecer se as referências que constam do escrito
do acto recorrido, da descrição da alínea 5 do probatório, esclarecem
ou não concretamente a sua motivação (por que foi escolhido aquele
valor, que não outro).

Pressuposto que o juízo a estabelecer há-de balancear entre o fim
legal da exigência de fundamentação dos actos administrativos que
afectam direitos ou interesses legalmente protegidos, que é o de pro-
porcionar ao administrado a escolha entre a aceitação da legalidade
do acto e o uso do recurso, e a necessidade de não paralisar a actuação
administrativa através da obrigatoriedade de uma fundamentação ex-
cessiva e exaustiva.

Importando que a medida da exigência acerca da explicitação da
motivação repercuta as características próprias do tipo legal de acto
administrativo em causa (cf. Acs. da 1.a Sec. deste tribunal, de 28.5.87
e de 25.10.88, respectivamente, em AD 315/367 e 327/371), seja, no
caso, o de uma 2.a avaliação, destinada a apurar o rendimento co-
lectável do prédio a inscrever na respectiva matriz (arts. 168.o e sgs.
do CCP), para o efeito de tributação em contribuição autárquica.

O DL 442-C/88, de 30Nov, que aprovou o CCAutárquica, entrado
em vigor em 1 de Janeiro de 1989, prescreve a aplicação das normas
do CCP à organização e conservação das matrizes até à entrada em
vigor da nova legislação que a regulamente, enquanto que os prédios
continuarão a ser avaliados segundo o mesmo código e factores de
capitalização dos arts. 6 e 7/1, com excepção dos terrenos para cons-
trução, a que se aplicam regras do CSISD, tudo até à entrada em
vigor do CAvaliações.

Acrescenta-se às características do acto e do tipo legal que o en-
forma o constituir ele um juízo de avaliação, «segundo critérios téc-
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nicos» (cf. AXavier, em «Conceito e Natureza...», p. 380), de chamada
«discricionariedade técnica ou imprópria», onde é lícito à Adminis-
tração recorrer a margem de livre apreciação, sem prejuízo, todavia,
da sindicabilidade do erro grosseiro ou manifesto e de outros vícios
como o erro nos pressupostos e outros com o vício de forma.

Revertendo ao texto da fundamentação em causa, para além da
fórmula exteriotipada –«observando todas as formalidades legais»,
que nada esclarece, apenas se adianta que se atribuem os valores
«atendendo à sua boa localização, vias de comunicação e proximidade
de infra-estruturas», ficando por aí a explicitação.

O que é pouco para externar elementos que o interessado tem
direito a conhecer.

Logo, se o objecto da avaliação foi um prédio urbano destinado
a habitação (como diz o termo) avaliado segundo o seu valor locativo
(arts. 113.o e 114.o/7 do CCP), havia que referir à fundamentação
estas determinações legais para que saísse ajuizada a sua falta ou
insuficiência em face do que acima vai exposto.

Ora, faltou, na verdade, além das referências omitidas segundo
a pronúncia do tribunal recorrido, o pressuposto mais propício ao
estabelecimento das regras gerais de experiência pelas quais se chega
ao valor a fixar, o qual é o confronto com outros prédios arrendados
que sirvam de padrão, de acordo com o preceito do art. 144.o/7 do
CCP.

E seria exigível carrear para o termo indicações concretas, tanto
quanto possível, embora sem preocupações de exaustão, sobre a lo-
calização do prédio face às redes viárias, às infra-estruturas de ur-
banização, sinais de conforto, etc.

O que não foi levado a efeito.
É já uma recolha de carências que, no seu todo, obscurecem o

«itinerário cognoscitivo» que levou ao acto, deixando dúvidas a um
intérprete normal, que se supõe ser o administrado, de modo a per-
turbá-lo na opção acima referida e no modo como actuar na defesa
dos seus interesses.

Não está, pois, a avaliação em causa suficientemente fundamentada,
como se decidiu nas instâncias.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) — Coe-
lho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Sisa. Recurso. Arto 259o do C.P.C.I.
Prazo para alegar. Deserção do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O processo de transgressão previsto no C.P.C.I., no qual
o chefe de repartição de finanças procedeu à liquidação
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da sisa e juros compensatórios cumulativamente com a
multa aplicável, deve prosseguir, de acordo com o regime
ali consagrado, nomeadamente para efeitos de recurso
e prazo para alegações ainda que relativamente à in-
fracção tenha sido declarado prescrito o procedimento
judicial.

II — Assim, se o recorrente interpôs recurso da decisão da
1a instância para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
não apresentou as alegações com o requerimento de in-
terposição, nem o fez durante o prazo do recurso, deve
este ser julgado deserto por falta de alegações, nos termos
dos §§ 1o e 2o do arto 259o do C.P.C.I..

Recurso no 21498 em que é recorrente Banif - Banco Internacional
do Funchal, S.A., e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A., identificado nos
autos, não se conformando com a decisão do acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância que, desatendendo a reclamação para a
conferência do despacho do relator que julgara deserto o recurso
para ali interposto do Tribunal Tributário de 1a Instância por falta
de apresentação tempestiva das alegações, confirmou a deserção do
recurso com o fundamento de que ”a recorrente não cumpriu os
imperativos constantes do arto 259o do Cód. Proc. de Contribuições
e Impostos, em especial a 1a parte do seu § 2o, veio recorrer para
este STA manifestando no seu requerimento intenção de apresentar
as alegações no Tribunal de recurso.

Não obstante esta declaração, a recorrente notificada da admissão
do recurso veio logo apresentar as suas alegações (fls. 401 e segs.)
formulando as seguintes conclusões:

”1a - O objecto do presente recurso compreende uma complexa
situação de direito e de facto em que se evidencia uma pluralidade
de situações de nulidade de actos administrativos e judiciais: um Auto
de Notícia é nulo por falta de elementos essenciais e que deu origem
a dois procedimentos em que ocorreram outras nulidades absolutas:
nulidade de sentença proferida no processo de impugnação relativa
a contribuição industrial e judicialmente reconhecida; idêntica nu-
lidade de sentença proferida neste processo de transgressões, mas
não conhecida pelo Tribunal de 2a Instância que havia declarado
primeiro; nulidade por usurpação de poder, neste processo de trans-
gressão por emissão de sentença condenatória em imposto de sisa
quando o poder de liquidação de sisa, nos termos da 2a parte do
arto 116o do respectivo Código, cabe exclusivamente ao Chefe da
Repartição de Finanças;

2a - O Tribunal de 2a Instância, independentemente do conhe-
cimento da questão de fundo - legalidade da liquidação de sisa e
sua imputação a entidade diversa do contribuinte - deveria conhecer
oficiosamente das nulidades mencionadas na conclusão anterior, pois
que se tratava de nulidades absolutas. E, não o fazendo, gerou, mesmo,
a possibilidade de julgamentos contraditórios sobre a mesma matéria
de facto, enquanto anulou a sentença do processo de contribuição
industrial e não anulou a do processo de sisa sobre as mesmas rea-
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lidades de contratos-promessa respeitantes aos mesmos bens pelos
mesmos contraentes;

3a - Independentemente da ilegalidade de não declaração de nu-
lidade da sentença da 1a Instância no processo relativo a sisa, o Tri-
bunal de 2a Instância julgou contra direito enquanto se limitou a
julgar deserto o recurso por falta de incorporação das alegações no
próprio requerimento de interposição de recurso, não tendo em con-
sideração os direitos adquiridos do recorrente na relação jurídica pro-
cessual, quer decorrente do despacho de admissão de recurso nos
termos do arto 171o do Cód. Proc. Tributário quer de igual aceitação
da Fazenda Pública, quer finalmente da efectiva incorporação das
alegações no processo antes da subida à 2a Instância;

4a - Julgou a 2a Instância contra direito ainda na parte em que,
sem qualquer fundamentação, invocou o Dec. Lei 20-A/90 - ressalvado
pelo arto 11o do Dec. Lei 154/91 - supondo nele um conteúdo que
o mesmo não comportava: a liquidação de impostos em processo
de transgressão e designadamente quando neles ocorresse a extinção
da responsabilidade infraccional. Na verdade, a ressalva quer do
arto 11o do Dec. Lei 154/91 quer do Dec. Lei 20-A/90 respeitava
apenas à punição das contravenções e não a liquidação de impostos,
extinguindo-se, pois, o poder judicial da condenação em imposto e
a sua plena devolução a autoridade administrativa pelo artigo 8o do
mesmo Dec. Lei 154/91;

5a - Julgou a 2a Instância contra direito na parte em que, sem
qualquer fundamentação, e apenas com a mera qualificação de ”em
todo descabida”, se absteve de conhecer da inconstitucionalidade do
arto 11o do D.L. 154/91 se o mesmo foi interpretado como mantendo
o poder judicial de liquidar ou declarar o imposto em processo de
transgressão nos casos em que se extinga o poder de condenar em
multa; quando tal inconstitucionalidade seria flagrante, quer por vio-
lação do arto 20o da Constituição, quer por violação do arto 2o da
Lei 37/91 que autorizara e condicionara a publicação do Código de
Processo Tributário ao aperfeiçoamento das garantias do contribuinte;

6a - Julgou a 2a Instância contra direito na parte em que confundiu
o regime do arto 116o do Cód. da Sisa com o regime ressalvado no
arto 104o do Código de Processo de Contribuições e Impostos - se
aplicado fosse , que não era, ao caso vertente: Na verdade, tal norma
atribui - e atribui sempre - ao Chefe de Repartição (de Finanças),
a devolução do poder de liquidar a sisa em acto administrativo nos
casos em que, por extinção do procedimento infraccional, cesse o
poder judicial de declarar a situação tributária obrigacional;

7a - Julgou a 2a Instância contra direito, enquanto não considerando
os princípios e pressupostos da ordem jurídica processual contem-
porânea constitutivos da norma do arto 20o da Constituição - e que
foram clara e univocamente confirmados no Relatório Preambular
do Dec. Lei 329-A/95, de 12 de Dezembro, que adequou o teor do
Cód. de Proc. Civil à ordem constitucional vigente - manteve os cri-
térios do formalismo meramente procedimental e da autoridade abs-
tracta, socorrendo-se de normativos do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos abolidos quer pelo arto 20o da Constituição
quer pela Lei no 47/91 e pelo Dec. Lei no 154/91, compreendendo
todo o regime de recursos de actos jurisdicionais e, designadamente,
o aberrante e cego preceito dos §§ 1o e 2o do arto 259o daquele
revogado Código.

E assim se pede:
a) Que seja reconhecida e declarada a nulidade das seguintes peças

do Processo de Transgressão e os actos nele praticados: o Auto de
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Notícia que serviu de base à instauração do processo, a Acusação
nele baseada e à sentença nele fundada; a sentença da 1a Instância,
por usurpação de poder e por omissão da totalidade dos elementos
e requisitos essenciais; e as declarações recorridas - despacho do Exmo

Relator da Conferência - por omissão de conhecimento de elementos
essenciais ao recurso. E, em consequência, declarada a nulidade de
todo o processo de transgressão.

b) Ou que, subsidiariamente, sejam revogadas as decisões recorridas
por ilegalidades constantes das conclusões anteriores, e seja conhecido
ou ordenado o conhecimento da matéria de fundo do recurso in-
terposto contra a sentença da 1a Instância, dando-se provimento à
matéria da contestação”.

Juntou um parecer e cópia de um acórdão.
Contra alegou a Fazenda Pública alertando que o prazo de recurso

e apresentação das alegações integram o regime de recurso com o
objectivo de o disciplinar e regular; que tais prazos são de natureza
peremptória e a cominação da sua inobservância é a deserção do
recurso; que não faz sentido, ou a invocada violação dos princípios
constitucionais, tanto mais que o recorrente ao socorrer-se da garantia
constitucional de acesso ao direito, admite a tese do acórdão recorrido
de que o regime aplicável ao recurso é o estatuído no arto 259o do
C.P.C.I..

Mais refere que quanto às demais questões suscitadas nas alegações
do recorrente não cabe das mesmas conhecer por não terem sido
objecto de apreciação na decisão recorrida.

Pelo que a decisão sob recurso não merece censura devendo o
recurso se julgado improcedente.

O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso não merece provimento, sendo certo
que o que está em causa é o acórdão do Tribunal Tributário de
2a Instância proferido sobre a reclamação do recorrente relativa ao
despacho que considerou deserto o recurso interposto para aquele
Tribunal. ”Por isso apenas há que conhecer e decidir sobre tal matéria
(deserção do recurso) a que apenas se reporta, e não muito explícita
ou directamente à conclusão 7a das alegações”, estando prejudicadas
todas as outras conclusões, ou por não respeitarem ao presente recurso
ou por, quando referentes à decisão da 2a Instância, não terem razão
de ser”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria (ocor-

rências processuais, diremos nós):
”- O Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-

butário de 1a Instância do Funchal deduziu acusação contra a Caixa
Económica do Funchal, com sede na Rua de João Tavira, imputan-
do-lhe a prática de infracção do disposto no arto 47o do Código da
Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações punível pelo arto 156o

do mesmo Código.
- Peteciona a final a procedência da acusação e a condenação da

arguida no pagamento da multa de 35.698.000$00, de imposto no
montante de 17.849.000$00 e juros compensatórios de 9.412.536$00,
na quantia global de 62.959.536$00.

- Cumprido o disposto no arto 127o do C.P.C.I. contestou o arguido
Banif.

- O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Évora
proferiu sentença em que julgou a acusação procedente por provada
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e condenou o Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., na qua-
lidade de sucessor da extinta Caixa Económica do Funchal, que na-
quele se integrou no pagamento das quantias de 17.849.000$00 e
9.412.536$00 e 9.412.536$00, na importância global de 27.261.536$00
- sisa em falta e juros compensatórios.

- Notificado da sentença, o Banif, por não se ter conformado com
ela, apresentou recurso para este Tribunal, na parte em que decaiu,
e propôs-se apresentar as suas alegações no tribunal de recurso, isto
em 23.11.93.

- Por despacho de 20.12.93 foi o recurso admitido, tendo sido fixada
prestação da caução no montante de trinta milhões de escudos.

- Em 12 de Janeiro de 1994, o Banif veio apresentar alegações.
- O Sr. Juiz ordenou a subida dos autos a este Tribunal.
- Por despacho preferido em 27 de Abril de 1994, o então Relator

julgou deserto o recurso por falta de apresentação tempestiva das
alegações.

- É deste despacho que o Banif apresentou reclamação para a
Conferência em 17.5.94”

A reclamação foi desatendida por aquela 2a Instância, confirmando
a deserção do recurso, por acórdão proferido em 13.2.96.

É contra este acórdão que vem interposto o presente recurso.
A questão que se colocou ao Tribunal recorrido foi a de saber

se o despacho do relator reclamado e que julgou deserto o recurso
por falta tempestiva das alegações estava em conformidade com o
disposto nas normas invocadas, nomeadamente dos artos 254o e segs.
do Cód. Proc. de Contribuições e Impostos, vigente ao tempo da
transgressão objecto da acusação consequente do auto de notícia
(24.10.1986).

Considerou o acórdão recorrido que das decisões da 1a Instância
cabia recurso para a 2a Instância - corpo do arto 254o do C.P.C.I.
salvo o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32o do ETAF - a interpor
no prazo de oito dias contados da notificação da decisão - arto 685o,
no 1 do C.P.C. aplicável ”ex vi” da alínea c) do § único do arto 1o

e do arto 257o do C.P.C.I..
O recurso interpunha-se através de requerimento em que se de-

clarasse a intenção de recorrer e se alegassem os respectivos fun-
damentos - corpo do arto 259o do C.P.C.I. e que na parte da alegação
de acordo com o arto 2o do mesmo artigo, o recurso devia ser julgado
logo deserto se os fundamentos tivessem sido apresentados em se-
parado dentro do prazo fixado para a interposição”.

Considerou, finalmente, o mesmo aresto, que tal como se anotou
no despacho reclamado (fls. 335 e segs.) se a recorrente não cumpriu
os imperativos constantes do arto 259o do C.P.C.I. em especial a 1a

parte do seu § 2o o recurso deve ser julgado deserto.
Insurge-se a recorrente contra tal decisão através do presente re-

curso que, como é sabido, é entendimento jurisdicional pacífico o
de que o objecto do recurso de decisão jurisdicional é delimitado
pelas conclusões das alegações.

Mas é também igualmente sabido e constitui jurisprudência firme
deste STA e dos demais Tribunais Superiores que os recursos visam
modificar ou alterar tais decisões, devendo estas ser contrariadas nos
seus fundamentos pelo recorrente e não a criar decisões sobre matéria
nova, ou seja, matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida.

Serve isto para dizer, tal como alertou o Exmo Magistrado do Mi-
nistério Público no seu douto parecer, que ”apenas há que conhecer
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e decidir sobre a matéria de deserção do recurso a que a recorrente
se reporta não muito explicitamente ou de forma directa a conclusão 7a

das alegações, estando assim prejudicadas todas as outras conclusões
ou porque não respeita ao recurso ou porque não têm razão de ser.

Ora, como já se disse, o recurso integra-se em processo de trans-
gressão porque reportado a factos ocorridos muito antes da vigência
do RJIFNA, aprovado pelo DL 20-A/90 de 15.1, passando tais actos
ilícitos a constituir contra-ordenação em vez de transgressão (a partir
de 4/2/90 - início da vigência).

Por isso o Cód. de Proc. tributário, que só entrou em vigor em
1.7.91, não contém normas respeitantes ao processo de transgressão,
o que significa que não faz sentido fazer apelo, para o caso em apreço,
a outras normas inseridas em diplomas posteriores, e que respeitam
à forma de processo a seguir.

Vale, concretamente, para a situação vertente o disposto no arto

259o do C.P.C.I. ainda que no decurso do processo se tenha con-
siderado prescrita a infracção, prosseguindo os autos para arrecadação
do imposto que, no caso, foi liquidado no próprio processo pelo Chefe
da Repartição de Finanças, entidade competente, ao abrigo do § 2o

do arto 117o do C.P.C.I. e do arto 156o do Cód. da Sisa e do Imposto
sobre Sucessões e Doações.

E porque o C.P.C.I. continuou em vigor, pelo menos na parte pro-
cessual relativamente aos factos ocorridos na sua vigência, é deter-
minante para a solução do caso em apreço, como se disse, o disposto
no arto 259o § 2o que comina de deserção o recurso que no reque-
rimento de interposição, ou pelo menos no prazo de recurso (8 dias),
não se contenham as alegações.

Assim tem decidido este STA de forma pacífica, ou seja, o in-
teressado que interponha recurso em processo sujeito ao arto 259o

do C.P.C.I. sem indicar logo os respectivos fundamentos pode ainda
fazer essa indicação em separado dentro do prazo fixado para a in-
terposição do recurso” (cf. Ac. do STA Pleno de 8.2.74 in Ac. Dout.
no 151 pág. 986).

Porque no caso dos autos, as alegações, embora apresentadas em
separado, o foram muito para além do prazo legal de 8 dias é óbvia
a consequência de que o mesmo recurso tem se ser declarado deserto.

Em tal regime, único aplicável à situação em apreço, não tem lugar
a possibilidade de o recorrente manifestar, com êxito, a intenção de
alegar no tribunal de recurso.

Pelo que não se afigura legítimo, contra o que sustenta a recorrente,
falar aqui em consideração de direitos adquiridos, só porque houve
despacho de admissão de recurso - mas que não devia ter havido -
e o facto de a Fazenda Pública não se ter oposto a tal admissão.

Bastará lembrar neste ponto que a decisão que admita o recurso
não vincula o Tribunal Superior como decorre do estatuído no no 4
do arto 687o do C.P.C. aplicável ”ex vi” do arto 1o § único do C.P.C.I.
e do arto 257o também deste diploma.

Reiterando tudo quanto foi dito sobre a delimitação do objecto
do recurso e dos poderes de cognição do Tribunal de recurso e, es-
tando, como está, apenas em causa a referida questão de deserção
do recurso, o qual deve manter-se na ordem jurídica, é manifesto
que não pode conhecer-se das demais questões colocadas pela re-
corrente por força do âmbito do recurso e por isso se mostram
prejudicadas.

1879

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Agostinho Castro Martins. —
Fui presente, António Mota Salgado

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

DL 225/94. Impugnação judicial. IRS. Regularização de dí-
vidas fiscais. Facilidade de pagamento. Obrigação pecu-
niária. Anulação de acto executado. Legitimidade. Direito
de recurso contencioso. Garantia fundamental. Direitos de
natureza análoga. Restrições. Confissão de dívida. Garantias
do contribuinte.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O pagamento de uma dívida tributária não significa con-
fissão impeditiva de instauração ou prosseguimento do
recurso contencioso da respectiva liquidação.

2 — O DL no 225/94-09-05 não contém norma que apoie
a tese da perda de legitimidade para impugnar conten-
ciosamente por parte de quem aderisse ou se propusesse
aderir ao regime de regularização de dívidas fiscais nele
previsto.

3 — O direito de recurso contencioso de actos de liquidação
de impostos constitui garantia fundamental de natureza
análoga à dos direitos, liberdades e garantias, consagrados
no título II da parte I da CRP, por isso sujeita ao regime
previsto no seu art.o 18.o, que impõe limites às restrições
ao seu exercício que fundamentem em presunções de re-
núncia ou de desistência.

4 — A adesão ao regime de regularização de dívidas fiscais
previsto no DL no 225/94 não implica renúncia ou perda
do direito de impugnação judicial.

Recurso no 21.534 em que é recorrente Jaime Alexandre de Melo
Ferreira e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator o Exmo

Sr. Dr. Castro Martins.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Jaime Alexandre de Melo Ferreira, não se conformando com
a sentença do Mo Juiz do T. de 1a Instância de Braga, que lhe julgou
improcedente a impugnação que havia deduzido contra a liquidação
do IRS de 1989, dela interpôs recurso para este STA, terminando
as suas alegações, com a formulação do segiunte quadro conclusivo:

“1 - O aqui recorrente impugnou o imposto liquidado no prazo
e sob a forma legais;



1880

2 - Pelo facto de ter recorrido ao regime do DL 225/94, de 5/9,
não ficou precludido o direito do recorrente de impugnar a liquidação
do imposto com base na errónea qualificação dos factos tributários;

3 - A douta sentença recorrida fez assim uma errada interpretação
e aplicação do DL 225/94, de 5/9, e do arto 131o do Código do IRS.

4 - A douta sentença recorrida por fim baseia-se essencialmente
nos mesmos pressupostos e fundamentos em que se alicerçou o des-
pacho de indeferimento liminar, o que de maneira nenhuma se pode
aceitar de acordo aliás com o disposto no douto Acórdão do STA
já proferido nestes autos e na medida em que mais uma vez não
se aprecia a questão de fundo!!!

5. Que é a de saber se a liquidação efectuada ao impugnante do
imposto de mais-valias se baseou ou não em errónea qualificação
dos factos tributários.”

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, foi de parecer
que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
“1 - O impugnante foi notificado nos termos do ofício de fls. 22.
2 - Em 28/12/94 procedeu ao pagamento da quantia impugnada,

ao abrigo do disposto no DL 225/94, de 5/9, com o que deixou de
pagar 803.154$0 de juros compensatórios que lhe haviam sido liqui-
dados (1.003.945$00 - 200.791$00).

3 - A petição inicial desta impugnação deu entrada em 4/1/95”.
4. A questão a decidir consiste em saber se a “adesão” ao regime

do DL 225/94, de 5/Set., impede ou não a impugnação judicial da
dívida tributária.

Refira-se, antes de mais e propósito da conclusão 4a, que o Ac.
deste STA, a fls. 58, e seguintes, não se pronunciou a favor da tese
ora defendida pelo recorrente, pois que apenas se limitou a revogar
o despacho recorrido, de indeferimento liminar, “por não ser de in-
viabilizar de imediato, a pretensão do recorrente, a julgar, a final,
depois de uma mais alargada consideração do problema, susceptível
de ser enriquecida, antes, pelos eventuais contributos fornecidos pela
Fazenda Pública e pelo Mo Po”

Dito isto, voltemos ao thema decidendum.
4 - Como vimos, a questão a decidir é se, visto a impugnante ter

aderido ao regime de regularização de dívidas fiscais previsto no DL
no 225/94, é de declarar impossível ou inútil - ou, de qualquer modo,
finda a outro título - a presente impugnação.

A decisão recorrida deu a esta questão uma resposta afirmativa,
seguindo o entendimento adoptado em alguns arestos desta Secção
do STA.

Mas discordamos desta solução e consideramos que a razão do
lado do entendimento oposto, sufragado quer nos Acórdãos desta
Secção de 22-1-92 (recurso no 13.478, de 21-4-93 (in AD no 384,
pág. 1280), de 29-11-95 (rec. no 19.532), de 24-4-96 (rec. no 19.931),
de 13-11-96 (rec. no 20.269), 27-11-96 (rec. no 21.082) e de 21-5-97
(rec. 21.083), entre outros, quer pelo Prof. Teixeira Ribeiro, in Rev.
Leg. e Jur., ano 123, no 3790, p. 9.

5. A questão deve ser vista e discutida pelo prisma da legitimidade
do impungnate (se mantém o interesse em agir ou se perdeu su-
pervenientemente esse interesse e portanto a legitimidade para a cau-
sa) e não pelo da impossibilidade ou inutilidade da lide.
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Na verdade, a lide se só tornaria impossível ou inútil se a pretensão
do impugnante, que é a anulação da liquidação, se tornasse impossível
ou inútil. Ora não é por, no caso, o acto administrativo estar executado,
não é por a quantia liquidada estar parcial ou mesmo totalmente
paga, que se torna impossível ou inútil declarar ilegal e anular esse
acto administrativo de liquidação.

Como a obrigação definida por tal acto é meramente pecuniária,
é até relativamente fácil executar - com utilidade e eficácia - essa
decisão de anulação: nesses casos (de anulação, após execução, parcial
ou mesmo total, de acto que impõe uma obrigação pecunária), a
reconstituição da situação hipotética nem levanta especiais dificul-
dades.

De resto a jurisprudência deste STA é bem clara a considerar que
o acto administrativo é, e se mantém, recorrível mesmo no caso de
a sua execução imediata ou superveniente tornar muito difícil ou
até impossível a reconstituição da situação hipotética. E essa juris-
prudência tem sólido apoio em normas com as dos artos 80o e 81o

da LPTA, e 9o e 10o do DL no 256-A/77-06-17.
6. Assentemos, pois, em que se trata de um problema de legi-

timidade do impugnante.
Em princípio, a legitimidade do ora recorrente para impugnar a

liquidação, como seu sujeito passivo, resulta clara do disposto, em
geral, nos artos 46o e 47o do RSTA e, em especial, no arto 37o, al. c),
do CPT.

É jurisprudência antiga e constante desta Secção do STA que o
pagamento de qualquer dívida tributária não significa confissão im-
peditiva da instauração ou prosseguimento do recurso contencioso
da respectiva liquidação.

E o legislador ainda recentemente veio, ao menos de modo im-
plícito, corroborar tal jurisprudência ao impor ao Estado, nos arts.
24o do CPT e 92o do CIVA, a obrigação de pagar juros indemni-
zatórios, quando for judicialmente anulada a liquidação de um imposto
que entretanto já tenha sido pago.

7. Ora o DL no 225/94 não contém norma que apoie, sequer im-
plicitamente, a tese - sufragada pela decisão recrorida - de que perde
a legitimidade para impugnar contenciosamente quem haja aderido
ao regime de regularização de dívidas fiscais previsto nesse diploma:
alusão do seu artigo 1o a “importâncias devidas por contribuições,
impostos, taxas ou outras receitas administradas pela DGCI prove-
nientes de obrigações cujo prazo de cobrança voluntária tenha ter-
minado até 31-12-93” e a do seu arto 2o no 1, a “dívidas exigidas
nos processos executivos”, significará que o legislador tinha em mente
dívidas exigidas nos processos executivos” significará que o legislador
tinha em mente dívidas vencidas; mas nem nessas nem em qualquer
outro do diploma manifesta o legislador a intenção de declarar as
correspondentes liquidações inimpugnáveis - assim coarctando o di-
reito de recurso contencioso - ou de amarrar os contribuintes a uma
confissão que implicasse a renúncia a tal recurso.

8. Aliás, a tese que defendemos encontra apoio no seio da própria
Administração Fiscal: o despacho de 28-1-94 do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, difundido pelo ofício circulado
no 5.149/94, daquela mesma data (proco no 740.7249/78), da Direcção
de Serviços de Justiça Tributária da Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos, diz que “a aplicação do disposto no Decreto-Lei no 225/94,
de 5 de Setembro, relativamente às dívidas em litígio, não é impeditiva
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do prosseguimento dos respectivos processos, restituindo-se, se for
caso disso, as importâncias a mais arrecadadas em resultado da decisão
final devidamente transitda em julgado” (cfr. no 1.1 do aludido ofício);
e no no 1 do mesmo ofício circulado, à guisa de intróito, deixa-se
bem claro que “a adesão às disposições daquele diploma legal” [DL
no 225/94] “não pode ser impeditiva do pleno exercício das garantias
dos contribuintes”.

Este seu entendimento reafirmou-o a Administração recentemente,
a propósito da aplicação do DL no 124/96-08-10. Na verdade, o des-
pacho de 20-1-97 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, di-
fundido pelo ofício circulado no 00740, de 23-1-97 (proco no 740.7249),
da Direcção de Serviços de Justiça Tributária da Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos esclarece, sob o título “Dívidas em litígio
através de processos de impugnação judicial, reclamação graciosa ou
oposição”, que “o Decreto-Lei no 124/96, de 10 de Agosto, não pode
ser impeditivo do pleno exercício das garantias dos contribuintes pelo
facto da sua adesão às disposições daquele diploma legal”.

9. Acresce, enfim, que o direito de recurso contencioso de actos
de liquidação de impostos previsto nos arto 106o, no 3, e 268o, no 4,
da CRP constitui uma garantia fundamental de natureza análoga à
dos direitos, liberdades e garantias consagrados no título II parte
I da mesma CRP, por isso sujeita, conforme o disposto no arto 17o,
ao regime previsto no arto 18o, ambos também da CRP, pelo que
as restrições ao seu exercício que se fundamentam em presunções
de renúncia ou de desistência estão subordinaas às fortes limitações
impostas pelo no 2 deste preceito.

10. Conclui-se que a instância incorreu no erro de julgamento pelo
recorrente apontado, pelo que se concede provimento ao recurso e
se revoga a sentença recorrida, devendo os autos baixar à mesma
instância para prosseguirem nos termos legais.

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

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Agostinho Castro Martins (relator
por vencimento) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da
Fonseca Limão (vencido: negaria provimento ao recurso por entender,
na esteira dos Acs. deste STA de 13/12/95, rec. 19485, e 22/1/97,
rec.21084, que a adesão ao regime do DL 225/94, de 5 de Set., impede
a impugnação judicial da dívida tributária respectiva). — Fui presente,
Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 18 de Junho 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 de hierarquia para conhecer do recurso
interposto da decisão de uma Tribunal Tributário de 1a
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Instância se não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito, por força do arto 32o, no 1, alín. 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 arto 41o, no 1, alín. a) do ETAF.

Recurso n.o 21543 em que é corrente ICESA — Indústria de Cons-
trução e Empreendimentos, SARL, e recorrida Fazenda Pública
e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

ICESA - Indústrias de Construção e Empreendimentos, SARL,
identificada nos autos, não se conformado com o despacho proferido
em 7.10.96 pela Mma Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (3o juízo - 2a Secção) que rejeitou liminarmente a oposição
à execução fiscal em que é executada, veio do mesmo interpor recurso,
mandado subir a este STA pelo despacho que o admitiu.

A recorrente produziu as suas alegações no próprio requerimento
de interposição de recurso, tendo formulado as seguintes conclusões:

”1a - Surgem as presentes alegações no âmbito do recurso interposto
da decisão de fls. 48 destes autos, a qual, com base no arto 291o,
no 1 b) do C.P.T. indeferiu liminarmente a petição de oposição de-
duzida pela ora recorrente, e com a qual esta se não pode conformar.

2a - Constitui objecto da presente execução a cobrança coerciva
da Contribuição Autárquica relativa ao ano de 1993, que emerge
e é calculada em função do valor patrimonial do imóvel.

3a - Está provado nos autos que o valor patrimonial com a natureza
da base de cálculo da Contribuição Autárquica foi impugnada pelos
requerimentos dirigidos ao Senhor Chefe da Repartição de Finanças
competente e ao próprio Senhor Ministro das Finanças, o que tem
necessárias consequências na liquidação do imposto.

4a - Fundamentados na manutenção das receitas de rendimento
e na situação falimentar da recorrente, o impugnado valor patrimonial
exageradamente atribuído nas indicadas reclamações ainda não foi
decidido, e muito menos a sua correcção requerida negada.

5a - Foi por isso deduzida a presente execução quando a aqui re-
clamante continua a aguardar acto definitivo e executório sobre a
reavaliação requerida que, para além de permitir o cumprimento das
obrigações fiscais, definia e fixava definitivamente a base de incidência
da Contribuição Autárquica, ou seja, o valor patrimonial.

6a - Sendo princípio geral de Direito, designadamente do Fiscal,
que não há execução sem título executivo a determinar e delimitar
a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, a falta destes requisitos
determinará a impossibilidade de prossecução da execução fiscal por
falta de elementos do título executivo, ficando prejudicada nesta base
a existência do próprio imposto, tal como é definido.

7a - Os requerimentos deduzidos pela recorrente que têm a natureza
clara da reclamação graciosa não foram impugnadas pela Adminis-
tração Fiscal nem sequer alegado que foram decididos negativamente
o que motiva que muito precisamente se tivesse pedido ao Tribunal
que julgasse a dívida exequenda incerta, ilíquida e inexigível.

8a - Nesta medida a Contribuição Autárquica exequenda, tal como
consta do título, nao é definitiva nem certa, nem líquida, nem exigível
como aquele montante, bem como inexiste na sua definitividade e
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subistência, o que se integra plenamente nas alíneas a) e g) do no 1
do artigo 296o do C.P.T., a última delas com referência ao no 2 do
mesmo preceito.

9a - Violou por isso a decisão recorrida, ao indeferir liminarmente
a petição de oposição, os artos 95º, 234o, 286o, no 1, a) e g) e no 2
e 291o b) todos do C.P.T.”.

Termina defendendo a revogação do despacho recorrido e a pros-
secução da ”tramitação normal da execução”.

Admitido o recurso, subiram os autos a este STA, sem contra-
-alegação, tendo aqui o Exmo Procurador Geral Adjunto no seu douto
parecer suscitado a questão da incompetência deste Tribunal para
do recurso conhecer, já que ”nas conclusões 3a, 4a, 5a e 7a das suas
alegações a recorrente inclui factos que a Mma Juíza ”a quo” nem
estabeleceu nem de qualquer modo levou em conta na decisão re-
corrida”, o que significa que o recurso não versa exclusivamente ma-
téria de direito.

Ouvidas as partes sobre a suscitada questão, apenas a recorrente
se pronunciou em termos discordantes, através da peça de fls. 64
a 66, sendo certo, no entanto, que determinadas afirmações ali feitas
corroboram a existência de matéria de facto, como seja, nomeada-
mente no arto 3o: ”Antes parece ser objecto do recurso apurar se,
a darem-se como provados os factos alegados (. . .), os mesmo cons-
tituirão ou não fundamento de oposição . . .”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Começar-se-á pela questão da incompetência em virtude de a com-

petência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu co-
nhecimento preceder o de outra matéria (arto 3o da LPTA e 660o

do CPC ”ex vi” do arto 2o do C.P.T.), sendo que a mesma pode
ser suscitada pelas partes e pelo Ministério Público, devendo-o ser
também oficiosamente pelo Tribunal, em qualquer estado do processo
até ao trânsito em julgado da sentença que conheceu do fundo da
causa (artos 101o e 102o do C.P.C. e 45o no 2 do C.P.T.).

Analisando a matéria levada às conclusões, porque delimitadoras
do objecto de recurso (arto 684o e 690o no 3 do C.P.C. ex. vi do
arto 169o do C.P.T.), como é entendimento jurisprudencial pacífico,
delas se extrai, como observa o Exmo Magistrado do Ministério Público
que nas 3a, 4a, 5a e 7a se contém matéria de facto que nem sequer
foi estabelecida na decisão recorrida, como seja: ”Está provado nos
autos que o valor patrimonial (. . .) foi impugnado pelos requerimentos
dirigidos ao Senhor Chefe da Repartição de Finanças (. . .) (3a concl.);
”fundamentados na manutenção das receitas de rendimento e na si-
tuação falimentar da recorrente, o impugnado valor patrimonial exa-
geradamente atribuído nas indicadas reclamações” (concl. 4a);
”. . .continua a aguradar acto definitivo e executório sobre a rea-
valiação requerida . . .” (concl. 5a); ”os requerimentos deduzidos pela
recorrente (. . .) não foram impugnados pela Administração Fiscal
nem sequer alegado que foram decididos negativamente . . .” (concl
7a). Expressões que não lograram assento no despacho recorrido.

Dúvidas não restam de que se trata de asserções ou proposições
que exprimem ocorrências da vida real e por isso constituem matéria
de facto, para cuja aprecição não dispõe a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de poderes de cog-
nição nos termos do no 4 do arto 21o do ETAF, que apenas conhece
de direito nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância, como sucede no caso vertente.
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Tal tarefa é da competência do Tribunal Tributário de 2a Instância
que, nos termos do arto 39o do ETAF, conhece de matéria de facto
e de direito.

Ora, não estando em causa exclusivamente matéria de direito, ca-
rece este Tribunal (STA) de competência, em razão de hierarquia,
para do presente recurso conhecer, cabendo essa competência ao Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, face ao disposto nos artos 39o, 21o,
no 4, 32o, 1 g) e 41o, 1 a) do ETAF aprovado pelo DL 129/84, em
consonância com o estabelecido no arto 167o do CPT.

Procede, assim, a suscitada excepção de incompetência deste STA,
o que obsta ao conhecimento do recurso.

Termos em que se acorda em julgar incompete, em razão de hie-
rarquia, o STA para do recurso conhecer, declarando competente
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

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

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Derrama. IRC. Custos fiscais. Lei interpretativa. A derrama
não é custo fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama, imposto sobre o rendimento, como o é o
IRS, traduz-se em real amputação do lucro, não sendo
natural e ontologicamente custo fiscal, pelo que tal en-
cargo não é dedutível na determinação do lucro tributável
em IRC.

II — Este entendimento, que se reputa correcto face à redacção
da al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC, antes da alteração
introduzida pela Lei no 10-B/96, de 23 de Março, mau
grado a existência de decisões jurisprudenciais divergentes,
impõe-se, agora, ao intérprete, após a referida alteração,
à qual o legislador atribuiu natureza interpretativa, não
equivalendo tal declaração a uma cláusula de retroac-
tividade, dado que a lei corresponde ao conceito da lei
interpretativa por natureza.

Recurso n.o 21.576 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrida
Salvador Caetano, Lda e em que foi Relator o Exmo Sr. Dr. Coelho
Dias.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. A Fa Pa, inconformada com a sentença de fls. 42, na qual se
julgou procedente a impugnação deduzida por ”Salvador Caetano,
Comércio de Automóveis (Évora), Lda”, contra a autoliquidação de
IRC e derrama, relativa ao exercício de 1992, dessa decisão veio re-
correr para este STA, formulando as seguintes conclusões:

”a) O imposto derrama é um imposto acessório do IRC;
b) Como imposto acessório do IRC a derrama tem a natureza

de imposto sobre o rendimento;
c) Os impostos sobre o rendimento não constituem custo fiscal

nos termos da alínea f) do no 1 do artigo 23o do CIRC;
d) O imposto derrama entra na previsão da alínea a) do no 1 do

artigo 41o do CIRC;
e) A douta sentença recorrida violou a alínea f) do artigo 23o e

a alínea a) do no 1 do artigo 41o do CIRC.”
Termina pedindo provimento do recurso, com as legais conse-

quências.
1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, emitiu parecer

favorável à recorrente Fa Pa, depois de exaustiva apreciação da questão
colocada no recurso, atenta a nova redacção do arto 41o, 1, a), do
CIRC, dada pela Lei no 10-B/96, de 23 de Fev., a qual assume a
natureza de lei interpretativa.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deram-se como provados os seguintes

factos:
«1) No exercício de 1992, a impugnante ”Salvador Caetano, Co-

mércio de Automóveis, Lda”, sediada em Évora, suportou uma der-
rama no valor de esc. 671.979$00 (seiscentos e setenta e um mil,
novecentos e setenta e nove escudos) - (documentos de fls. 15 dos
autos e de fls. 15 do apenso de reclamação).

2) Esse montante não foi considerado custo dedutível (mesmos
documentos).

3) Por isso, a impugnante apresentou reclamação graciosa em 29
de Maio de 1995 (vidé carimbo de entrada aposto a fls. 2 do apenso
de reclamação).

4) A qual não mereceu qualquer tomada de posição da Admi-
nistração Fiscal, conforme se constata do mesmo apenso.

5) A presente impugnação foi deduzida, pelos mesmos motivos
da reclamação, em 26 de Setembro de 1995 (informação de fls. 17
e carimbo de entrada aposto a fls. 3 dos autos).

6) A declaração modelo 22 de IRC respeitante ao exercício de
1992 havia sido apresentada a 25 de Maio de 1993 (documento de
fls. 12).”

2.1 Na sentença sob recurso, quanto à questão de fundo, cuja decisão
dele é objecto, consistente em saber se a derrama, como encargo
fiscal que é, pode ser deduzida, como custo, na determinação do
lucro tributável em IRC, entendeu-se, na esteira do ac., deste STA,
de 1.2.95, rec. 16.975, in ”C.T.F. no 379, pág. 304, que a derrama,
em causa nos autos, era custo dedutível, julgando-se procedente a
impugnação.

2.2. Vejamos, pois, se procedem as críticas da Fa Pa recorrente
ao assim decidido.
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A referida questão foi apreciada e decidida em recentes arestos
deste STA, em sentido oposto ao seguido na decisão recorrida, com
fundamentação a que, aqui, se adere, e para a qual nos remetemos,
no seu essencial (cfr. acs. de 4.12.96, rec. 20.773, 5.3.97, rec. 20772,
14.5.97, rec. 21.565, e 4.6.97, rec. 21.358).

Conforme nesses acórdãos se refere, a derrama, como imposto aces-
sório do IRC, é, como este, um imposto sobre o rendimento, o lucro
tributável das pessoas colectivas (cfr. ainda, Rogério Ferreira, ”A der-
rama é ou não custo fiscal?”, C.T.F. no 378, págs. 9/15).

Anteriormente à nova redacção da al. a) do no 1 do arto 41o do
CIRC, introduzida pelo arto 28o, 1, da Lei no 10-B/96, de 23 de Março
(O. E.-96), e cujo no 7 prescreve ter natureza interpretativa, nova
redacção essa que veio estabelecer não serem dedutíveis, para efeito
de determinação do lucro tributável, uma vez que a referida al. a)
apenas ao IRC se reportava, foi objecto de decisões divergentes, pelo
menos neste Tribunal, uma no sentido de não ser custo fiscal - ac
de 23.9.92, rec. 14.380 - e outra de o ser - ac. de 1.2.95, supra-referido.

Temos como mais correcta aquela primeira posição, para além dou-
tros argumentos já expendidos nos citados e recentes acs. deste Tri-
bunal, pelo facto de a derrama, como o IRC, não intervir na realização
dos proveitos, nem na manutenção da fonte produtora, representando
uma real amputação do lucro, como imposto que sobre ele recai,
não sendo, natural ou ontologicamente, custo fiscal (cfr. Rogério Fer-
reira, loc. cit.).

Mas, se dúvidas havia, ficaram as mesmas dissipadas face à nova
redacção da al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC, tanto para o futuro,
como em relação a anos anteriores, dada a atribuída natureza in-
terpretativa a essa nova redacção.

Estamos perante uma lei interpretativa por determinação expressa
do legislador, mas que corresponde ao conceito da lei interpretativa
por natureza, ou seja, aquela que vem decidir questão que era con-
trovertida na legislação interpretada e num dos sentidos já adoptados
por jurisprudência no domínio da lei antiga, pelo que a declaração
do legislador não equivale a uma cláusula de retroactividade (cfr.
Baptista Machado, ”Sobre a aplicação no tempo do nosso Código
Civil”, págs. 285 e segs., e cits. acs. deste STA).

Assim, aquela lei interpretativa ”integra-se na lei interpretada”,
nos termos do arto 13o do C. Civil, com ressalva do caso julgado,
retroagindo os seus efeitos à data da entrada em vigor do CIRC
(cfr. ac., citado, de 5.3.97), não se colocando, deste modo, qualquer
problema de inconstitucionalidade, por retroactividade da lei, con-
forme bem anota o Exmo Magistrado do Mo Po, no seu parecer,
que só existiria no caso de se entender que a lei não correspondia
ao conceito de lei interpretativa por natureza, problema esse, aliás,
que não teria de ser solucionado, necessariamente, no sentido da
inconstitucionalidade.

Urge concluir, pois, que a autoliquidação impugnada não enfermava
da assacada ilegalidade, contrariamente ao decidido na sentença re-
corrida, que não pode, assim, manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se aque-
la decisão, julgando-se a deduzida impugnação improcedente.

Custas pela recorrida, mas apenas na 1a instância.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão.
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Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Sisa. Pedido de restituição. Despacho de indeferimento. Com-
petência do Tribunal. Acto administrativo respeitante a ques-
tão fiscal. Acto tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto de indeferimento do pedido de restituição de sisa
praticado, ao abrigo do disposto no arto 13o-A do Código
da Sisa, pelo chefe de Repartição de Finanças não reveste
as características de acto tributário mas sim de acto ad-
ministrativo respeitante a questão fiscal.

II — Por isso o Tribunal competente para conhecer do recurso
de impugnação de tal acto é não o Tribunal Tributário
de 1a Instância mas sim o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância nos termos do arto 41o no 1 alín. b) do ETAF,
com a redacção que lhe foi dada pela Lei no 4/86, de
21 de Março.

RECURSO n.o 21.651 em que é recorrente Sanricás - Sociedade de
Projectos Industriais e Comerciais, Lda e recorrida Fazenda Pública
e em que foi relator o Exmo Sr. Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

SANRICÁS - Sociedade de Projectos Industriais e Comerciais, Lda,
identificada nos autos, não se conformando com o despacho proferido
pelo Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto em
6.2.97 que indeferiu liminarmente a impugnação deduzida contra o
despacho do Chefe da Repartição de Finanças do 6o Bairro Fiscal
do Porto que indeferira o pedido de restituição de Sisa no montante
de 2.700.000$00, com base no disposto no § 2o do arto 13o-A do
Código da Sisa, veio interpor recurso directamente para este STA.
Cujas alegações apresentou oportunamente com o seguinte quadro
conclusivo:

«1 - O chefe de uma repartição de finanças, no exercício das
suas funções, pratica muitos actos administrativos;

2 - Porém, quando aplica uma norma tributária a um caso con-
creto pratica um acto tributário (cfr. Alberto Pinheiro Xavier
“Conceito e Natureza do Acto Tributário”, pág. 81);

3 - Os actos tributários são sempre praticados pelos órgãos da
Administração Fiscal, enquanto sujeitos activos da relação
jurídico-tributária;

4 - E a lei reserva o conceito de acto tributário aos actos praticados
pela Administração Fiscal (arto 18o do CPT);

5 - A previsão normativa do arto 118o no 2 do CPT não é taxativa
“numerus clausus” mas pelo contrário exemplificativa como
se depreende pela utilização pelo legislador do vocábulo
“designadamente”;

6 - Os Tribunais Administrativos de Círculo são incompetentes,
em razão da matéria, para conhecer recursos - impugna-
ções de actos tributários (arto 51o do ETAF);
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7 - A liquidação da sisa nos termos do artigo 13o-A do CIMSISSD
é efectuada provisoriamente e verificando-se, posteriormente,
os pressupostos legais conduz à restituição do imposto pago;

8 - E o acto de indeferimento por banda do Senhor Chefe da
Repartição de Finanças é um acto tributário impugnável por
violação de lei (artos 18o, 118o e 120o do CPT);

9 - Entendendo diferentemente, o, aliás, douto despacho recor-
rido fez errada interpretação e aplicação do disposto nos
artos 16o, 18o, 118o, no 2 e 120o do CPT, do 51o do ETAF
e 13o-A § 2o do CIMSISSD, violando estes, pelo que deve
ser revogado e substituído por outro a admitir a impugnação
judicial do acto tributário praticado pelo Senhor Chefe da
Repartição de Finanças.»

Admitido o recurso, subiram os autos a este STA, sem contra-
-alegações, onde o Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto
parecer no sentido de que se declare o Tribunal Tributário incom-
petente em razão da hierarquia uma vez que o acto impugnado é
um acto administrativo relativo a questão fiscal cujo conhecimento
cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado a ora recorrente deduziu im-

pugnação judicial no Tribunal Tributário de 1a Instância contra o
acto de indeferimento do pedido de restituição de Sisa por si deduzido
ao abrigo do § 2o do arto 13o-A do Código da Sisa.

Porém, o Mo Juiz indeferiu liminarmente a petição com o fun-
damento de que a impugnação não é o meio próprio para sindicar
tal acto, que é “um acto administrativo em matéria fiscal e não qual-
quer acto tributário”, sendo que só este último pode ser objecto de
impugnação judicial e não aquele, “nos termos do disposto no arto 151o

do CMSISSD”. Considerou-se ainda no despacho recorrido que não
sendo a impugnação o meio próprio para atacar “aquele acto ad-
ministrativo” tal configura erro na forma de processo determinante
da anulação de todo o processo, nos termos do disposto no arto 199o

do CPC.
Sustenta, porém, a recorrente nas suas alegações e conclusões, em

síntese, que o acto de indeferimento em causa praticado pelo Chefe
de Repartição de Finanças é um acto tributário impugnável nos termos
em que o fez.

Há, no entanto, que atentar, prioritariamente, na questão suscitada
pelo Exmo Magistrado do Ministério Público - a da incompetência
do Tribunal Tributário de 1a Instância em razão da hierarquia - que
é de conhecimento oficioso (arto 101o e 102o do CPC e 45o 2 do
CPT), uma vez que a competência dos tribunais é questão de ordem
pública e o seu conhecimento precede o de outra matéria (arto 3o

da LPTA ex vi do arto 2o do CPT).
O que passa, no caso vertente, pela qualificação do acto objecto

da reacção judicial, qual seja o despacho de indeferimento do pedido
de restituição da Sisa pela impugnante/recorrente.

Tal despacho de indeferimento foi praticado, como se disse, pelo
chefe da Repartição de Finanças, entidade competente para o efeito,
ao abrigo do § 2o do arto 13o-A do CIMSISSD que, dentro do con-
dicionalismo ali previsto, permite seja anulada a liquidação da Sisa
que haja sido paga.

Obviamente que tal despacho, embora lesivo dos direitos e inte-
resses do contribuinte e, por isso contenciosamente impugnável, não
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assume a qualificação de acto tributário de liquidações pois não reveste
as características próprias deste, na acepção de acto de aplicação
de uma norma tributária material, isto é, de uma norma que prevê
e regula a obrigação de imposto especificamente considerada, por
um órgão da Administração (cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza
do Acto Tributário, pág. 83 e 92) e de que nos fala o arto 18o do
CPT.

O acto que a recorrente pretende atacar com a impugnação judicial
não é, pois, um acto tributário de liquidação mas um acto admi-
nistrativo respeitante a questão fiscal, entendido conceitualmente, co-
mo decisão do órgão da administração que ao abrigo de normas de
direito público visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual
e concreta, segundo o conceito previsto no arto 120o do CPA.

E como acto administrativo respeitante a questão fiscal que é, en-
quadra-se no arto 41o, no 1, alín. b) do ETAF para efeitos de re-
corribilidade e competência que cabe ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância e não ao Tribunal Tributário de 1a Instância, a partir da Lei
no 4/86, de 21 de Março que deu a actual redacção àquele normativo,
que se restringia aos recursos de actos administrativos respeitantes
a benefícios fiscais.

Significa o exposto que a petição de impugnação ou recurso contra
o referido acto em vez de dirigida, como foi, ao Tribunal Tributário
de 1a Instância devia tê-lo sido ao Tribunal Tributário de 2a Instância
por ser esta e não aquela a instância competente para, em primeira
linha, apreciar contenciosamente a matéria nela versada cuja trami-
tação a seguir é a que vem regulada nas leis de processo nos Tribunais
Administrativos - LPTA - por força do no 3 do arto 118o do C. P.
Tributário que se reporta ao recurso contencioso dos actos admi-
nistrativos relativos a questões fiscais da administração fiscal que
abrange o caso dos autos - acto praticado pelo chefe da Repartição
de Finanças excluído do âmbito dos actos tributários de liquidação.

Pelo exposto, acordam, em conferência, em revogar a decisão re-
corrida, declarar o Tribunal Tributário de 1a Instância incompetente
em razão da hierarquia para conhecer da impugnação/recurso con-
tencioso do despacho em questão e declarar competente, para o efeito,
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas na primeira instância pela recorrente, não sendo devidas
custas neste STA.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António José Martins Miranda de Pacheco.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ministério Público. Omissão de
pronúncia.

1891

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 290o do CPT em processo de oposição
à execução fiscal compete ao chefe de Repartição de Fi-
nanças instruir o processo com as informações que reputar
convenientes.

II — Por isso, em tal processo se o Mo Público promover di-
ligências quando o processo lhe foi com vista e se não
houve despacho, seguindo-se a sentença, não se mostra
caracterizada qualquer nulidade insanável dos artos 118o

e 251o do CPT.
III — Também não se verifica omissão de pronúncia, nos ter-

mos do arto 668o 1 al. d), e 144o do CPT, da sentença
pela referida falta ou omissão de despacho.

IV — Tal omissão de despacho ou acto subsequente à pro-
moção configura uma irregularidade ou nulidade secun-
dária (arto 201o de CPC) uma vez que não influi no
exame e decisão da causa.

Recurso n.o 21.658 em que é recorrente Ministério Público e recorridos
Duarte de Assunção e Sousa e Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Exma Magistrada do Ministério Público junto deste Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo - 2a Secção) veio interpor
recurso directamente para este STA da sentença proferida por aquele
Tribunal em 20.12.96 que julgou procedente, com fundamento em
ilegitimidade, a oposição à execução fiscal deduzida por Duarte As-
sunção e Sousa em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«1 - O arto 40o do CPT concede aos Juízes dos Tribunais Tributários
o ”poder-dever” de ordenar as necessárias diligências tendentes ao
apuramento da verdade.

2 - O arto 41o do CPT incumbe ao Ministério Público a defesa
da legalidade e a promoção do interesse público e impõe que seja
sempre ouvido nos processos judiciais antes de ser proferida a
sentença.

3 - Nos presentes autos não constam quaisquer informações ou
elementos que possibilitem o exame da causa ou a emissão do parecer
sobre a legalidade da mesma.

4 - A falta de elementos essenciais, para apreciação da legalidade
e para o exame e decisão da causa, constitui nulidade insanável nos
termos do arto 119o, no 1 alin. b) do CPT, mas caso assim não se
entenda será sempre a matéria sob apreço susceptível de ser subsumida
no arto 201o no 1 do CPC por tal omissão influir no exame e decisão
da causa.

5 - A Mma Juíza ”a quo” ao não se pronunciar sobre a promoção
do Ministério Público de fls. 74, 75 e 76 e ao proferir desde logo
sentença violou os preceitos que prevêem expressamente a intervenção
do Ministério Público - artos 41o do CPT -, inviabilizando a emissão
do parecer sobre a legalidade, por total inexistência das informações
e elementos atrás referidos, constituindo tal omissão a nulidade pre-
vista no arto 144o no 1 do CPT, com aplicação do disposto no arto 668o

no 1 alin. d) conjugado com o arto 666o no 3 do CPC aplicáveis ”ex
vi” do arto 2o alin. f) do CPT.»
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Termina defendendo se conceda provimento ao recurso e se ordene
«a anulação da sentença com a consequente anulação do processado
após as promoções de fls. 74, 75 e 76 do Ministério Público.

Nenhuma das partes produziu contra-alegação.
A Mma Juíza proferiu despacho de suspensão na qual sustentou,

em síntese, que ”o indeferimento de meios probatórios promovidos
pelo Mo Público não constitui nulidade de processo e muito menos
omissão de pronúncia nos termos do arto 668o no 1 d) do CPC.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão apura-se dos autos o seguinte:
1 - Duarte de Assunção e Sousa deduziu oposição à execução fiscal

contra si revertida por despacho de 28.9.90.
2 - Em 1-7-93 foi ordenado o cumprimento do arto 131o no 1 ex

vi arto 293o do CPT.
3 - Em 20.9.93 foi apresentada resposta da Fazenda Pública jun-

tamente com contestação do Centro Regional de Segurança Social
de Lisboa.

4 - Em 29.11.93 foi ordenado que se juntasse aos autos cópia dac-
tilografada do relatório da Inspecção-Geral de Finanças.

5 - Na sequência, foi informado nos autos (fls. 55) que o relatório
solicitado se encontrava junto à oposição no 13/91 em que é oponente
Edgar José Galvão de Sousa”.

6 - Feita a inquirição das testemunhas, foi ordenado o cumprimento
do arto 139o ex vi 293o do CPT a que se seguiu a junção aos autos
das alegações do oponente - fls. 60-73.

7 - Em 6.7.95 foi proferido o seguinte despacho: “Ao M. P.”
(arto 140o ex vi 293o do CPT).

8 - Em 2.10.95 o M. Público promoveu que os autos fossem ”ins-
truídos com certidão da dívida, do despacho de reversão e de citação
bem como certidão das inscrições de C.R.C. onde conste o oponente
como gerente da executada.”

9 - Em 11.10.95 foi proferido o seguinte despacho:
”A presente oposição foi com vista ao M.P. na mesma data da

oposição 13/91, donde constam os elementos e sobre a qual foi emitido
parecer;

Deve a Secção de Processo o Proc. 13/91 juntamente com este
para os efeitos referidos”.

10 - Em 12.10.95 foi dada nova ”vista” ao M. Público que, na
mesma data, renovou a anterior promoção sob o fundamento de que
no proc. 13/91 havia sido promovido também ”que fossem os autos
instruídos com os elementos em falta e ali numerados...”

11 - Em 20.12.96 foi proferida sentença, sem que tivesse recaído
despacho judicial sobre a última promoção.

12 - A sentença - fls. 77 a 96 - julgou procedente a oposição à
execução com o fundamento de que ”em face da matéria de facto
provada, resulta insubsistente o necessário nexo de causalidade ade-
quado entre o exercício funcional da gerência e a insuficiência pa-
trimonial para liquidação das dívidas à Segurança Social no período
constante do título executivo”, pelo que absolveu o oponente ”da
instância executiva por ilegitimidade”

Como decorre do que vem explicitado, a Exma Magistrada do Mi-
nistério Público interpôs recurso da sentença, precedida esta de dois
momentos distintos em que os autos foram com vista ao M. P. para
efeitos de emitir parecer nos termos do arto 140o ex vi 293o do CPT.

Decorre também que entre os dois termos de ”vista” do Ministério
Público interpôs-se um despacho judicial cujo teor foi conhecido da
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recorrente no momento em que os autos foram com vista pela 2a

vez, sem que tenha havido qualquer reacção recursiva relativamente
ao mesmo, dirigindo-se o presente recurso contra a sentença.

Ou seja, vem atacada a validade da sentença não com base em
vícios formais próprios da mesma mas com base em fundamentos
que lhe são exteriores e se situam a montante, isto é, em fundamentos
consistentes em nulidades reportadas a momentos processuais an-
teriores, denominadas nulidades processuais que contrariam o ritua-
lismo prescrito na lei.

Pretende, assim, a recorrente obter a anulação da sentença como
consequência do reconhecimento de uma nulidade eventualmente co-
metida anteriormente.

Mas vejamos se ocorrem as invocadas nulidades previstas nos
artos 119 no 1 alin. b) do CPT, ou no arto 201o no 1 do CPC e
a prevista no arto 144o no 1 do CPT, com aplicação do disposto no
arto 668o no 1 d) do C. P. Civil.

Deve sublinhar-se, como sustenta a Recorrente, que nos termos
do arto 40o do CPT cabe ao Juiz dos Tribunais Tributários o dever
de realizar ou ordenar todas as diligências que considerar úteis ao
apuramento da verdade.

É a consagração do princípio do inquisitório pleno no processo
judicial tributário, podendo o Juiz realizar, oficiosamente, toda e qual-
quer diligência de prova, tendo como limite os factos alegados pelas
partes (cf. Alfredo J. de Sousa e Silva Paixão em anotações ao Cód.
Proc. Tributário - 2a edição pág. 108o arto 40o).

Importa também atentar que na expressão legal ”todas as diligências
que considerarem úteis ao apuramento da verdade” está contido um
poder discricionário quanto à dimensão da utilidade de tais diligências.

Certo também que o Ministério Público, não sendo parte neste
tipo de processo, cabe-lhe a ”defesa da legalidade e a promoção do
interesse público”, para além da ”representação dos ausentes, incertos
e incapazes” pelo que ”seria sempre ouvido nos processos judiciais
tributários (arto 41o e 118o do CPT) antes de ser proferida a sentença
nos termos deste Código, sendo aplicáveis ainda nesta parte os
artos 140o, 141o, 143o e 293o - este último relativamente à oposição
à execução.

Para o efeito, o processo irá com vista ao M. Público na devida
oportunidade.

Significa isto que a ausência de ”vista” no Processo ao M. Público
constitui nulidade processual prevista no arto 201o do CPC ex vi do
arto 2o f) do CPT, uma vez que se traduz na omissão de uma for-
malidade legal prevista na lei, insusceptível de influir no exame e
na decisão da causa, tanto mais que o M. P. nos sobreditos termos
pode, pois, influenciar a decisão judicial, esta sempre da competência
do Juiz.

Por isso a omissão da aludida formalidade legal - vista ao M. Pú-
blico - é susceptível de ser alegada como fundamento de recurso
da sentença quando se deva considerar que esta foi proferida sem
cumprimento daquela formalidade cuja omissão só foi notificada com
a sentença, ou seja, quando o M. P. só tenha disso conhecimento
através da notificação da sentença.

Mas no caso dos autos não se verificou a omissão de ”vista” ao
M. Público.

Bem pelo contrário, os autos foram ao Ministério Público com
vista, em dois momentos, antes da prolação da sentença visando que
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o magistrado do M. Público se pronunciasse sobre as questões de
legalidade discutidas no processo, caso pretendesse fazê-lo, como de-
corre do arto 140o aplicável por força do arto 293o já citados.

Claro que também não vem discutida no recurso a falta de ”vista”
mas sim a falta de despacho judicial subsequente à promoção de
diligências, referidas no probatório.

Deste resulta que relativamente à 1a ”vista” ao M. Público e res-
pectiva promoção houve despacho ordenando uma diligência que,
presumivelmente, no entender da Mm.a Juíza, iria ao encontro do
que fora promovido e determinou que os autos fossem com vista
de novo ao M. P. para emissão de parecer.

A recorrente entendendo que a promoção não se mostrava satisfeita
relativamente às diligências requeridas, renovou a promoção, sem rea-
gir pela via de recurso ao despacho interposto entre os dois termos
de ”vista”.

Significa isto que a questão da eventual nulidade, por omissão de
despacho, só pode colocar-se na sequência do 2o termo de ”vista”
a que se seguiu, num plano imediato, a prolação da sentença, a qual
”vista ” foi desperdiçada para a emissão de parecer.

Estamos já em condições de adiantar que a omissão de tal despacho
a que se seguiu a sentença não se enquadra no elenco das nulidades
insanáveis previstas no arto 119o do CPT, nomeadamente, como sus-
tenta a recorrente a prevista na alin. b) - ”falta de informações oficiais”.

Relativamente à falta de informações oficiais, observa-se que a
correspondente nulidade só ocorre no processo de impugnação
(arto 129o e 134o) em que tais ”informações” são obrigatórias, o mesmo
não se extraindo do disposto no arto 290o do CPT que em sede de
oposição deixa ao critério do chefe da repartição de finanças de-
terminar ”as informações que reputar convenientes”.

O que está de acordo com o disposto no arto 251o do CPT que
rege sobre nulidades processuais em processo de execução, onde se
inclui de oposição a execução, e no qual não se prevê como nulidade
a mencionada falta de informações oficiais.

Mas ocorrerá a nulidade prevista no arto 201o no 1 do CPC?
Certo que subsequente à 2a promoção não houve despacho, o que

constitui omissão de um acto processual do Juiz que deferisse ou
indeferisse a mesma promoção (ou renovação da anterior) da di-
ligência de prova.

Tal como se defendeu no Acórdão recente de 28.5.97 - Rec. 21.656,
desta Secção, a referida omissão do despacho ou formalidade con-
figura-se como nulidade secundária ou atípica - uma vez que, nos
termos do referido arto 201o, ”tal omissão só produz invalidade ou
nulidade” quando a lei o declare (o que não é patentemente o caso)
ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame da ou
decisão da causa.

É que como se vê do probatório da sentença ali se faz referência
ao processo executivo 115/90 e do qual se extraíram os elementos
reputados necessários e pertinentes à decisão da causa.

Não se tem, pois, por verificada a nulidade prevista no arto 201o

do CPC, configurada como nulidade principal, já que a irregularidade
cometida não se mostra susceptível de influir na decisão da causa.

Resta a invocada nulidade da sentença por omissão de pronúncia
prevista no arto 144o do CPT e 668o 1 alin. d) do CPC.

Segundo estes normativos, conjugados com o arto 660o no 2 do
CPC, o Juiz deve conhecer de todas as questões que tenham sido
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submetidas à sua apreciação exceptuadas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras, sob pena de incorrer em
omissão de pronúncia.

Na situação concreta dos autos, tais questões são aquelas suscitadas
pelas partes e o Ministério Público no processo Tributário não é
parte, sem prejuízo de, como já se referiu, lhe caber a defesa da
legalidade e a prossecução do interesse público, bem como a repre-
sentação dos ausentes, incertos e incapazes (arto 41o do CPT).

Não vêm invocadas questões que tenham sido submetidas a apre-
ciação do Juiz pelas partes e que não tenham sido apreciadas na
sentença, sendo certo que a matéria versada no recurso, não carac-
teriza questão ou questões que devessem ser apreciadas na mesma
sentença.

Não configura, pois, omissão de pronúncia também a ausência de
despacho subsequente à promoção do Ministério Público em que,
renovando a anterior, requereu de novo a realização de diligências,
desperdiçando assim a oportunidade de emitir parecer sobre as ques-
tões de legalidade suscitadas pelas partes.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença recorrida.

Sem custas por delas estar isenta a Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 1997. - Abílio Madeira Bordalo (Relator) -
Vítor Manuel Marques Meira - Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 18 de Junho de 1997.

Assunto:

Imposto de Mais Valias. Terreno adquirido para instalação
de uma subestação eléctrica. Não sujeição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para que os terrenos declarados no título aquisitivo como
terrenos destinados a construção possam ser como tal
qualificados nos termos do § 2.o do art.o 1o do CIMV
toma-se necessário que eles possam ser objectivamente
destinados à construção urbana.

II — A lei não confere aos particulares o poder de modelarem
como facto tributário a aquisição de certo terreno só por-
que declaram que é para construção.

III — Não está sujeito a imposto de mais valias a transmissão
de um terreno para nele ser instalada uma subestação
eléctrica.

Recurso no 21.702, em que é recorrente Fazenda Pública e recorridos
Lucília Maria Martins Leite e outros. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Benjamim Rodrigues.
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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

de 96.10.15 do Tribunal Tributário de 2.a Instância que negou pro-
vimento ao recurso interposto da sentença de 95.10.17 do Tribunal
Tributário de 1.a Instância do Porto (1.o Juízo - 1.a Secção) que,
julgando procedente a impugnação judicial deduzida por Lucília Do-
mingues Martins Leite, José Manuel Domingues Poças, Jorge Manuel
Domingues Poças, José Poças Martins Leite e Otília de Almeida Dias
Abrantes, anulou a liquidação de imposto de mais valias, no montante
de 101.369$00, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a
sua revogação.

2. O acórdão recorrido louvou-se, em síntese, no entendimento
de que os ganhos advindos da transmissão do terreno não estavam
sujeitos à incidência do imposto de mais valias, em virtude de não
se verificarem os requisitos do § 2o do art.o 1o do Código de Imposto
de Mais Valias, já que o terreno em causa não se encontrava, à data
da transmissão, situado em zona urbanizada, ou compreendido em
plano de urbanização já aprovado, antes constituindo um pinhal, e
na escritura pública da transmissão não se declarara que ele se des-
tinasse a construção urbana, como de facto não se destinou, mas
sim, como aconteceu, à instalação da Subestação de Gaia (Eléctrica),
o que é coisa diferente, pois é esta uma estrutura de instalação da
rede de transporte de energia eléctrica, em alta tensão, cuja ope-
racionalidade poderá exigir, se bem que não necessariamente, a cons-
trução de algumas dependências de apoio.

3. Nas suas alegações de recurso, a Fazenda Pública refuta a decisão
sob pretexto de que, tendo os impugnantes apresentado uma decla-
ração modelo 1 em que declararam que pretendiam transmitir a título
oneroso um terreno para construção e tendo a transmissão sido efec-
tuada segundo a lei da oferta e da procura, a situação de facto cabe
nas regras de incidência do art.o 1o n.o 1 e § 2o do C.I.M.V.

4. O Ex.mo Procurador Geral Adjunto emitiu parecer em que opi-
nou pelo não provimento de recurso, argumentando que, face ao
quadro de facto fixado pela 2.a Instância de que o terreno não se
encontrava situado em zona urbanizada nem estava compreendido
em planos de urbanização e de que ele não se destinava à construção
mas à instalação de uma Subestação de Gaia da EDP e de que esta
não implicava necessariamente uma construção, não ocorria qualquer
das hipóteses normativas da incidência do imposto.

5. Não houve contra-alegações.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se o terreno referido no probatório deve ser con-

siderado como terreno para construção para efeitos do art.o 1o do
Código de Imposto de Mais Valias.

2. A matéria de facto.
A solução da questão de direito deve ser encarada em face do

seguinte quadro fáctico dado como provado pelas instâncias:
a) - Por escritura pública outorgada em 11.03.83, no Cartório No-

tarial de Almada, os impugnantes venderam a EDP-Electricidade de
Portugal, EP, pelo preço de 370 000$00, uma parcela de terreno (rús-
tico) com a área de 3.700m2, sita em Carregal, freguesia de Canelas,
concelho de Vila Nova de Gaia, e que foi destacada do prédio rústico
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(1) Cf. Galhardo Simões, Cadernos de CTF 83o-17 e segs.

inscrito na matriz predial da mesma freguesia sob o art.o 1863, tal
como consta da escritura documentada neste autos a fls. 6 a 9 e
cujo teor aqui se dá por reproduzido.

b) - Nessa escritura ficou declarado que a referida parcela de terreno
se destinava à instalação da subestação de Gaia, sita no Carregal,
Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

c) Tal terreno destinou-se efectivamente à instalação da subestação
de Gaia, a qual se integra no conjunto da instalação da rede de trans-
portes de energia eléctrica em alta tensão, encontrando-se exclusi-
vamente afecta a esse fim.

d) - À data da venda, o referido terreno não se situava em zona
urbanizada, nem em zona compreendida em plano de urbanização
aprovado, sendo um pinhal.

e) - A EDP tinha já obtido a declaração de utilidade pública para
expropriação desse terreno, a qual veio a ser publicada no DR IIa

Série, de 13.04.82.
f) - Face a esta transmissão de terreno, a repartição de finanças

liquidou aos impugnantes o imposto de mais valias, no montante de
88 147$00 e o adicional de 13 222$00, aqui impugnado.

3. O mérito do recurso.
A discussão, tal qual se encontra delimitada nesta sede de recurso,

prende-se com a determinação do sentido da qualificação de terrenos
para construção, para efeitos do imposto de mais valias, estabelecida
na parte final do § 2o do art.o 1o do respectivo código, a coberto
do texto «são havidos como terrenos para construção ... os assim
declarados no título aquisitivo».

O tipo de imposto, com é sabido, elege, como capacidade con-
tributiva, economicamente relevante, os ganhos de capital realizados
através dos factos taxativamente eleitos no artigo (deixando de fora
outros casos de ganhos de capital) (1).

Entre estes figura a transmissão onerosa de terrenos para construção
(n.o 1o).

Nesta hipótese particular de incidência visa-se atingir os especiais
ou anormais ganhos que a transmissão desta particular espécie de
bens escassos, que são os terrenos para construção, é susceptível de
propiciar e que buscam a sua razão de ser na indispensabilidade do
seu consumo por todo o tecido social - a construção urbana é, sem
dúvida alguma, uma das constantes e permanentes necessidades hu-
manas - e na circunstância da sua potenciação advir, na maior parte
dos casos, de eventualidades completamente exteriores à actividade
do beneficiário, como «ganhos trazidos pelo vento», para usar a ex-
pressão inglesa.

Em todos os casos de qualificação legal de terrenos de construção
previstos não deixa de estar sempre subajcente a tais ganhos de capital
uma especial actividade valorativa da comunidade, quer esta se traduza
na construção das infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento,
execução ou realização dos fins sociais prosseguidos pela construção,
quer se limite à actividade administrativa de gestão e controlo do
território disponível urbanizavel levada a cabo com recurso ao exer-
cício do poder regulamentar (PDMś) ou da simples prática dos actos
de autorização ou licenciamento dos loteamentos e construções.
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(2) Cf. Ac. deste tribunal, de 30.05.90, in Acs. Dts. 374o-177.
(3) Cf. no sentido de que o terreno tem de estar objectivamente em condições de nele

se erguerem edifícios urbanos, com destino ao comércio, indústria ou habitação, Ac. deste
tribunal de 11.11.87, in rec. 4685 e acórdão citado na nota anterior.

Estes aspectos explicam facilmente a razão de ser de todas as qua-
lificações legais estatuídas no citado § 2o do art.o 1o

E é, por isso também, que, como repetidamente se tem afirmado
na doutrina e na jurisprudência, que os índices de qualificação re-
feridos no preceito constituem mera presunção juris tantum (2).

Se porventura o terreno em causa não pode ser destinado à cons-
trução urbana, não será o facto dele estar situado em zona urbanizada
ou plano de urbanização já aprovado, que majorará o seu preço (3).

A solução não poderia ser outra atento o velho adágio latino cessante
ratione legis cessat eius dispositio.

Mas aquelas considerações não deixam de estar também presentes
na eleição do terceiro caso e de ajudar à compreensão do seu sentido.

Ao presumir como terreno para construção, para efeitos de imposto
de mais valias, «os assim declarados no título aquisitivo», o legislador
não está a dotar a vontade das partes de qualquer poder legal de
conformação do facto tributário - a definição do facto tributário legal
não está aqui deixada à livre iniciativa das partes - , mas apenas
a reconhecer que a mesma qualificação de terrenos para construção
deve ser atribuída aos que objectivamente (de acordo com a realidade
e segundo a lei regente da situação) podem ser destinados a construção
e como tal são declarados no título aquisitivo.

Não será pelo facto das partes terem declarado no título aquisitivo
que o terreno se destina a construção que se tem de admitir, ipso
jure, a ocorrência do facto tributário.

Isso só seria assim se o destino da construção pudesse estar de-
pendente apenas dos declarantes e sabe-se que ele, perante o sistema
jurídico, o não está.

Tal quer dizer que também, neste caso, se tem de verificar aquela
susceptibilidade legal objectiva de o terreno poder ser efectivamente
destinado à construção urbana que é o pressuposto do facto tributário
enunciado no n.o 1 do art.o 1o do CIMV e que justificará a majoração
do preço cobrado na aquisição.

Do que vai dito, conclui-se que a declaração das partes no título
aquisitivo tem um simples valor inferativo que autoriza a administração
fiscal a agir, mas sem que tenha de concluir necessariamente, mesmo
em sede de procedimento administrativo, pelo dever de liquidar, se
não vier a constatar a verificação do facto tributário.

E o que se diz relativamente ao título de aquisição, poder-se-á
dizer, com maior pertinência ainda perante a declaração modelo 1
do imposto de mais valias, dado o facto desta não ser elemento re-
levante considerado para efeitos da referida qualificação e ter uma
função meramente informadora do Fisco, tendo a natureza de simples
obrigação acessória.

Ora, vindo assente do quadro de facto que as partes apenas de-
clararam que o terreno transmitido pelos impugnantes se destinava
à instalação de uma subestação eléctrica da EDP (al. b) do probatório)
e que foi esta infra-estrutura que se encontra integrada no conjunto
da instalação da rede de transporte de energia eléctrica em alta tensão
aquela que aí foi efectivamente instalada (al. c) do mesmo probatório)
e se encontra exclusivamente afecta a este fim, não podem restar
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(4) No mesmo sentido, em caso idêntico, vide Ac. deste tribunal de 96.06.19, in Rec. 15 056.

dúvidas de que o terreno não se pode qualificar como destinado à
construção urbana.

O fim económico que a transmissão visionou e a utilização con-
cretamente atribuída ao terreno em nada se prende com a construção
urbana.

A instalação da subestação não passa de uma simples colocação
de uma estrutura fundamental polivalente quanto aos seus fins eco-
nómicos que não tem de pressupor necessariamente uma construção.

Por outro lado, e porque o tribunal de 2.a instância não concluiu
que o terreno em causa se pudesse destinar também a este fim, não
poderá ele ser tido sequer em conta na qualificação solicitada deste
tribunal ad quem, dado o facto dos seus poderes de cognição estarem
limitados à matéria de direito (art.o 21.o n.o 4 do ETAF).

Sendo assim, não pode deixar de concluir-se que os ganhos advindos
da referida transmissão não estão sujeitos a imposto de mais valias
e o acórdão recorrido não merece qualquer censura, devendo antes
ser confirmado (4).

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, 18 de Junho de 1997. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial. Arto 51oA do CCI. Requisitos. Vio-
lação de lei.

Doutrina que dimana da decisão:

I — De acordo com o estabelecido no arto 51oA do C. C.
Industrial, a Administração Fiscal poderá efectuar as cor-
recções que considere necessárias para a determinação
do lucro tributável dos contribuintes do grupo A.

II — Para que isso seja legalmente possível é necessário que
cumulativamente se verifique a existência de relações es-
peciais entre aqueles contribuintes e outra pessoa ou pes-
soas seus clientes quando em virtude de tais relações fo-
ram estabelecidas condições diferentes das que normal-
mente seriam acordadas entre as pessoas independentes,
daí derivando que o lucro apurado, face à escrita, seja
diversa do que se passaria na ausência de tais alterações.

III — Não ocorre vício de violação de lei se, no caso vertente,
se tem por verificado e demonstrado tal condicionamento.
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Recurso no 15.869 em que é recorrente AZAI - Azambuja Acessórios,
Lda e recorrido Subsecretário de Estado Adjunto do Secretário
de Estado Adjunto e do Orçamento e em que foi Relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

AZAI - Azambuja Acessórios Industriais, Lda, contribuinte
n.o 500886083, com sede na Estrada Nacional n.o 3, Azambuja, veio
interpor recurso para este STA do despacho de 5 de Novembro de
1992 do Senhor Subsecretário do Estado Adjunto do Secretário de
Estado Adjunto e do Orçamento que indeferiu o recurso hierárquico
interposto nos termos do arto 138o do C. C. Industrial da decisão
do Director Geral das Contribuições e Impostos que, ao abrigo do
arto 51oA do mesmo Código, considerou dever acrescer ao lucro tri-
butável apurado pelo contribuinte, a importância de 72.801.456$00,
na sequência de correcções efectuadas, baseadas em diversos des-
contos concedidos nas vendas feitas pela recorrente no exercício de
1987, alegando em síntese:

- que na situação em apreço não ocorrem os pressupostos de apli-
cação do arto 51oA do C. C. I. ao abrigo do qual se apurou a re-
ferenciada correcção ao lucro tributável por parte da DGCI;

- a Spatudor detém e detinha ao tempo em que esses descontos
ocorreram uma participação maioritária no Capital Social da re-
corrente;

porém, nas vendas feitas pela recorrente em 1987 à Spatudor não
foram estabelecidas condições diferentes das que seriam normalmente
acordadas entre empresas diferentes;

- por isso, em consequência, também o lucro apurado em relação
a esse exercício não foi diferente do que se apuraria na ausência
das referidas relações especiais;

- os descontos concedidos à SPAtudor resultaram somente da cir-
cunstância de esta empresa absorver 96% do total das suas vendas
feitas durante o ano;

- a parte restante - 4% - corresponde às vendas feitas ao outro
cliente - a Autosil - a quem não foram concedidos descontos;

- a Administração Fiscal não promoveu as diligências que lhe per-
mitissem verificar se as vendas entre empresas independentes, em
idênticas condições, era ou não normal a prática dos referidos
descontos;

- a obrigatoriedade destas diligências já implícita no CCI (arto 51oA
e 138o) constitui hoje imperativo legal expresso através do arto 80o

alínea c) do CPT, segundo o qual em situações deste tipo aqui em
causa deverão incluir descrição dos termos em que normalmente de-
correm operações da mesma natureza entre pessoas e em idênticas
circunstâncias;

- tais diligências foram recomendadas pela Inspecção Geral de
Finanças;

- em sua substituição procurou saber-se as condições em que se
processavam as vendas da recorrente à outra cliente Autosil;

- estas duas empresas não estão em condições idênticas, configuram
duas realidades muito distintas no seu relacionamento comercial com
a recorrente a que necessariamente corresponderam tratamentos di-
ferenciados, nomeadamente através da concessão de descontos que
não fazemos aos pequenos clientes;
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- não se mostra que tivesse sido ouvido o organismo que, a nível
nacional, representa a contribuinte, como o exige o § 2 do arto 138o

do CCI a menos que, embora solicitado, para o efeito, este organismo
não tenha respondido;

- os descontos nas vendas feitas durante o exercício de 1987 a
SPATUDOR devem ter, em termos de determinação da matéria co-
lectável, o tratamento que lhes conferem os artos 23o, n.o 4 e 26o,
n.o 3 do CCI, isto é, esses descontos constituem proveito fiscal da
SPATUDOR e custo fiscal da recorrente;

- o Estado nem sequer ficou lesado com este tratamento, porque
a matéria colectável diminuída a uma - a recorrente -, em sequência
dos descontos, acrescem à outra - a SPATUDOR.

- e o mesmo aconteceu em termos de imposto, pese embora a
circunstância da SPATUDOR beneficiar, no exercício em que ocor-
reram os descontos, de uma redução de 50% na sua matéria colectável;

- a dita correcção ao lucro tributável da contribuição industrial
da recorrente, do exercício de 1987, feita pela DGCI ao abrigo do
arto 51oA do CCI fazendo acrescer a esse lucro os descontos de quan-
tidade no montante global de 72.801.456$00, concedidos nesse exer-
cício à associada SPATUDOR foi ilegal;

- o despacho recorrido não aceitando as posições referidas ofendeu
os seguintes preceitos: arto 26o n.o 4 (certamente queria dizer 26o

n.o 3) e 51oA do CCI e arto 80o alin. b) do C. P. Tributário.
Na sua resposta a entidade recorrida, contestou ponto por ponto,

a alegação da recorrente concluindo pela não verificação do invocado
vício de violação de lei porquanto:

- Verificou-se que concorriam cumulativamente, no condicionalis-
mo em apreço, os diversos requisitos que condicionam a invocação
do arto 51oA do CCI: a existência de relações especiais entre a re-
corrente e a SPAtudor: o estabelecimento de condição diferente das
que são normalmente acordadas entre pessoas diferentes; o desvir-
tuamento do lucro em consequência das relações precedentes.

- A recorrente integra-se num grupo de empresas que se encontram
coligadas entre si, numa relação de domínio total por parte da
SPATUDOR.

- Esta é a quase exclusiva cliente da recorrente já que absorve
96 % das vendas.

- E como sócia maioritária e gerente, é a SPATUDOR que de-
termina os preços tão arbitrários profundamente diferentes dos preços
livres de mercado.

- Unicamente ditados pela conveniência fiscal.
- Assim logo à partida são concedidos à SPATUDOR preços be-

neficiados em valores entre 11 % e 16 %.
- A recorrente sob o pretexto da concessão de descontos especiais

atribui à SPATUDOR um benefício de mais de 22%.
- A correcção fundamentou-se também em estrita obediência ao

disposto no arto 80o alin. b) do CPT.
- Ao contrário do alegado, a prática adoptada pela recorrente é

altamente lesiva dos interesses da Fazenda Pública, uma vez que dela
resultou uma diminuição da colecta de contribuição industrial da re-
corrente de 25.480 contos, enquanto somente provocou um aumento
de 12.740 contos na colecta da SPATUDOR.

- Foi cumprido o disposto no § 2 do arto 138o do CCI junto da
Confederação da Indústria Portuguesa para que esta emitisse parecer
sobre a matéria que foi objecto do recurso hierárquico deduzido pela
recorrente.
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- Ocorrendo todos os pressupostos de facto da aplicação do arto

51oA do CCI inexiste o alegado vício de violação de lei.
Notificadas as partes para alegações, ambas mantiveram as suas

já conhecidas posições anteriores no processo, excepção quanto à
recorrente que deixa de manter a alegação sobre a audição do or-
ganismo que a nível nacional representa o contribuinte, ora recorrente.

Esta formulou as seguintes conclusões:
«1a - A correcção ao lucro tributável da C. industrial da recorrente

do exercício de 1987, feita pela DGCI, ao abrigo do disposto no
arto 51oA do CCI fazendo acrescer a esse lucro relevado pela con-
tabilidade os descontos de quantidade, no montante global de
72.801.456$00, concedidos nesse exercício à associada SPATUDOR
foi ilegal porquanto a Administração não provou, como competia,
que estes descontos correspondiam a um tratamento privilegiado di-
ferente do que seria normalmente acordado entre pessoas indepen-
dentes emitidas em idênticas circunstâncias;

2a - Os referenciados descontos, enquanto encargos financeiros da
recorrente e proveitos financeiros da SPATUDOR, previstos, res-
pectivamente, nos artos 26o n.o 3 e 23o no 4 do CCI, são, face a
estes preceitos, custos fiscais da primeira e proveitos fiscais da segunda,
aliás como elas o consideram, quer nas respectivas contabilidades,
quer no apuramento das matérias colectáveis daquele exercício e bem
assim nas declarações apresentadas para efeitos de pagamento do
imposto.

3a - A situação tributária destas empresas, no que respeita a estes
descontos, está assim perfeitamente regularizada.

4a - A eventual manutenção do douto despacho recorrido - o que
de todo não se espera - conduziria a uma situação de dupla tributação
que, além de grande injustiça (v. supra 12o), afrontaria os superiores
objectivos e de relevante interesse público que presidiram à concessão
de benefícios fiscais à empresa beneficiária dos questionados descontos
- a SPATUDOR (cfr. supra n.o 10).

5o - O douto despacho recorrido não aceitando estas posições ofen-
deu os seguintes preceitos:

- Arto 26o, no 4 e 51oA do CCI e arto 80o alin. b) do C.P.Tributário.
Termos em que (...) se espera que o presente recurso venha a

ser totalmente provido, com a consequente revogação do despacho
recorrido ... »

Por seu lado, a autoridade recorrida concluiu:
«a) A recorrente integra-se num grupo económico cuja posição

dominante cabe à Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor, S.A.
que é sua sócia maioritária e gerente.

b) Essa relação e subordinação representa-se nos vínculos de na-
tureza comercial estabelecidos entre as duas firmas.

c) Quanto ao exercício de 1987, por força dessa conexão de in-
teresses, e para obter a optimização dos lucros fiscais para o grupo,
a recorrente concedeu à Sociedade dominante, para lá de avultados
descontos de quantidade, que a Administração Fiscal admitiu, des-
contos suplementares de 22%, estranhos às normais relações de mer-
cado e, por isso, absolutamente injustificáveis do ponto de vista legal.

d) Adulterou-se, assim, o resultado fiscal da recorrente, claramente
subestimado em função dos interesses do grupo económico em que
se integra, por via da drenagem artificiosa de lucros que se operou
para a SPATUDOR, que na ocorrência beneficiava de uma isenção
de 50% do respectivo lucro tributável.
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e) Foi esse desvio que o despacho recorrido, com inteira exactidão
de pressupostos e, nomeadamente, em sintonia com o artigo 51oA
do Código de Cont. Industrial, veio corrigir.» Termina defendendo
que ”deve negar-se provimento ao recurso, mantendo-se o acto re-
corrido” ”por não se verificar qualquer dos vícios invocados pela
recorrente”.

O Exmo Procurador Geral Adjunto, neste STA, emitiu o seguinte
parecer:

«- A SPAtudor, S.A, detém 50 % do capital social da recorrente;
- No ano económico em causa, a SPAtudor, S.A., adquiriu 96 %

da produção da recorrente;
- A cliente dos restantes 4 % da sua produção foi a Autosil, S.A.;
- Nesse ano a recorrente, nas suas transacções com a SPAtudor,

S.A., beneficiou-a com descontos entre 11 % e 16 %, e no final, be-
neficiou-a ainda com um desconto global de 22 %;

- À sua outra cliente, a Autosil, S.A., a recorrente não concedeu
o referido desconto de 22 %.

- A matéria de facto exposta evidencia, parece, os pressupostos
da correcção referida no arto 51oA do C.C.Industrial: por um lado,
as relações especiais entre a recorrente e a SPAtudor, S.A., e, por
outro, o estabelecimento de relações comerciais entre elas que não
se verificariam com a outra cliente da Recorrente.

Sendo assim, como parece ser, o acto recorrido - ao confirmar
o acto correctivo anterior - não violou as normas legais referidas
nas conclusões das alegações: 26o, no 4 e 51oA do CCI e 80o alin.
b) do CPT.

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

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual apura dos autos a seguinte matéria fáctica:
1 - A recorrente, AZAI - Azambuja Acessórios Industriais Lda.,

é uma sociedade por quotas, integrada num grupo de empresas que
se encontram coligadas entre si, cuja posição dominante em termos
de capital social - com 50 % - cabe à SPATUDOR, a qual é sócia
gerente da recorrente e, por isso, determina os preços.

2 - A AZAI fabrica exclusivamente várias componentes para baterias
e estava colectada pelo Sistema do Grupo A.

3 - A SPATUDOR, durante o ano económico de 1987, assumiu
uma posição de quase exclusiva cliente da AZAI, ora recorrente,
absorvendo 96 % das transacções efectuadas por esta (caixas, tampas
e tampões de enroscar para baterias).

4 - O restante volume de vendas - 4 % - destinou-se à Autosil
que também fabrica baterias.

5 Nas referidas relações comerciais a recorrente concedeu à SPA-
TUDOR, no exercício de 1987, preços beneficiados que atingiram
valores entre 11 % e 16 % de descontos e no final beneficiou ainda
com um desconto global de 22 % - ou seja um desconto especial.

6 - A recorrente não concedeu qualquer tratamento de descontos
à Autosil, S.A..

7 - Na sequência de exame à escrita da Recorrente efectuada pelos
Serviços de Fiscalização Tributária foram efectuadas correcções à ma-
téria colectável nos termos do arto 51oA do Cod. Contribuição In-
dustrial fazendo acrescer à matéria colectável um valor de
72.801.456$00, em resultado do aludido desconto especial feito pela
recorrente à SPATUDOR, com emissão de notas de crédito, no último
semestre do exercício de 1987.
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8 - Notificada da correcção a matéria colectável, a ora recorrente
interpôs recurso hierárquico para o Ministro das Finanças, nos termos
do arto 138o do CCI contra o referido valor de 72.801.456$00 acrescido
(à matéria colectável), após concordância com tais valores por parte
do Director Geral das Contribuições e Impostos.

9 - Nos termos do § 2 do arto 138o do CCI foi solicitado parecer
ao Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa.

10 - Ao abrigo do mesmo normativo foi solicitado parecer à Ins-
pecção Geral de Finanças que sobre a matéria se pronunciou (cfr.
anexo - Rec. Hierárquico).

11 - Na sequência do parecer da Inspecção Geral de Finanças
pela Direcção Distrital de Finanças foi solicitada informação à Autosil
sobre se é habitual serem obtidos descontos de quantidade nos for-
necimentos de determinados produtos onde se incluem os fornecidos
pela recorrente, foi por aquela informado que para além da AZAI
«existem outros fornecedores dos mesmos produtos (caixas e tampas),
nomeadamente ”Faturplás”, ”Delta” e ”APP” e que não lhe é con-
cedido desconto de quantidade e que as condições de fornecimento
destes produtos têm-se mantido constantes».

12 - Mais informou a Autosil: «ao que se refere às caixas para
baterias esses preços estão escalonados por quantidades encomen-
dadas havendo 3 escalões de preços a saber:

1) para encomendas até 500 peças;
2) para encomendas entre 500 e 1000 peças;
3) para encomendas superiores a 1000 peças;
Quanto aos preços das tampas e rolhas estes não variam com as

quantidades encomendadas.
Informamos ainda que à data de 1987 não havia escalões de preços

por quantidade.»
13 - No âmbito do recurso hierárquico, após as diligências e re-

sultados explicitados nos pontos 11 e 12, pelo técnico economista
- Manuel José Rebelo dos Santos - foi prestada informação nestes
termos: «Na informação prestada para o efeito, a Inspecção Geral
de Finanças sugere que sejam efectuadas diligências que ponham em
confronto experiências idênticas entre empresas do mesmo ramo e
independentes. Ora, neste sentido foi efectuada uma observação sig-
nificativa e em que se verificou que, para além dos normais descontos
de quantidade, que também se efectuam e aceitam no caso da re-
corrente, não são feitos quaisquer descontos especiais correspondentes
aos que a Administração Fiscal não considerou, no caso sob análise,
para efeitos fiscais (mais 22 %).

Assim sendo, também entendemos que será de manter a correcção
efectuada negando provimento ao recurso.

E em virtude do desconhecimento, poderá fixar-se agravamento
à colecta adicional, nos termos do parágrafo 5o do arto 138o do CCI,
em 1.274.025$00» .

14 - Sobre esta informação recaiu parecer do Chefe da Divisão
- Ramiro Brites Ribeiro - em 19.10.92: «Confirmo o não provimento
do recurso e o agravamento proposto. À consideração Superior.»

15 - Pelo Subdirector foi exarado o seguinte: «Confirmo. À Con-
sideração do Senhor Director Geral 21/10/92»

16 - Esta entidade (Director Geral das Contribuições e Impostos)
emitiu o seguinte despacho: «Concordo. É de negar provimento ao
recurso pelas razões expostas na informação. À consideração do Sr.
Subsecretário de Estado. 28.10.92»
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17 - Pelo Subsecretário de Estado Adjunto do Secretário de Estado
Adjunto e do Orçamento - Vasco Valdez Matias - foi exarado o
seguinte despacho em 5/11/92: ”Concordo.” Assinatura ilegível.

18 - Pelo oficio no 1763 da Repartição de Finanças de Azambuja
datado de 23 de Novembro de 1992 foi a recorrente notificada do
não provimento do recurso hierárquico e para efectuar o pagamento
das quantias devidas no montante de 31.668.978$00 (que engloba a
contribuição industrial, imposto extraordinário s/ lucros e juros
compensatórios).

19 - Nos termos do Dec.Lei 197-C/86, de 18 de Julho, a recorrente
beneficiava, no exercício de 1987, da dedução ao lucro Tributável,
a título de DLRR de 3.759.493$00 (crédito por investimentos -Anexo
CFI 1987 - apenso aos autos).

20 Por despacho de 27 de Outubro de 1980, foram concedidos,
ao abrigo da Lei 3/72, de 27 de Maio, à SPATUDOR - Sociedade
Portuguesa do Acumulador Tudor, SARL, vários benefícios fiscais,
concretizados em isenções e reduções de diversos impostos (cfr. elenco
constante do Anexo 13 do Apenso do Exame de Escrita), entre os
quais avulta, na parte que interessa, ”isenção por cinco anos e redução
a 50 % por mais 10 (dez), da contribuição industrial e do imposto
de comércio e indústria e seus adicionais”.

21 - É do despacho referido em 17 que vem interposto o presente
recurso cuja petição deu entrada neste STA em 8 de Janeiro de 1993.

Estes os factos, impondo-se agora a busca da solução jurídica
adequada.

Prioritariamente, deve assinalar-se que hoje dúvidas não restam
sobre a recorribilidade contenciosa do despacho em apreço face ao
no 4 do arto 268o da CRP que garante aos interessados a interposição
de recurso contencioso com fundamento em ilegalidade contra quais-
quer actos administrativos, independentemente da sua forma, que
lesem os direitos ou interesses legalmente protegidos.

Perante este preceito constitucional, é evidente que a norma do
§ 3 do arto 138o do CCI, sendo manifestamente inconstitucional, tem
de ceder em beneficio do recurso da autoridade recorrida para a
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo - arto 3o, no 1, alin. c) do ETAF.

Vejamos, pois, se, como sustenta a recorrente, foram violados os
artos 26o no 4 e 51oA do CCI e arto 80o alin. b) do C.P.Tributário,
por parte do despacho recorrido.

Considera a recorrente, na sua 1a conclusão, que a correcção ao
lucro tributável da contribuição industrial relativa ao exercício de 1987
feita pela DGCI ao abrigo do disposto no arto 51o-A do CCI e que
determinou um acréscimo ao lucro tributável no montante de
72.801.456$00 o qual é derivado de descontos de quantidade con-
cedidos nesse exercício à associada SPATUDOR foi ilegal uma vez
que a Administração não provou que tais descontos correspondiam
a um tratamento privilegiado diferente do que seria normalmente
acordado entre pessoas independentes em idênticas condições.

Dispõe (dispunha) o corpo do arto 51oA:
A Direcção Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar

as correcções que considere necessárias para a determinação do lucro
Tributável sempre que em virtude das relações especiais entre o con-
tribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a contribuição industrial, te-
nham sido estabelecidas condições diferentes das que seriam nor-
malmente acordadas entre pessoas independentes, conduzindo a que
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o lucro apurado em face da escrita seja diverso do que se apuraria
na ausência dessas relações.

Daqui resulta que o uso da faculdade de correcção, nos sobreditos
termos, só é possível quando, cumulativamente, em relação aos con-
tribuintes do grupo A concorrem as seguintes condições ou pres-
supostos:

1 - a existência de relações especiais entre o contribuinte e outra
pessoa;

2 - em virtude de tais relações, tenham sido estabelecidas condições
diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas
independentes;

3 - daí resultar que o lucro apurado, face ao exame da escrita,
seja diverso do que se apuraria na ausência dessas relações.

A recorrente admite a verificação de relações especiais entre si
e a SPATUDOR - o primeiro dos pressupostos enunciados do arto

51o-A - colocando a tónica da sua impugnação na falta de prova
do segundo dos referidos do mesmo normativo.

Sobre este ponto, importa saber que, segundo o probatório, a SPA-
TUDOR é sócia maioritária da recorrente cuja posição dominante
e de liderança lhe confere o poder de ser ela, SPATUDOR, a de-
terminar os preços e que ao absorver 96% das transacções efectuadas
pela recorrente no exercício em causa, beneficiou, logo à partida,
no momento das transacções de descontos entre 11 % a 16 % e que,
no final, beneficiou ainda de um desconto global de 22 % e que a
recorrente não concedeu qualquer tratamento de descontos à AU-
TOSIL, S.A. a quem destinou o restante volume de vendas (4 %).

Decorre ainda do mesmo quadro probatório que a AUTOSIL ad-
quiriu produtos idênticos aos que lhe forneceu a AZAI, ora recorrente,
também a outras empresas, nomeadamente ”Fatarplás” ”Delta” e
”APP” das quais não beneficiou de qualquer tratamento favorável,
em termos de descontos quer de quantidade ou outros e que as con-
dições de fornecimento destes produtos têm-se mantido constantes
e que no exercício de 1987 não havia escalões de preços por
quantidade.

Há que registar ainda os benefícios fiscais que a recorrente fruía
no exercício de 1987, mas sobretudo não perder de vista que a SPA-
TUDOR, nesse mesmo exercício, e não só, fruía da redução de 50 %
da contribuição industrial e do imposto de comércio e industrial seus
adicionais.

Aceita a autoridade recorrida, como descontos de quantidade, os
avultados descontos cifrados entre 11 % a 16 % mas já contesta os
descontos suplementares ou descontos especiais que considera es-
tranhos às normais relações de mercado, e por isso absolutamente
injustificáveis do ponto de vista legal.

Ora, são esses descontos especiais, na ordem de 22%, que estão
em causa donde derivaram as quantias que perfazem o acréscimo
ao lucro tributável.

Face à matéria de facto dada como provada, e posta em evidência,
caracterizadora de uma relação de domínio/dependência entre a ad-
quirente, SPATUDOR e a recorrente, AZAI, resulta com clareza
que, no ramo de actividade aqui em causa, a concessão dos referidos
descontos especiais de 22 % feitos pela recorrente à SPATUDOR
são uma consequência directa das relações especiais existentes entre
ambas, o resultado de um tratamento privilegiado daquela (recorrente)
para com esta (SPATUDOR), diferente do que normalmente seria
acordado entre pessoas independentes em circunstâncias idênticas.
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O que tudo se reconduz ao entendimento de que o lucro apurado
face à escrita da recorrente seja de considerar diverso do que se
apuraria na ausência das referidas relações a que se refere o corpo
do arto 51o-A do CCI que, por isso, não se mostra ter sido violado.

Como também não foi violado o arto 80o b) do CPT, face ao que
dos autos consta e levado ao probatório no que concerne ao ponto
em causa.

Refere a recorrente que a eventual manutenção do despacho re-
corrido conduziria a uma situação de dupla tributação que ”além
de grande injustiça afrontaria os superiores objectivos e de relevante
interesse público que presidiram à concessão de benefícios fiscais
à empresa beneficiária dos descontos”.

Ora a invocada dupla tributação pressupõe a verificação de iden-
tidade de facto (cfr. Alberto Xavier, Manual de D. Fiscal, I - Reim-
pressão, pág. 221) que na situação vertente não se mostra tipificada.

Seja como for, tal situação jamais ofenderia qualquer preceito legal,
tanto mais que, no caso, não faz sentido argumentar, como o faz
a recorrente, com a afronta dos superiores objectivos e de relevante
interesse público que presidiriam a concessão de benefícios fiscais
à empresa beneficiária dos questionados descontos - a SPATUDOR -
já que com esse tipo de defesa pretende visar direitos e interesses
de terceiros que não os seus para o que se afigura, no mínimo, carecer
de legitimidade para tal.

De resto este tipo de argumentação dirigido, aparentemente à de-
fesa de terceiros, não deixa de ser sintomático de uma relação de
causa e efeito entre as ditas relações especiais entre a recorrente
e a SPATUDOR e o estabelecimento de condições diferentes nor-
malmente acordadas entre pessoas independentes daí derivando, con-
sequentemente, que o lucro apurado face a escrita é manifestamente
diverso do que se apuraria na ausência daquelas relações especiais.

Face ao exposto, sem perder de vista toda a matéria fáctica pa-
tenteada no probatório, é forçoso concluir-se que o despacho recorrido
se mostra em conformidade com o disposto nos artos 51o-A do CCI
e 80o do CPT que, por isso, não foram violados, improcedendo, assim,
as conclusões do recurso.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 80.000$00

e 50% de procuradoria.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Estágio de notários e conservadores. Não prestação de provas.
Reposição das quantias recebidas.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A reposição das quantias recebidas durante a frequência
do estágio pelos adjuntos estagiários de conservadores
e notários, nos termos do arto 37o, no 2, do Decreto Re-
gulamentar no 55/80, de 8 de Outubro, tem o carácter
de idemnização ao Estado pelas despesas efectuadas com
a formação do estagiário, sem conseguir obter um fun-
cionário para os seus quadros, mas não é a reposição
de dinheiros públicos indevidamente ou a mais recebidos.

II — Na falta de lei especial para a reposição dessa indem-
nização, aplica-se o prazo de prescrição de 3 anos, nos
termos do arto 489o, no 1, do Código Civil.

Recurso n.o 18.128; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Maria
Lucimar da Silva Mendes. Relator: Exmo. Conso. Dr. Almeida
Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo tribunal Administrativo:

1o Relatório
A Dra MARIA LUCIMAR DA SILVA MENDES, residente em

Quinta da Cheira, Carvalhais, Coimbra, deduziu oposição à execução
fiscal no 55/89, que corria termos pela Repartição de Finanças de
Oliveira do Hospital, para cobrança coerciva de uma reposição re-
ferente a importâncias recebidas indevidamente na qualidade de Ad-
junta Estagiária nas Conservatórias dos Registos Civil e Predial e
Cartório Notarial de Condeixa a Nova, ente 1981 e Março de 1983.
Alegou que a quantia a repor prescreveu por terem decorrido mais
de cinco anos entre o último vencimento indevido e a data em que
foi notificada para efectuar a reposição.

Por sentença de fls. 65 a 68, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra julgou a oposição procedente e considerou
a dívida exequenda prescrita.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações de recurso:

1 — O disposto nos nos 1 e 2 do arto. 37o. do Decreto-Regulamentar
no. 55/80, de 8 de Outubro, determina que a falta de apresentação
à prestação de provas tem como consequência a exoneração, a efectuar
por simples despacho do Ministro da Justiça, publicado no Diário
da República, ficando os adjuntos estagiários obrigados a restituir
a totalidade dos vencimentos auferidos.

2 — Por isso, só a partir da publicação de tal despacho se verifica
a exoneração e, com ela, a obrigação da restituição dos vencimentos
auferidos.

3 — Logo, o prazo de prescrição previsto no arto. 5o. do Decreto-Lei
no. 324/80, de 25/8, apenas começa a contar a partir da publicação
daquele despacho, “ex-vi” no. 1 do arto. 306o. do Código Civil, pois
só com ele o direito passa a poder ser exercido.

4 — Tendo o despacho sido publicado em 4-7-84 e tendo a devedora
sido notificada em 6 de Setembro de 1988, não se verificou a prescrição,
pois esta interrompeu-a, de acordo com o previsto no arto. 323o. do
Código Civil.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual a dívida exequenda está prescrita, não por força
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das disposições invocadas na sentença recorrida, mas por força das
disposições do Código Civil (arto 489o).

Corridos os vistos cumpre decidir a questão da prescrição, sendo
certo que o Mo Juiz a quo fixou a seguinte matéria de facto:

- A oponente frequentou entre 1981 e Março de 1983, o estágio
para Adjunto de Conservadora ou Notário;

- Concluído esse estágio não se apresentou a prestar provas;
- Facto que ocorreu em Março de 1983, altura em que recebeu

o último vencimento;
- Em 6 de Setembro de 1988 foi a oponente notificada para proceder

à reposição das quantias recebidas, na qualidade de Adjunta Estagiária
na Conservatória do Registo Civil, Predial e Cartório Notarial de
Condeixa;

- Nessa altura, tinham já decorrido mais de cinco anos sobre o
recebimento das quantias;

- Em 21 de Setembro de 1988 a oponente fez entrega na Repartição
de Finanças de Oliveira do Hospital de um requerimento onde in-
vocava a prescrição da obrigatoriedade da reposição;

- Em 19 de Maio de 1992, recebeu a oponente notificação a dar-lhe
conta do despacho que tinha ordenado a penhora de um terço do
seu vencimento.

- A exoneração da oponente operou-se por despacho do Ministro
da Justiça de 8 de Junho de 1984, publicado no D. R., II Série, no 153,
de 4 de Julho de 1984.

2o Fundamentação
A questão que é objecto do recurso é a de saber qual o prazo

de prescrição da obrigação de restituição das quantias recebidas por
adjuntos estagiários de conservadores e notários que sejam exonerados
por não se apresentarem a prestar provas, nos termos dos nos 1 e
2 do arto 37o do Decreto Regulamentar no 55/80, de 8 de Outubro.

Na sentença recorrida entendeu-se que era aplicável a esta situação
o disposto no Decreto-Lei no 324/80, de 25 de Agosto.

Porém, este diploma nada tem a ver com a obrigação de restituição
referida.

Com efeito, como ressalta do no 1 do arto 1o deste diploma, ele
aplica-se a casos de “reposição de dinheiros públicos indevidamente
ou a mais recebidos”.

Ora, no caso dos autos, não foi paga indevidamente ou a mais
qualquer quantia à oponente: as quantias que lhe foram pagas durante
a frequência do estágio eram-lhe legalmente devidas, por força do
preceituado no arto 32o do referido DR 55/80.

Por isso, a restituição das quantias devidamente recebidas, prevista
no arto 37o, no 2, desse diploma, assume o carácter de indemnização
ao Estado pelas despesas efectuadas com a formação do estagiário,
sem obter a contrapartida da obtenção de um funcionário para os
seus quadros.

O carácter indemnizatório de obrigações de restituição deste tipo
é, aliás, expressamente reconhecido em casos perfeitamente análogos,
como é o caso previsto no arto 58o do Decreto-Lei no 374/A/79, de
10 de Setembro.

Tratando-se de responsabilidade civil, na falta de diplomas especial
será aplicável à obrigação de restituição referida o prazo de 3 anos,
previsto no arto 489o, no 1, do Código Civil.

Nos termos da lei civil, a contagem do prazo de prescrição do
direito de indemnização inicia-se na data em que o lesado teve co-
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nhecimento do direito que lhe compete — arto 498o, no 1, do Código
Civil.

No caso dos autos, e como resulta do probatório, a falta de apre-
sentação da oponente à prestação de provas ocorreu em Março de
1983 e, por isso, é esse o momento do início do prazo de prescrição.
Assim, quando em 6.9.88 a oponente é notificada para proceder à
reposição das quantias recebidas, já tinham passado há muito os três
anos previstos no arto 498o, no 1, do Código Civil.

Por isso, verfica-se o fundamento da oposição à execução que con-
siste na prescrição da dívida exequenda (arto 286o, no 1, al. d), do
Código de Processo Tributário).

Pelo rigor do raciocício, seguimos o parecer do Do Procura-
dor-Geral-Adjunto.

Assim, embora por outros fundamentos, a decisão não merece
censura.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar a sentença recorrida, pelo que se declara
extinta a execução fiscal intentada contra a Dra MARIA LUCIMAR
DA SILVA MENDES.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Junho 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
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a ins-
tância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âmbito
abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, nos termos do arto 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ou
33o, 1, b) e 42o, 1, a), respectivamente, todos do ETAF.

RECURSO N.o 18560 em que é recorrente Luís Filipe Jardim Pereira
e Outros e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso DR. COELHO
DIAS.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

1. O representante da Fa Pa, junto do T. T. 1a Instância de Faro,
inconformado com a decisão do Mmo Juiz, de fls. 237, da mesma
veio recorrer para este STA, concluindo, além do mais, o seguinte:

“h) A fracção penhorada não é ocupada pelos embargantes mas
pela Sociedade Luís Pereira & Romeu Barreto, Lda, de que aqueles
são sócios, que é quem exerce nela a sua actividade comercial, pelo
que a penhora não pode ofender uma posse que não detêm
individualmente.”

1.1. Não houve contra-alegações - fls. 272, 275 e 276 dos autos.
1.2.O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste Tribunal, excepcionou

a incompetência do mesmo, em razão de 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, nada veio dizer
aos autos.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Em primeiro lugar, como se impõe - arto 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 baseou a decisão.

Na verdade, enquanto nesta não se fixou por quem era ocupada
a fracção do prédio que foi penhorada, o recorrente afirma, como
vimos, no recurso, que tal fracção era ocupada pela Sociedade “Luís
Pereira & Romeu Barreto, Lda’’ e não pelos embargantes, pelo que
a penhora não podia ofender a posse que aqueles não detinham,
situação de facto esta que importa, eventualmente esclarecer, antes
da decisão de direito, não sendo este Tribunal, no caso, o competente
para emitir tal juízo, dado que os seus poderes cognitivos se limitam
à matéria de direito - arto 21o, 4, do ETAF.

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 que, no presente
recurso, se mostra incluída questão de facto, procedendo, pois, a ex-
cepcionada incompetência deste Tribunal, em razão de hierarquia.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito - o denominado recurso “per saltum” - conforme prescreve
o arto 2o, 1, b) do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra do
conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior, que
é, no caso, o Tribunal Tributária de 2a instância - arto 41o, 1, a),
daquele diploma (cf. ainda o arto 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
de hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão.
Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Contencioso Fiscal das Autarquias; Taxas; Recurso/Impug-
nação.

Doutrina que dimana da decisão:

- A impugnação contra a liquidação de taxas geradas em re-
lação fiscal autárquica é deduzida perante a Câmara
Municipal.

- A dedução da impugnação perante a Câmara Municipal
configura-se como um pressuposto processual necessário à
abertura da via contenciosa.

- Deve ser rejeitada a impugnação/recurso de taxas geradas
em relação fiscal autárquica, por manifesta ilegalidade de
sua interposição, se não se verificar tal pressuposto pro-
cessual.

Recurso n.o 19209 em que é recorrente vereador Fausto Mendes Caia-
do, da Câmara Municipal de Sintra, e recorrido B.P.Portugue-
sa, S.A., e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Fonseca Limão.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Fausto Mendes Caiado, vereador da Câmara Municipal de Sintra,
não se conformando com a sentença do Exmo Juiz do T.T. de 1a Ins-
tância de Lisboa, a fls. 232 e seguintes, que julgou improcedente
a impugnação deduzida por BP Portuguesa, S. A., dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

“1 - Entendeu o Tribunal “a quo” ambos os actos recorridos.
2 - Não se perfilha no entanto essa tese.
3 - De acordo com o arto 42o e 43o da tabela de taxas aquando

em 20 de Outubro de 1985 e em vigor neste Município desde 2 de
Dezembro de 1985, é devido o pagamento dessa taxa.

4 - O arto 35o, no 2 al. 1 do D. L. 100/84 de 29 de Março, prevê
que este Município estabeleça, nos termos legais, taxas e fixe os res-
pectivos quantitativos;

5 - O arto 11o da Lei 1/87 de 6 de Janeiro, determina o elenco
das taxas a cobrar.

6 - Desde a entrada em vigor da regulamentação referida e já
supra explicitada passou a ser obrigatória a liquidação e cobrança
da taxa em causa à entidade ora impugnante, não tendo sido apre-
sentada alguma oposição à mesma.

Contra-alegou a recorrida, batendo-se pela manutenção do julgado.
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso merece provimento pois que o Mo Juiz “a quo” devia
ter-se declarado incompetente para conhecer da impugnação por ser
de liquidação de taxas e não de decisão autárquica.

Ouvida a recorrida, referiu que impugnou a liquidação das taxas
perante o órgão executivo da autarquia e que, à cautela, interpôs
recurso para o T.T. de 1a Instância de harmonia com o arto 22o,
no 2 da Lei 1/87.
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Corridos os vistos, cumpre apreciar e decidir a questão suscitada
pelo Mo Po.

Como se vê da petição inicial, dirigida ao juíz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa, foi interposto recurso contencioso de anu-
lação dos despachos do vereador Fausto Mendes Caiado, datados
de 15/10/93 e notificados pelos ofícios com as referências
2DF/331 L-2/1-93, 2DF/332 L-2-1/93 e 2DF/333 L-2-1/93, todos de
3/4/93 (v. fls. 8, 9 e 10).

- Através destes ofícios, o referido vereador instava a B. P.Por-
tuguesa a satisfazer o pagamento de diversas quantias relativas a taxas
previstas nos artos 42o e 46o da Tabela de Taxas da C.M. de Sintra,
em harmonia com os seus despachos de 15/10/93, os quais aquela
tem por nulos, ou pelo menos, por anuláveis, visto tais tributos serem
inexistentes.

- Destes despacho interpôs a B.P. Portuguesa recurso hierárquico
dirigido à Presidente da C.M. de Sintra, apresentado em 21/12/93,
pedindo a sua anulação, o qual, à data de 28/2/94, ainda não se en-
contrava decidido (v. fls. 187 e 217).

- O recurso contencioso foi recebido na C.M. Sintra em 5/1/94,
dando entrada no T.T. de 1a Instância de Lisboa em 22/3/94 (v. fls. 1
e a que a antecede).

- A fls. 226, a Fazenda Pública suscitou a questão da incompetência
absoluta do T.T. de 1a Instância, de resto, já suscitada pelo Gabinete
Jurídico da Câmara Municipal de Sintra e no parecer e despacho
concordante que se lhe seguiram, como se vê de fls. 54.

- A propósito desta questão, o Mo Juiz “a quo” pronunciou-se,
na sentença recorrida, depois de várias considerações, afirmando a
competência do T. T. de 1a Instância para conhecer da impugnação.

A referida questão da incompetência do T.T. de 1a Instância não
foi objecto do recurso interposto para este S.T.A.

Ora, os efeitos do julgado, na parte não recorrida, não podem
ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela anulação do pro-
cesso (v. no 4 do C.P.Civil).

Por outro lado, a sentença, na parte em que julgou o T.T. de
1a Instância competente para conhecer da impugnação, tem força
obrigatória dentro do processo (v. arto 672o do C.P. Civil).

Em suma, a questão da competência encontra-se decidida, cons-
tituindo a sentença nessa parte, caso julgado formal.

Desatende-se, pois, a questão suscitada pelo MoPo no tocante à
incompetência do T.T. de 1a Instância para conhecer da impugnação.

Mas será que o recurso/impugnação foi legalmente interposto?
Nos termos do arto 22o, no 2 da Lei 1/87, de 6/1, nas reclamações

e impugnações dos interessados contra a liquidação e cobrança de
taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal
são deduzidas perante os órgãos executivos das autarquias locais, com
recurso para o Tribunal Tributário de 1a Instância territoriamente
competente.

Por outro lado, de harmonia com o disposto no arto 43o, no 1
do DL 100/84, de 29/3, a Câmara Municipal, constituída por um pre-
sidente e por vereadores, é o órgão executivo colegial do município.

Daqui decorre que, no caso dos autos, a impugnação das taxas
relativas a instalações abastecedoras de carburante, a que se referem
os art.os 42o a 46o da Tabela de Licenças e Taxas da C.M. de Sintra,
devia ser deduzida perante esta câmara municipal, cabendo recurso,
se fosse caso disso, para o Tribunal Tributário, da decisão desta.
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Deste modo, a decisão da Câmara Municipal configura-se como
um pressuposto processual da interposição do recurso/impugnação
para os Tribunais Tributários.

Na ausência de tal decisão e recordando que em 28/2/94, quase
dois meses após a data de interposição da presente impugnação -
5/1/94 - ainda não havia sido proferida, forçoso é concluir que, nesta
última data, ainda não se mostrava aberta a via contenciosa.

Daí que, à mingua do referido pressuposto processual, a inter-
posição do recurso/impugnação seja manifestamente ilegal.

Termos em que se concede provimento ao recurso e se revoga
a sentença recorrida, rejeitando-se a impugnação nos termos expostos.

Custas pelo recorrente, na 1a Instância e neste S.T.A., aqui com
a procuradoria de 40 %.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — João Plácito da Fonseca Limão
(Relator) — Agostinho Castro Martins. — Fui presente: António Mota
Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Segurança Social. DL 179/90 DE 5/6. Constitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As contribuições pagas pelas entidades patronais, relativas
aos seus trabalhadores, para a segurança social, nos es-
tabelecimentos de ensino particular não universitário, de-
vem sujeitar-se ao mesmo regime que os impostos.

II — Embora emitido pelo Governo, sem ser ao abrigo de au-
torização legislativa, o arto 4o do DL 179/90 não é in-
constitucional, já que tais contribuições eram tuteladas
pela Lei 28/84 e pelos DL 140-D/86 e 295/86.

Recurso n.o 19 381. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Esta-
belecimento de Ensino Alfa - Beta, Lda; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a sentença proferida no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que, julgando procedente a impugnação
deduzida por «Estabelecimento de Ensino Alfa-Beta, Lda.», anulou
o acto de liquidação impugnado, veio a Fazenda Pública recorrer
para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação.
Formulou para o efeito as seguintes conclusões:

1. A taxa contributiva de 10% para a Segurança Social referida
no Dec. Lei no 179/90, de 5 de Junho, não constitui um imposto,
pelo que a referida previsão normativa não violou a reserva de com-
petência legislativa atribuída pela CRP à Assembleia da República
em matéria tributária;

2. Nem o Dec. Lei no 553/80, de 21/11, que pretendeu harmonizar
as carreiras profissionais docentes do ensino oficial e particular, nem
o Dec. Lei no 321/88, de 22/9, que, tendo em conta a referida har-
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monização, previu a inscrição dos docentes do ensino particular e
cooperativo na Caixa Geral de Aposentações e no Montepio dos Ser-
vidores do Estado, dispuseram especificamente sobre o regime con-
tributivo das entidades patronais;

3. O Dec. Lei no 321/88, apenas se refere à regularização de quotas
a pagar, pelos professores, à CGA, e não às contribuições devidas
pelas entidades patronais, pelo que estas continuavam a ser abrangidas
pelo regime geral da segurança social;

4. O Dec. Lei no 179/90, de 5/7, não viola a confiança das entidades
patronais pelo mesmo abrangidas, já que estas vêem reduzidas as
suas contribuições, contra o montante de 24,5% sobre as remunerações
dos trabalhadores que derivaria do regime geral.

5. Assim, a douta sentença recorrida violou, por errada interpre-
tação e aplicação, os arts. 106o, no 3, e 168o, no 1, al. i), da CRP,
o arto 4o do Dec. Lei no 179/90, de 5 de Junho, assim como os artes. 73o

a 75o da CRP, Lei no 9/79, de 19/3, Decretos-Leis n.os 321/88, de
22/9, e 327/85, de 8 de Agosto, pelas consequências que deles pre-
tendeu retirar.

Contra-alegou a recorrida pugnando pela confirmação da sentença,
formulando 26 conclusões que pela sua extensão nos dispensamos
de transcrever, sendo que algumas delas extravasam manifestamente
o âmbito do recurso.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido de que o recurso merecia pro-
vimento por a questão fundamental da natureza das contribuições
patronais para a segurança social ser sufragada por jurisprudência
pacífica deste Supremo Tribunal Administrativo.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte factualidade:
a) Por força e a coberto dos artos. 4o, 7o, 8o e 10o do Dec. Lei

no 179/90, que instituiu as «Contribuições Patronais para a Previ-
dência», a impugnante efectuou nos cofres do Estado o depósito das
importâncias tituladas pelos documentos juntos de fls. 25 a 35, in-
clusive, no total de 792.326$00, dando-se aqueles por integralmente
reproduzidos para todos os legais efeitos.

b) A impugnante é um Estabelecimento de Ensino Particular que
se enquadra nos objectivos do Sistema Educativo, gozando das prer-
rogativas das pessoas colectivas de utilidade pública, nos termos da
declaração emitida pela Direcção-Geral do Ensino Particular e Coo-
perativo constante de fls. 52 e que se dá por reproduzida.

Assentes tais factos apreciemos a situação jurídica.
A sentença recorrida, aderindo à tese defendida pela impugnante,

assentou a decisão nos seguintes vectores:
1. Inconstitucionalidade do D.L. no 179/90;
2. Inadmissibilidade da aplicação retroactiva do regime das con-

tribuições impugnadas;
3. Omissão legislativa parcial por desfavorecimento do ensino não

superior relativamente ao superior;
4. Desconformidade do D.L. 179/90 com a Lei de Bases do Ensino

Particular e Cooperativo (Lei 7/79 de 9 de Março).
Haverá pois que começar a nossa análise pela questão da incons-

titucionalidade, já que, se esta proceder, ficará prejudicado o conhe-
cimento das restantes.

A primeira questão que aqui se coloca é a de saber se as con-
tribuições para a Segurança Social são ou não impostos, porquanto,
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consoante o entendimento que se sufrague, assim terá de ser o iti-
nerário legislativo a percorrer para a feitura das leis criadoras de
tais contribuições. Como refere o Ministério Público foi durante muito
tempo pacífico na jurisprudência deste S.T.A. que as contribuições
para a Segurança Social não eram impostos mas prémios de seguro
ou «taxas». Nesse sentido se poderá ver nomeadamente o acórdão
no 14 507 de 30 de Setembro de 1992 (Apêndices, fls. 2455). Mais
recentemente, porém, o acórdão no 19 585 de 24 de Janeiro de 1996
veio alterar tal entendimento e considerar tais contribuições como
«impostos». A posição assumida por este acórdão teve a sua génese
nas mais recentes inflexões doutrinárias nesse sentido. Ao anterior
entendimento de Alberto Xavier e Pessoa Jorge de que tais con-
tribuições patronais constituíam «prémios de seguro de direito pú-
blico» veio mais recentemente Braz Teixeira («Natureza jurídica das
contribuições para a previdência») a classificá-las como impostos. Mais
recentemente Sá Gomes veio secundar tal entendimento referindo
que as contribuições devidas pelas entidades patronais não são prémios
de seguro de direito público por aqueles contribuintes não auferirem
qualquer benefício da segurança social a esse título, sendo pois ver-
dadeiros impostos embora com um regime jurídico especial. Já quanto
às contribuições devidas pelos trabalhadores entendia Sá Gomes que
eram verdadeiros prémios de seguro social de direito público. No
mesmo sentido se pronunciou o Tribunal Constitucional no seu acór-
dão no 363/92 de 12 de Novembro, considerando que as contribuições
patronais em causa evoluíram de «receitas parafiscais» no domínio
da Constituição de 1933 para verdadeiros impostos sujeitos a regime
especial como consequência da consagração na Constituição de 1976
de «um direito de todos à segurança social». Referia ainda não existir
qualquer contrapartida individual e directa daquelas prestações, tendo
antes carácter genérico e indirecto (como os impostos) as vantagens,
contrapartidas ou benefícios que eventualmente retirem da existência
de um sistema de segurança social. Indicava-se ainda no mesmo aresto
as soluções encontradas que aproximaram o regime da previdência
do sistema tributário: conhecimento das infracções pelos serviços de
justiça fiscal, cobrança das contribuições em dívida pelo processo exe-
cutivo fiscal, garantias reais com tratamento idêntico ao dos impostos
directos. Em sentido idêntico vai o parecer de Gomes Canotilho junto
pela impugnante (fls. 36 a 51) que, não obstante ser emitido na se-
quência de consulta dos interessados, exprime as posições doutrinárias
que se afiguram mais correctas.

A questão da constitucionalidade veio porém a ser apreciada pelo
Tribunal Constitucional, com a intervenção do seu plenário, em pro-
cesso em tudo idêntico ao presente, pelo acórdão no 183/96, publicado
no Diário da República, II série, de 23.5.96. Nesse acórdão referem-se
as posições doutrinárias divergentes para concluir que as contribuições
patronais para a segurança social se deverão sujeitar aos mesmos
requisitos constitucionais dos impostos. Tal entendimento não leva
porém aquele tribunal a considerar inconstitucional o D.L. 179/90
porquanto, sendo ele posterior ao D.L. 140-D/86 que instituiu a «taxa
social única» e fixou a taxa de contribuição a pagar pelas entidades
patronais em 24% das remunerações por trabalho prestado, a taxa
de 10% prevista no artigo 4o do D.L. 179/90 não representava uma
onerosidade acrescida, dispondo a sua liquidação e cobrança já de
tutela da Lei no 28/84 e dos D.L. 140-D/86 e 295/86. Assim sendo
e de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional não se ve-
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rifica a inconstitucionalidade do artigo 4o do D.L. 179/90 que fixou
a referida taxa contributiva nem ocorre aplicação retroactiva inad-
missível do regime das referidas contribuições.

Assentou ainda a sentença recorrida na ocorrência parcial por des-
favorecimento do ensino não superior relativamente ao superior em
desconformidade com a Lei de Bases do Ensino Particular e Coo-
perativo por parte do D.L. 179/90. Limitou-se porém a dar como
ocorrido tal desfavorecimento nos termos invocados na petição inicial
sem proceder à sua análise. Não basta que sejam diferentes os regimes
do ensino superior e não superior para que se conclua pela existência
de uma omissão legislativa. Trata-se de graus de ensino diferentes,
com finalidades diferentes, remunerações diferentes e exigências di-
ferentes. Por isso cada um desses graus de ensino se rege por normas
próprias que não têm que ser iguais para ambos nem em termos
teóricos nem em termos práticos. Não pode pois dizer-se, como faz
a sentença recorrida, que há um «nítido desfavorecimento» atentatório
dos artigos 13o e 74o no 3 da al. a) da C.R.P. Quanto ao primeiro,
porque não há violação do princípio da igualdade quando se legisla
de modo diverso para situações diferentes. Quanto ao segundo, porque
não se vê em que é que a questão das taxas para a segurança social
briga com o asseguramento por parte do Estado do «ensino básico
universal, obrigatório e gratuito».

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fixação dos factos. Competência do
STA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos julgados inicialmente nos tribunais de
1.a instância o STA só conhece de matéria de direito,
salvo nos casos previstos no artigo 722 do CPC.

II — Assim sendo, os factos fixados pelo Tribunal Tributário
de 2.a Instância impõem-se a este Tribunal, funcionando
como de revista, não podendo ser alterados.

III — A ilação probatória tirada pelo Tribunal recorrido dos
depoimentos das testemunhas inscreve-se no âmbito dos
seus poderes para a fixação da matéria de facto.
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Recurso n.o 19430. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José Bae-
ta Neves; Relator: Exmo. Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Coimbra que julgou improcedente a oposição por si de-
duzida, recorreu o oponente José Baeta Neves para o Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância, tendo este julgado parcialmente procedente
o recurso, na parte respeitante ao imposto de circulação de 1987.
Não se conformou porém a Fazenda Pública com tal decisão, nessa
parte, pelo que dela interpôs para este Supremo Tribunal Adminis-
trativo o presente recurso, pedindo a sua revogação. Formulou as
seguintes conclusões:

1.a Para que se verifique a responsabilidade pessoal dos gerentes
não basta a existência de uma gerência nominal ou de direito, é ne-
cessário que ocorra uma gerência de facto, ou seja, o exercício real
e efectivo do cargo.

2.a Uma vez provada a gerência de direito, presume-se a gerência
de facto, cabendo ao oponente o ónus da prova em contrário.

3.a O oponente foi nomeado gerente da sociedade executada em
2 de Novembro de 1977, aquando da sua constituição e no pacto
social;

Em 3 de Março de 1982 cedeu a sua quota, no entanto declarou
continuar a exercer as funções de gerência (vide página 4 e segts.
dos autos).

4.a Quanto à prova testemunhal, ela não tem força suficiente para
abalar a matéria de facto dada como provada.

5.a Face à presunção atrás referida, competia-lhe provar que, após
a cessão da quota e apesar de continuar como gerente de direito,
não exerceu uma gerência de facto.

Como não conseguiu obter tal prova, não restam dúvidas que o
oponente é parte legítima, sendo, portanto, responsável pelo paga-
mento da dívida exequenda.

Neste Supremo Tribunal Administrativo o Exmo. Magistrado do
Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do
recurso por não poder este Supremo, como tribunal de revista, alterar
a matéria de facto fixada no acórdão recorrido, de cuja alteração
dependeria a procedência do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1 — Contra a sociedade Stesal — Sociedade Técnica de Sondagens

de Água, L.da, com sede em Ponte de Sótão, Góis, foi instaurada
execução fiscal para cobrança do imposto complementar, secção B,
de 1982, e imposto de circulação de 1987.

2 — Em 12 de Novembro de 1989 foi ordenada a reversão contra
o ora oponente, nos termos dos artigos 16.o e 146.o do CPC Impostos,
por não serem conhecidos bens penhoráveis à executada.

3 — O oponente foi citado em 4 de Dezembro de 1990 para os
termos da execução.

4 — A petição de oposição foi apresentada em 14 de Dezembro
de 1990.

5 — O oponente foi nomeado gerente da sociedade executada no
pacto social da sua constituição em 2 de Dezembro de 1977.

6 — Por escritura pública de cessão de quotas, celebrada em 3 de
Março de 1982 no Cartório Notarial de Pampilhosa da Serra, o opo-
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nente cedeu a Guilherme Alves Antunes a quota de era titular na
sociedade Stesal.

7 — Nessa escritura ficou consagrado que o ora oponente conti-
nuava a exercer funções de gerência.

8 — Porém, a partir dessa data — 3 de Março de 1982 — o opo-
nente não praticou, real e efectivamente, qualquer acto de gerência
da executada.

9 — No ano de 1982, a executada apresentou lucro, no montante
de 146 000$00, proveniente de serviços e trabalhos prestados.

Assentes estes factos apreciemos o recurso.
A competência do Supremo Tribunal Administrativo relativamente

aos processos julgados inicialmente nos tribunais tributários de 1.a ins-
tância cinge-se, nos termos dos artigos 167.o do CPT e 21.o n.o 4
do ETAF, à matéria de direito, salvo nos casos previstos no artigo 722.o

do CPC aqui não aplicável.
Resulta da leitura da alegações da recorrente Fazenda Pública que

ela pretende no presente recurso questionar a matéria de facto assente
no acórdão recorrido, a qual se impõe a este tribunal. Com efeito,
a divergência da recorrente em relação ao acórdão recorrido tem
por base a apreciação e valoração da prova testemunhal produzida
que, no seu entender, não é suficiente para abalar a convicção de
que o opoente foi gerente de facto durante o período a que respeitava
o imposto exigido. Ora a sentença recorrida considerou provado no
ponto 8 do probatório, que se transcreveu, que o oponente não pra-
ticou real e efectivamente, a partir de 3 de Março de 1982, qualquer
acto de gerência da executada. Por isso não pode este tribunal ques-
tionar tal facto dado por provado e apreciar a prova testemunhal
produzida, já que tal extravasa das competências que lhe estão atri-
buídas. A sentença, ao considerar provado tal facto, aceitou como
ilidida a presunção da gerência de facto contida no artigo 16.o do
CPCI, ilação essa que, como refere o Ministério Público, se inclui
na sua actividade no domínio da fixação da matéria de facto que
está fora dos poderes de cognição deste tribunal.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar o acórdão recorrido.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Vitor Meira (relator) — Mendes
Pimentel. — Ernâni Figueiredo. — Fui presente: Duarte Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Receita tributária aduaneira. Conceito IVA na importação.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos do disposto no arto 68o, no 1, do ETAF,
entende-se por receitas tributárias aduaneiras todas as
receitas liquidadas e cobradas pelas alfândegas e não ape-
nas as receitas materialmente aduaneiras (direitos
aduaneiros, encargos de efeito equivalente a direitos adua-
neiros e direitos niveladores agrícolas);

II — O imposto sobre o valor acrescentado (IVA) liquidado
e cobrado pelas alfândegas no acto do desembaraço adua-
neiro (em 1992) era uma receita tributiva aduaneira;

III — São competentes para conhecer desses actos de liquidação
os tribunais fiscais aduaneiros e não os tribunais tri-
butários.

Recurso n.o 19.474. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Marco
Ibérica, Distribucion de Ediciones, S. A.; Relator: Exmo. Conso.
Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

MARCO IBÉRICA, Distribucion de Ediciones, SA, com sede na
Rua Dr. José Espírito Santo, Lote 1-A, Lisboa, recorreu contencio-
samente, para o Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, contra
o acto de liquidação de IVA, no montante de 252.667$00, pela De-
legação Aduaneira de Caia/Elvas, pedindo a sua anulação. Alegou
o vício de inexistência do facto tributário, já que sobre as capas de
obras publicadas e comercializadas em fascículos incidiu IVA à taxa
de 17 %, quando na realidade dele estavam isentas.

Por sentença de fls. 31 a 35, o Mo Juiz do 3o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação procedente
e anulou o acto de liquidação, pelo facto de entender que havia lugar
à isenção.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

1 — Estão isentos de imposto os bens compreendidos nas verbas 2.1
e 2.3 da lista I, anexa ao CIVA, por força do disposto no arto 9o,
no 34, do mesmo.

2 — É manifesto que os bens em causa nos autos — «capas» para
fascículos — não se encontram incluídos, de forma expressa e au-
tónoma, nos termos daquelas verbas.

3 — Por outro lado, é consabido que as normas tributárias em ma-
téria de isenções não são susceptíveis de aplicação analógica e que
a interpretação extensiva estará sempre condicionada pelas limitações
constantes do arto 9o do C. Civil.

4 — Assim, não se encontrando os bens em causa, mencionados
de forma expressa entre os constantes das referidas verbas, só se
pode concluir pela sujeição a IVA nos termos dos artigos 1o, alínea b),
e 2o, alínea b), do CIVA, normas que, desta forma, se mostram vio-
ladas, pelo que deverá ser mantida a liquidação, improcedendo a
impugnação e revogando-se a sentença recorrida.

Contra-alegou a importadora, alegando que a sentença não merece
censura.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual se deve mandar ampliar a matéria de facto.
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Corridos os vistos cumpre decidir a questão da incompetência em
razão da matéria do Tribunal Tributário de 1a Instância para conhecer
de um recurso de acto de liquidação de receita tributária aduaneira,
sendo certo que a 1a Instância fixou a seguinte matéria de facto:

a) — A impugnante exerce a actividade de comércio, no mercado
interno, de diversos produtos, a maior parte dos quais importa de
Espanha, entre os quais se encontram diversas publicações comer-
cializadas na modalidade de fascículos, uma referente à vida e obra
dos grandes compositores e denominada «Grandes Mestres da Mú-
sica», bem como outras referentes a «Cursos de Línguas Planeta Agos-
tini de Francês e Inglês».

b) — As referidas obras podem ser adquiridas em fascículos, ou
completas, incluindo os diversos volumes já devidamente encader-
nados.

c) — Para os consumidores que optarem por adquirir as obras em
fascículos, torna-se necessário colocar à sua disposição as capas.

d) — As quais permitirão, após a encadernação do conjunto de-
terminado de fascículos, obter cada um dos vários volume dos quais
as obras se compõem.

e) — De acordo com a informação do próprio editor, a obra «Mes-
tres da Música» é uma obra em fascículos semanais, que consta de
80 números encadernáveis em 5 volumes. Os Cursos de Línguas são
compostos de 96 fascículos, encadernáveis em 8 volumes.

f) — A totalidade dos produtos antes mencionados são importados
de Espanha, pois as respectivas produção e edição não são da res-
ponsabilidade da ora impugnante.

g) — As capas para os fascículos da colecção «Grandes Mestres
da Música», aquando da importação e comercialização pela ora im-
pugnante e à semelhança das capas para obras comercializadas na
mesma modalidade, têm sido objecto de tributação à taxa zero por
inclusão na Lista I, anexa ao CIVA.

h) — Sendo que na liquidação impugnada, a Estância Aduaneira
de Elvas passou a considerar a importação da aludidas capas à taxa
de 17 %

i) — Tendo o IVA suportado atingido o valor de 252 667$00 re-
lativamente a uma importação efectuada em finais de 1992.

j) — Dão-se como reproduzidos na íntegra e para todos os legais
efeitos os documentos constantes de fls. 11 a 19.

Descrita a causa, vejamos então a questão da incompetência da
1a Instância do Tribunal Tributário de Lisboa.

Com interesse para resolver este problema importa reter que a
autoridade que praticou o acto de liquidação impugnado foi a De-
legação Aduaneira de Caia/Elvas, a que a impugnante chamou a Es-
tância Aduaneira de Caia/Elvas. E foi o Chefe dessa Instância Adua-
neira que, a fls. 14 e seguintes, enviou fotocópias do despacho
aduaneiro.

Diz-se na al. f) do probatório que as mercadorias tributadas são
importadas de Espanha. O mesmo se repete na alínea g).

Então, temos que o imposto impugnado é o imposto sobre o valor
acrescentado tributável na importação.

Essa importação teve lugar no dia 27.2.92 pelo DU 4881 (fl. 15).
Nos termos do arto 1o, al. b), do CIVA, estão sujeitas a IVA as

importações de bens. De acordo com o arto 27o, no 3, do CIVA,
o imposto devido pelas importações será pago aos serviços aduaneiros
competentes no acto do desembaraço alfandegário.



1922

O regime do IVA nas transações intracomunitárias foi aprovado
pelo Decreto-Lei no 290/92, de 28 de Dezembro, para entrar em vigor
em 1.1.93 (arto 12o). Por isso, o acto tributário impugnado foi praticado
pelas alfândegas ainda antes de termos entrado no Mercado Interno,
em que o IVA nas transações intracomunitárias deixou de ser li-
quidado e cobrado pelas alfândegas.

Em 27.2.92 (data da liquidação), ou em 13.5.92 (data da entrada
da impugnação judicial), quem era competente para conhecer dos
recursos de actos de liquidação de IVA praticados pelas alfândegas
no acto de importação?

Nos termos do arto 62o, no 1, al. a), do ETAF, compete aos tribunais
tributários de 1a instância conhecer dos recursos de actos de liquidação
de receitas tributárias estaduais, regionais, locais e parafiscais. Mas
diz o no 3 desse arto 62o: O DISPOSTO NO No 1 NÃO ABRANGE
AS MATÉRIAS RESPEITANTES AO CONTENCIOSO ADUA-
NEIRO.

Por sua vez, as matérias do contencioso aduaneiro estão no arto 68o

do ETAF, cujo no 1, al. a), diz o seguinte: compete aos tribunais
fiscais aduaneiros conhecer DOS RECURSOS DE ACTOS DE LI-
QUIDAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ADUANEIRAS.

Sempre se entendeu que as receitas tributárias aduaneiras se ca-
racterizam por um critério orgânico e não por um critério material:
são aduaneiras as receitas liquidadas e cobradas pelas alfândegas e
não as receitas materialmente aduaneiras (que seriam apenas os di-
reitos aduaneiros, os encargos de efeito equivalente e os direitos ni-
veladores agrícolas — arto 4o, nos 9 a 11 do, Código Aduaneiro Co-
munitário). O mesmo se passa com as receitas tributárias do município
(arto 59o, no 3, do ETAF), cujos actos de liquidação são recorríveis
para os juízos municipais do tribunal tributário de 1a instância, quais-
quer que sejam essas receitas. Assim como as receitas liquidadas e
cobradas pela DGCI são recorríveis para os tribunais tributários de
1a instância.

Deste modo, podemos concluir com segurança que o tribunal com-
petente para conhecer do recurso interposto pela importadora-im-
pugnante era o tribunal fiscal aduaneiro de Lisboa e não o tribunal
tributário de 1a instância de Lisboa. Estamos perante uma receita
tributária aduaneira porque liquidada e cobrada pelas alfândegas.

Esta excepção dilatória de incompetência em razão da matéria do
tribunal tributário de 1a instância de Lisboa pode ser conhecida ofi-
ciosamente por este STA em qualquer estado do processo, enquanto
não houver sentença com trânsito em julgado proferida sobre o fundo
da causa (arto 102o, no 1, do CPC).

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia da incompetência do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (3o Juízo) para conhecer da causa, por competente
ser o tribunal fiscal aduaneiro da mesma cidade, e não conhecem
do objecto do recurso, revogando a sentença recorrida.

Sem custas neste STA, por delas estar isenta a Fazenda Pública,
e custas da 1a instância a cargo da impugnante.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Prazo para impugnar liquidação de IVA na vigência do CPCI.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo a recorrente sido notificada para efectuar, em 15 dias,
o pagamento, eventualmente, em 25-10-1990, o correspon-
dente prazo só terminou em 9-11-90 e só depois desta data
poderia ter corrido o débito ao tesoureiro e a consequente
abertura do cofre.

Recurso n.o 19660. Recorrente: J Lara & Roleira Lda. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. António Pimpão.

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

1. J. Lara e Roleira, L.da, recorre do acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância, que negou provimento ao recurso interposto da sen-
tença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo,
julgou a impugnação de IVA improcedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1. O prazo de apresentação de reclamção reveste natureza adjectiva

ou processual.
2. Assim, a contagem de tal prazo interrompe-se nos termos da

Lei de Processo Civil apenas sendo contáveis os dias úteis.
3. O douto acórdão recorrido deverá ser substituído por decisão

que admita a reclamação e aprecie o conteúdo do recurso apresentado
e formulado em 2a Instância, uma vez que violou os artos 144o do
CPCivil, por força do artº 1o c) do CPT e arto 89o do CPCI então
vigente.

O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que:
O Tribunal Tributário de 2a Instância apreciou questão de conhe-

cimento oficioso relativa à tempestividade da apresentação da petição.
Este Tribunal não está limitado pelas alegações da recorrente quan-

to à apreciação a fazer da questão da tempestividade da apresentação
da petição de impugnação.

Contrariamente ao sustentado pela recorrente e conforme tem en-
tendido a jurisprudência mais recente, com uniformidade, o prazo
de impugnação deve ser contado nos termos do arto 279o do CCivil
pelo que é de concluir que não tem a recorrente razão enquanto
sustenta que deve contar-se tal prazo nos termos do arto 144o do
CPCivil.

O acórdão recorrido entendeu que o termo inicial do prazo de
impugnação ocorreu em 27-10-90 que considerou ser o dia seguinte
ao da abertura do cofre.

Como no caso presente não foi efectuado o pagamento no período
de cobrança eventual da abertura do cofre, que serve de base à de-
terminação do termo inicial do prazo previsto na al. a) do arto 89o

do CPC, pressupõe um prévio débito ao tesoureiro, mediante entrega
dos correspondentes conhecimentos de cobrança, não ocorrendo, as-
sim, antes do termo da fase de cobrança eventual nos impostos, pois
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que, trantando-se de cobrança eventual, não se verifica, formalmente,
uma abertura do cofre.

No caso de receitas eventuais convertidas em virtuais, o prazo con-
ta-se do dia seguinte ao da abertura do cofre para cobrança da receita
tornada virtual e o facto de a cobrança virtual ser com juros de mora
não implca a tranferência do momento da abertura do cofre para
o dia seguinte ao do início do prazo de cobrança eventual, já que
a abertura do cofre é um facto formal típico da cobrança virtual
que não corre sem um prévio débito ao tesoureiro.

A cobrança virtual, em que se convertia a do IVA liquidado por
iniciativa dos serviços na falta de pagamento e eventual - no 2 do
arto 27o do CIVA -, não podia ocorrer antes de findo o prazo de
pagamento eventual, que era de 15 dias, de harmonia com o no 1
do mesmo arto, na redacção então vigente.

Na situação dos autos, tendo a recorrente sido notificada para o
pagamento, na fase de cobrança eventual, em 25-10-90, o prazo desta
só terminou em 9-11-90 e só depois desta data, na sequência do ne-
cessário débito ao tesoureiro, pode ter ocorrido a abertura do cofre.

O termo inicial do prazo de impugnação previsto no arto 89o do
CPCI, nãopode ter ocorrido antes de 10-11-90 pelo que foi tempes-
tivamente apresentada a impugnação que deu entrada em 29-1-91.

2. O acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria de
facto:

1. Através do ofício no 1318 da Repartição de Finanças de Vila
Nova de Cerveira, remetido, em 23-10-90, por carta registada com
aviso de recepção, foi a recorrente notificada de que a reclamação
apresentada em 26-2-89, nos termos do arto 84o do CIVA, havia sido
totalmente desatendida e que, no prazo de 15 dias, a contar da data
da assinatura do aviso de recepção, deveria solicitar guias a fim de
efectuar o pagamento das várias quantias, relativas a imposto, juros
compensatórios e agravante (v. fls. 24 do processo apenso).

2. A referida carta foi recebida em 25-10-90 pela recorrente (v.
fls. 24 do proc. apenso e informação de fls. 8).

3. A petição da impugnação deu entrada naquela repartição de
finanças em 29-1-91 (v. fls. 3).

4. As ditas quantias foram pagas em 5-2-91.
3. Nos presentes autos estamos perante uma impugnação como

da própria petição inicial resulta, pois aí escreveu a recorrente que
”vem ao abrigo do disposto no arto 89o do CPCI deduzir impugnação
judicial nos termos e com os fundamentis seguintes. . .” (fls. 3), acres-
centando a fls. 5, ainda que com alguma impropriedade, que ”deverá
a impugnante ser desobrigada do pagamento da diferença entre o
valor acrescentado real e o fixado por presunção” (fls. 5).

Assim foi tratada na sentença de fls. 28 e no acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância, pelo que não poderemos deixar de entender
que estamos perante recurso jurisdicional interposto em impugnação
do acto tributário da liquidação apesar de no cabeçalho da petição
afirmar a peticionante que vem deduzir impugnação depois de ter
”sido notificada da decisão proferida sobre reclamação ordinária”.

A questão controvertida, nos presentes autos, traduz-se em de-
terminar se a impugnação a que os mesmos se reportam foi tem-
pestivamente instaurada como sustenta a recorrente ou se a mesma
deu entrada fora de prazo como defende o acórdão em apreciação.

Sendo a questão da tempestividade de conhecimento oficioso e
estando esta em apreciação importa determinar se a mesma ocorreu
ou não.
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Sustenta a recorrente que o prazo de apresentação de reclamação
reveste natureza adjectiva ou processual, apenas sendo contáveis os
dias úteis, pelo que o acórdão recorrido teria violado os artos 144o

do CPCivil, por força do arto 1o c) do CPT e arto 89o do CPCI
então vigente.

Estabelece o arto 664o do CPCivil que o juiz não está sujeito às
alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação
das regras de direito.

Como escreve Alberto dos Reis, CPC Anotado, V, p. 92 e 93,
respeitantemente ao direito a acção do juiz é livre, sendo ”soberano
na órbita estritamente jurídica”, movendo-se ”dentro dela com inteira
liberdade”, pois é ”livre na busca e escolha da norma jurídica que
considera adequada”. Igualmente é livre ao ”determinar o seu con-
teúdo, o seu alcance, o seu sentido”, tendo o ”poder de lhe atribuir
a significação e o alcance que julgar exactos, em conformidade com
os princípios de hermenêutica jurídica”, devendo ainda ”proclamar
os efeitos e declarar as consequências jurídicas que entender legítimas,
e não as que qualquer das partes se permita reclamar”.

Apesar de a recorrente entender que a impugnação é tempestiva,
nos termos dos preceitos adjectivos que identifica, pode o tribunal
entender que a mesma é tempestiva mas com fundamento em regras
de direito diversas até porque se trata de questão de conhecimento
oficioso.

A jurisprudência deste Tribunal entendeu, num primeiro momento,
até à entrada em vigor do ETAF e LPTA, que o prazo de 90 dias
para impugnar (previsto no arto 89o do CPCI) deveria ser contado
como um prazo adjectivo, pois se entendia que a impugnação judicial
constituía um verdadeiro recurso tendente à anulação do acto tri-
butário afectado de ilegalidade, pelo que tal prazo deveria ser contado
nos termos do arto 144o 3 do CPCivil.

Contudo a mais recente e uniforme jurisprudência passou a en-
tender, após a publicação do referido ETAF e LPTA, que se tratava
de um prazo de natureza substantiva e que, por isso, devia ser contado
nos termos do arto 279o do C. Civil, uma vez que o arto 28o da LPTA
expressamente ordenou que assim se contasse.

Por isso igual modo de contagem do prazo foi adoptado para a
impugnação judicial uma vez que esta vinha sendo entendida como
um recurso contra o acto tributário de liquidação.

Acresce que não se estava perante um prazo judicial pois que o
processo judicial só se inicia com a entrada da petição e o arto 28o

2 da LPTA não ignorava a crescente subjectivação do contencioso
administrativo.

Para esta orientação o prazo da impugnação e do recurso con-
tencioso tem natureza substantiva, é de caducidade e não judicial,
pelo que não lhe é aplicável o arto 144o do CPCivil mas o arto 279o

do C.Civil.
A título de exemplo cita-se o Ac. deste Tribunal de 22-9-93, Rec.

16.140, Ap. D.R. P. 2893 onde se encontra citada abundante juris-
prudência num e noutro sentido.

No actual CPT encontra-se tal questão expressamente resolvida
pelo arto 49o que remete para o citado arto 279o do C. Civil.

Ultrapassada esta questão importa determinar qual o termo inicial
do mencionado prazo de 90 dias.

Resulta da matéria de facto provada que foi a impugnante notificada
”através do ofício no 1318 da Repartição de Finanças de Vila Nova
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de Cerveira, remetido, em 23-10-90, por carta registada com aviso
de recpeção, . . . de que a reclamação apresentada em 26-2-89, nos
termos do arto 84o do CIVA, havia sido totalmente desantendida
e que, no prazo de 15 dias, a contar da data da assinatura do aviso
de recepção, deveria solicitar guias a fim de efectuar o pagamento
das várias quantias, relativas a imposto, juros compensatórios e agra-
vante” que tal ”carta foi recebida em 25-10-90 pela recorrente” e
que a ”petição da impugnação deu entrada naquela repartição de
finanças em 29-1-91”.

Já vimos que o referido prazo para deduzir impugnação judicial
era, nos termos do arto 89o do CPCImpostos, de 90 dias, o qual
se contaria, como do mesmo preceito resulta, ”do dia imediato ao
da abertura do cofre para cobrança das contribuições e impostos”(al.
a) ou ”do dia imediato ao da respectiva cobrança, quando feita even-
tualmente” (al. b).

Não restam dúvidas de qual o momento em que ocorre a abertura
do cofre para as receitas originariamente virtuais, pois torna-se ne-
cessário que tenha sido efectuado anteriormente um débito ao te-
soureiro pela entrega dos conhecimentos ou títulos de cobrança (arto

19o § 1o do CPCI).
Na cobrança eventual não ocorre, contudo, esta prévia entrega dos

conhecimentos ou títulos de cobrança, pois estes são apresentados
pelo contribuinte ao tesoureiro no acto em que pretende efectuar
o pagamento (arto 19o § 2o do CPCI). Nesta situação acrescenta este
último § que ”se o pagamento foi efectuado no prazo prescrito a
cobrança, se dever prosseguir, converter-se-á em virtual”.

Na situação dos autos o imposto foi liquidado oficiosamente nos
termos do arto 82o e ss do CIVA, pelo que, nos termos do arto 27o

do mesmo diploma legal, na falta de pagamento, no prazo indicado
na notificação, para efectuar tal pagamento, converterá a cobrança
em virtual.

A abertura do cofre é, como se escreve no Ac deste Tribunal an-
teriormente citado, ”comum tanto às cobranças originariamente vir-
tuais como às eventuais que, por falta de pagamento atempado, se
transformaram em virtuais, já que, numas e noutras, se verifica aquela
entrega antecipada - em relação ao pagamento - dos títulos de co-
brança ao tesoureiro”, pelo que ”nos casos de cobrança eventual com
pagamento, a partir deste se contará o prazo para impugnar; e, caso
a ele não tenha havido lugar ou sendo a cobrança virtual, à abertura
do cofre se terá de atender para o efeito”.

Conforme resulta do mencionado arto 89 do CPCI na contagem
do prazo da impugnação judicial inclui-se o dia imediato ao da abertura
do cofre ou da respectiva cofre ou da respectiva cobrança.

O acórdão recorrido entendeu que o termo inicial do prazo de
impugnação ocorreu em 27-10-90 que considerou ser o dia seguinte
ao da abertura do cofre.

No caso presente não foi efectuado o pagamento no período de
cobrança eventual, pelo que a abertura do cofre não correu antes
do termo da fase de cobrança eventual, pois não se verificou, for-
malmente, uma abertura do cofre nesta fase.

Como já se referiu, no caso de receitas eventuais convertidas em
virtuais, o prazo conta-se do dia seguinte ao da abertura do cofre
para cobrança da receita tornada virtual.

O facto de a cobrança virtual ser com juros de mora não implica
a transferência do momento da abertura do cofre para o dia seguinte
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ao do início do prazo de cobrança eventual, uma vez que a abertura
do cofre é um facto formal típico da cobrança virtual que não ocorre
sem prévio débito ao tesoureiro.

Como defende o EMMP a cobrança virtual, em que se convertia
a do IVA liquidado por iniciativa dos serviços na falta de pagamento
eventual - no 2 do arto27 do CIVA -, não ocorre antes de findo
o prazo de pagamento eventual, que era de 15 dias, de harmonia
com o no 1 do mesmo arto, na redacção então vigente.

Na situação dos autos, tendo a recorrente sido notificada para efec-
tuar o pagamento, eventualmente, em 25-10-90, o correspondente
prazo só terminou em 9-11-90 e só depois desta data poderia ter
ocorrido o débito ao tesoureiro e a consequente abertura do cofre.

Nesta perspectiva o prazo de impugnação, previsto no arto 89o

do CPCI, não se pode ter iniciado antes de 10-11-90.
Assim sendo, foi tesmpestivamente apresentada a impugnação que

deu entrada em 29-1-91.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente

recurso e revogar o acódão recorrido para que os autos prossigam
seus normais termos no Tribunal Tributário de 2a Instância.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — António Pimpão (relator) — Do-
mingos Brandão de Pinho — Coelho Dias. — Fui presente, Duarte
Júnior.

Acórdão de 25 de Junho 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 que aquele não
haja conhecido, o S. T. A. é incompetente em razão de
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 19.695 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Joaquim Carlos Silveira e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso

Dr. Vítor Meira.

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

Inconformada com a decisão proferida em processo de transgressão
pela Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que
julgou improcedente a acusação e absolveu o arguido Joaquim Carlos
Silveira por caducidade do direito à liquidação do imposto comple-
mentar, dela recorreu a Fazenda Pública para este Supremo Tribunal
Administrativo, formulando as seguintes conclusões:

1) No processo de transgressão instaurado por infracção do arto 17o

d), punível pelo arto 64o, ambos do C.I.C., foi proferida sentença
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que julgou improcedente a acusação pública por não provada em
face da caducidade do direito à liquidação do imposto complementar
peticionado, absolvendo-se o arguido.

2) Sustenta a Meritíssima Juíza “a quo” que o prazo de caducidade
estabelecido no arto 43o do C.I. Capitais, nos cinco anos subsequentes
àquele a que o rendimento respeita, abrange necessariamente a sen-
tença de condenação em processo de transgressão.

3) Verificada a caducidade do direito do Estado ao imposto parcelar,
o rendimento objecto mediato parcelar já não pode ser levado ao
englobamento em sede de imposto complementar.

Reportando-se aos adiantamentos sobre lucros ao ano de 1988,
o prazo de caducidade do direito à liquidação, em sede de imposto
complementar, atingiu o termo em 1993, abrangendo necessariamente
o acto de condenação judicial do A., em processo de transgressão.

5) Entende o recorrente que não se reputa verificada a caducidade,
já que os rendimentos foram auferidos em 1988 e a liquidação e
respectiva notificação efectuadas em 1992, sendo que a caducidade
só ocorreria em 1993.

6) E que, no processo de transgressão instaurado, apenas, ou tam-
bém, para a exigência do imposto devido, o prazo de caducidade
da respectiva liquidação (cinco anos) interrompe-se pela notificação
do arguido para o pagamento voluntário (artos 117o e 127o do C.P.C.I),
pelo que a caducidade não abrange a sentença condenatória.

7) Quer o Código de Imposto de Capitais quer o Código de Imposto
Complementar estabelecem a caducidade do direito de liquidar em
cinco anos, pelo que estamos perante liquidações distintas.

8) Não tendo a entidade pagadora efectuado a retenção na fonte
do imposto de capitais B, não fica o recorrido eximido de declarar
o respectivo rendimento para efeitos de englobamento em imposto
complementar e respectiva tributação.

9) Sendo o imposto complementar um imposto de sobreposição,
tributa-se o rendimento global deduzido dos correlativos encargos,
se os tiver havido, onde se inclui os adiantamentos por conta dos
lucros.

10) Ao declarar a caducidade do direito de o Estado liquidar o
imposto complementar do ano de 1988, quando este foi exercido em
1992, a Meritíssima Juíza “a quo” violou o arto 41o do respectivo
Código, que estabelece o prazo de cinco anos para a liquidação do
imposto.

Não houve contra-alegação.
O Ministério Público neste Supremo Tribunal pronunciou-se pelo

provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou como provada a seguinte matéria de

facto:
1 — A declaração mod. 1 de imposto complementar - secção A - re-

portada ao ano de 1988, referente ao A. Joaquim Carlos Silveira
e entregue na 1a Repartição de Finanças de Cascais é omissa de
indicação de rendimentos de aplicação de capitais secção B no quadro
XVIII-27 (fotocópia certificada a fls. 4/8, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido).

2 — Consta do auto de notícia de fls. 3 que face ao conteúdo do
relatório do exame à escrita levado a efeito na Sociedade Construtora
de Obras Gerais, Lda, com sede na Rua Eça de Queiroz, 20-1o Esq.
Lisboa, pelo funcionário autuante, este verificou pessoalmente que
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o A. omitiu na declaração modelo 1 de imposto complementar re-
ferente ao ano de 1988 o rendimento de 120.000.000$00 correspon-
dente a imposto de capitais secção B, derivado de adiantamento por
conta de lucros da referida sociedade.

Estabelecem os artigos 167o do Código de Processo Tributário e
32 no 1 al, b) do E.T.A.F. que o Supremo Tribunal Administrativo
conhece dos recursos interpostos das decisões dos tribunais tributários
de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito, não
importando, 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.

Nas conclusões 5a e 10a das alegações da recorrente insiste-se que
a liquidação e respectiva notificação foram efectuadas em 1992 em
contrário do que consta da sentença recorrida que não considera
ter ocorrido tal facto.

Assim sendo, verifica-se uma divergência factual entre o alegado
pela recorrente e a sentença. Para conhecer de tal divergência carece
este Supremo Tribunal de competência, porquanto, nos termos dos
artigos supra-referidos, só conhece de direito nos processos iniciados
nos tribunais de 1a instância.

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

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni de Figueiredo. — Fui
presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Matéria de facto e incompetência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discute se as calças e os seus pertences são
da embargante ou da executada; quem sobre as mesmas
exerce a correspondente posse e ainda a vontade das partes
no negócio ou contrato que celebraram sobre tais calças
e seus pertences.

Recurso n.o 19 865. Recorrentes: Ministério Público e Lee Portugal
Confecções, Lda.; Recorridos: Os mesmos; Relator: Exmo. Conso.
Dr. António Pimpão.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. O EMMP e Lee Portugal Confecções, L.da, recorrem da sentença
que, em processo de embargos de terceiro, o qual correu seus termos
no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, julgou estes
improcedentes.

O primeiro recurso, interposto pelo MP, apresenta nas alegações
o seguinte quadro conclusivo:

a) A posse das calças não se transmitiu por mero efeito do contrato
de prestação de serviço, celebrado entre a embargante e a executada;

b) As calças estiveram sempre na posse da embargante coexistindo
sempre os dois elementos o «animus» e o «corpus», traduzindo-se
este na possibilidade de continuar a posse;

c) A executada exerceu apenas a «mera detenção» das calças em
nome e no interesse exclusivo da embargante, tendo apenas direito
a uma retribuição pelo trabalho executado;

d) Verificadas que estão todas as condições de procedência dos
embargos (arto 319o do CPT e 1037o do CP Civil), entendemos que
deve ser dado provimento ao presente recurso anulando-se a sentença,
considerando-se procedentes os presentes embargos de terceiro.

O segundo recurso, interposto pela embargante, apresenta, nas ale-
gações, o seguinte quadro conclusivo:

a) A embargante é a única e exclusiva proprietária das calças pe-
nhoradas, visto que apenas contratou a execução do seu feitio;

b) Sendo propriedade da embargante todos os pertences necessários
à execução das mesmas calças, como consta, aliás, dos autos;

c) E sendo a recorrente proprietária dos bens penhorados per-
tence-lhe o direito de sequela;

d) O proprietário pode exigir judicialmente de qualquer possuidor
ou detentor da coisa o reconhecimento do seu direito de propriedade
e consequente restituição do que lhe pertence;

e) Os bens penhorados - porque da ora recorrente - não podem
responder pelas dívidas da executada;

f) Entendimento, aliás, do EMMP, quando refere que «a embar-
gante é terceiro nos termos do no 2 do arto 1037o do CP Civil, e
é manifesto que, em face da penhora, se verificou formalmente uma
ofensa da posse da embargante»;

g) A sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação do
direito civil aplicável;

h) Deverá, assim, revogar-se, julgando-se os embargos procedentes,
com todas as consequências legais.

Notificados os recorrentes para se pronunciarem sobre a eventual
existência de matéria factual a apreciar no presente recurso, defende
o EMMP que o mesmo não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito, contrariamente ao que sustenta a recorrente Lee Portugal
Confecções, L.da.

2. A sentença em apreciação deu como provada a seguinte matéria
de facto:

a) No dia 16-1-92, na execução fiscal movida contra a executada
«Neiva e Ca L.da», foram penhoradas 1000 calças de bombazina de
várias cores e tamanhos, marca Lee, em estado novo, às quais foi
atribuído o valor de 2.000.000$00.

b) A ora embargante teve conhecimento da dita penhora no dia
10-2-92.
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c) No dia 20-02-92 a embargante fez apresentar a petição de em-
bargos de terceiro a que se referem os presentes autos.

d) A referida execução fiscal é para cobrança coerciva da quantia
de 1.238.785$00 por dívidas ao Centro Regional de Segurança Social
de Aveiro, da responsabilidade da firma executada.

e) A ora embargante não interveio nessa execução fiscal nem é
de algum modo responsável pela dívida exequenda.

f) As ditas calças penhoradas encontravam-se nas instalações da
dita executada, por esta ter resolvido retê-las e não entregá-las, en-
quanto não tivesse obtido o pagamento da confecção das mesmas,
que tinha levado a cabo, e a ora embargante se recusava a pagar.

g) Não se prova que antes da penhora (nem depois) tenha havido
solução, designadamente judicial, sobre o litígio da propriedade ou
posse das calças penhoradas.

3. Importa, neste momento, apreciar a excepção da incompetência
deste Tribunal, uma vez que se trata de questão de conhecimento
oficioso que deve ser prioritariamente apreciada referentemente à
questão de fundo.

Estabelece o arto 21o 4 do ETAF que «A Secção de Contencioso
Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos pro-
cessos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância».

Acrescenta o arto 32o 1b) do mesmo diploma legal que «Compete
à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, com
exclusivo fundamento em matéria de direito».

Completando esta linha de pensamento, conclui o arto 41o 1 a)
do mesmo conjunto normativo que «Compete ao Tribunal (Tributário
de 2a Instância) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tri-
butários de 1a instância, salvo o disposto na al. b) do no 1 do arto 32o».

Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que «das decisões dos tribunais tri-
butários de 1a instância cabe recurso, ...a interpor ...para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de
direito, caso em que cabe recurso ...para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo».

Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe
ao STA ou ao TT 2a Instância, conforme os mesmos versem ou não,
exclusivamente, matéria de direito.

Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de di-
reito ou também matéria de facto torna-se necessário averiguar qual
a matéria controvertida e levada às conclusões das alegações de
recurso.

É nestas, com efeito, que se fixa o objecto do recurso e se delimita
o seu âmbito, pois que é nestas que se manifesta a divergência do
recurso com a decisão que lhe serve de fundamento (arto 690o do
CP Civil).

As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.

Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica,
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.
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Nesta perspectiva a questão a decidir será apenas de direito se
nas alegações não se suscitar a suficiência ou insuficiência da prova,
das conclusões de facto ou da forma como o julgador chegou à sua
convicção sobre a matéria de facto.

Se o recorrente discutir a matéria de facto fixada ou articula factos
que não foram dados como provados na sentença recorrida o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que
será competente para o apreciar o Tribunal Tributário de 2a Instância.
Tudo isto independentemente de este tribunal vir a entender que
a matéria de facto fixada se encontra bem e suficientemente fixada,
sendo irrelevante para a decisão do recurso a irrelevância ou não
da matéria factual levada às conclusões das alegações.

A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela maneira levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões, pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito, não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pro-
núncia acerca do mérito do recurso, já que tal apreciação caberá
ao tribunal que for competente para o apreciar.

Na situação dos autos os dois recursos interpostos, pela embargante
e pelo EMMP, atacam a sentença a que se reportam em termos
de discutirem os factos que na mesma foram fixados.

Com efeito sustenta o EMMP que (al. b) as calças estiveram sempre
na posse da embargante (al. c) e a executada exerceu apenas a «mera
detenção» das calças em nome e no interesse exclusivo da embargante,
tendo apenas direito a uma retribuição pelo trabalho executado.

Igualmente sustenta a recorrente Lee que (al. a) a embargante
é a única e exclusiva proprietária das calças penhoradas, visto que
apenas contratou a execução do seu feitio, que (al. b) eram pro-
priedade da embargante todos os pertences necessários à execução
das mesmas calças como consta, aliás, dos autos e que (al. c) sendo
a recorrente proprietária dos bens penhorados pertence-lhe o direito
de sequela.

Ambos os recursos afrontam a sentença em apreciação que não
se refere, na matéria de facto fixada, à propriedade ou posse das
ditas calças nem aos pertences necessários à sua execução.

Saber se as calças e os seus pertences são da embargante ou da
executada ou quem sobre as mesmas exerce a correspondente posse
bem como saber qual a vontade das partes no negócio ou contrato
que celebraram sobre tais calças integra matéria de facto.

Do exposto resulta que os recursos interpostos não versam ex-
clusivamente matéria de direito por nas conclusões se discutirem factos
que a sentença em apreciação não fixou. Assim podemos concluir
que o mesmo tem por fundamento, também, matéria de facto.

A competência para do mesmo conhecer cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

4. Nos termos expostos acorda-se em declarar este Tribunal in-
competente, em razão da hierarquia, para julgar o presente recurso,
sendo competente para do mesmo conhecer o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

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

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodrigues.
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Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

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

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção do Contencioso Tributário do STA é incom-
petente em razão de 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, al. 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 arto 41o, no 1, alin. a), do ETAF.

Recurso n.o no 20258 em que é recorrente Vasco Manuel Sousa da
Gama e outros e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Vasco Manuel Sousa da Gama e outros, todos identificados nos
autos (fls. 33-334), não se conformando com a decisão proferida em
19.4.95 pelo Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Setúbal que desatendeu a arguição de nulidade por falta de notificação
da penhora do direito de trespasse e arrendamento do prédio urbano
sito na freguesia da Trafaria, nos autos de execução fiscal a correr
termos na 3a Repartição de Finanças do Concelho de Almada contra
António Augusto Martins Santos, veio interpor recurso directamente
para esta Secção de Contencioso Tributário do STA em cujas alegações
formulou as seguintes conclusões:

”a) Foi efectuada a penhora sobre o direito ao arrendamento dos
r/c e 1o andar do prédio em questão, propriedade indivisa dos ora
alegantes, melhor identificados nos autos;

b) Sendo que a verdade é que não existe nenhum arrendamento
em relação ao r/c desse prédio, como se sustentou nos autos;

c) E isso mesmo deveria ter sido discutido pelos meios processuais
próprios;

d) A penhora do direito ao arrendamento comercial, com o con-
sequente direito ao trespasse, obedece à regulamentação dos artos
856o a 862o do C.P.C., de onde resulta que o senhorio embargante
deveria ser notificado da penhora que seja feita, abrindo-se, dessa
notificação, a possibilidade de uso do meio que tem, de declarar se
o direito ao arrendamento existe ou não, tornado, eventualmente,
esse direito em direito litigioso;

e) A omissão de notificação da penhora nos autos teve como con-
sequência que a mesma tivesse sido e levada avante, sem que se
tivesse acautelado minimamente se o direito ao arrendamento do
r/c existe, com todas as consequências daí resultantes;

f) Daí que essa omissão influenciou manifestamente a decisão da
concretização da penhora e posterior processado dos autos, para além
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de se ter violado de forma inquestionável os artos 856o e segs. do
C.P.C;

g) Pelo que a douta decisão recorrida violou os artos 201o e 856o

a 862o do C.P.C., devendo, por isso, ser revogada.”
”Neste termos (...) deve ser dado provimento ao recurso e revogada

a douta decisão recorrida”:
Admitindo o recurso, subiram os autos a este STA, sem contra-

-alegações, com despacho de sustentação do Mmo Juiz (a fls. 142
v), tendo o Exmo Procurador Geral Adjunto suscitado a questão da
incompetência, em razão de hierarquia, deste Tribunal, já que o re-
curso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito,
pois os recorrentes sustentam que não existe nenhum arrendamento
em relação ao rés-do-chão do prédio - conclusão b) -, ao contrário
do que se deu como provado na sentença recorrida.

Ouvidas as partes sobre esta questão apenas se pronunciou a Re-
presentante da Fazenda Pública que admitiu não ter o recurso por
fundamento exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Tem prioridade a questão da incompetência em virtude de a com-

petência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o seu co-
nhecimento precedeu o de outra matéria (arto 3o da LPTA ex vi
arto 2o do C. P. T.).

A incompetência absoluta em razão da hierarquia pode ser arguida
pelas partes e pelo Ministério Público e deve ser suscitada oficio-
samente pelo Tribunal até ao trânsito em julgado da sentença que
conheceu de fundo (artos 101o e 102o do C.P.C. e 45o, no 2, do C.P.T.).

Sendo o objecto do recurso e o seu âmbito delimitado pelas con-
clusões das alegações, há que proceder à sua análise, com vista a
determinar se se discute ou põe em causa matéria de facto fixada
na sentença recorrida, pois que, a verificar-se, este STA seria in-
competente em razão de hierarquia.

Como decorre das conclusões [concl. b)] vem afirmado que ”não
existe nenhum arrendamento em relação ao r/c do prédio cujo direito
ao trespasse e arrendamento foi penhorado, sendo que na matéria
de facto fixada na sentença se dá como provado que, por acordo
entre Maria Celeste da Silva e o executado, este tomou de arren-
damento o prédio e seus anexos, considerando-se como bem penho-
rado o direito ao trespasse e ao arrendamento do referido prédio
urbano.

O que significa que ao alegar-se a matéria de facto assinalada,
pretende-se questionar o elenco probatório, com incidência no bem
objecto da penhora, situação que não se mostra clarificada no domínio
factual e que só ao Tribunal competente cabe tal desiderato e que
é, na circunstância, o Tribunal Tributário de 2a Instância, que, nos
termos do arto 39o do ETAF, conhece da matéria de facto e de direito.

Por outro lado, nos termos do no 4 do arto 21o do ETAF a Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo ape-
nas conhece de direito nos processos inicialmente julgados pelos Tri-
bunais Tributários de 1a Instância, como sucede no caso em apreço.

Do exposto é forçoso concluir que, não estando em causa exclu-
sivamente matéria de direito, este STA é incompetente em razão
de hierarquia para do recurso conhecer, cabendo tal competência
ao Tribunal tributário de 2a Instância, nos termos das citadas dis-
posições legais e dos artos 32o, 1, alin. b), e 41o, 1, alin. a), do ETAF
aprovado pelo DL 129/84, em consonância, aliás, com o preceituado
no arto 167o do C.P.T..
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Procede, assim, a suscitada questão da incompetência deste STA,
o que obsta ao conhecimento do recurso.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão de
hierarquia, o STA para do recurso conhecer, sendo competente para
tal o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e 40% de procuradoria.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — 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 da Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais da 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 pode cons-
tituir 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 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 directamente do recurso
para o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e uni-
camente 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 maior importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
possibilidades 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 128/84. 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 dessa
recurso, e recorre directamente para o STA, não pode deixar de se
entender que renunciou ao recurso matéria de facto. É este o en-
tendimento seguido na Alemanha, pois, para o direito germânico,
a declaração de consentimento de recurso per saltum é havida como
manifestação da renúncia de apelação (neste sentido, vide ROSEN-
BERG in Tratado de Derecho Procesal 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, e que essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Ónus de alegar e ónus de concluir. Falta de afrontamento
da sentença recorrida.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Um recurso jurisdicional para a 2a Instância no qual
se diga, em conclusão, que a sentença ignorou certos
dados essenciais provados testemunhalmente e que violou
certas disposições legais, que cita, afronta e põe em causa
essa sentença, pelo que está cumprido o ónus de alegar
e concluir imposto pelo arto 690o do CPC;

II — Cumpre o ónus de alegar o recorrente que nada mais
faz do que reportar-se a alegação anterior ou dá-la como
reproduzida;

III — Cumpre o ónus de concluir o recorrente que diz que a
sentença violou certa norma legal, pois isso já é uma
conclusão;

IV — O arto 690o do CPC não impõe palavras ou fórmulas
sacramentais para se cumprir o ónus de alegar e o ónus
de concluir;

V — Por isso, para se afrontar a sentença recorrida basta que
nas alegações e conclusões se apresente ao tribunal ad
quem um discurso incompatível, ainda que indirectamen-
te, com o discurso jurídico ou factual da sentença
recorrida;

VI — Se o recorrente qualificar como nulidade de sentença algo
que é um verdadeiro erro de julgamento, o STA não
está impedido de reconduzir o vício à sua verdadeira
qualificação jurídica.

Recurso n.o 20.289 em que é recorrente Tapetes de Arraiolos Trevo,
Lda. e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator Exmo. Conso.
Dr. Almeida Lopes.
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Acordam na 2 Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório
Com base em erro de cálculo do Fisco, no facto de as vendas

terem sido as constantes da escrita e em errónea quantificação dos
proveitos calculados, Tapetes de Arraiolos Trevo, Lda, com sede na
Rua da Enfermaria, 25, Nelas, recorreu do acto de liquidação.

Por sentença de fls. 60 a 72, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viseu julgou a impugnação improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, pedindo a sua revogação com base nas
seguintes conclusões das suas alegações:

1 - Os pressupostos em que se basearam as “presunções” estão
tecnicamente errados e daí terem produzido resultados falseados do
montante das vendas que constituíram a base tributável de IVA.

2 - Deste modo, verificou-se errónea quantificação da matéria que
serviu de base ao cálculo de IVA, posto que, a margem bruta de
comercialização em que basearam os pressupostos do seu cálculo,
constitui objecto impossível (133 %!), sendo que, de idêntico modo,
a margem calculada de 10 % para os desperdícios é errada.

Com o devido respeito, a douta sentença sob recurso ignorou estes
dados essenciais provados testemunhalmente.

3 - As vendas da recorrente durante o ano de 1988 foram na verdade
as constantes da escrita e com base nelas se liquidou e entregou
nos cofres do Estado o respectivo imposto.

4 - Houve também errónea quantificação dos proveitos calculados,
porquanto é notório e patente o erro de cálculo exposto e demonstrado
em 8 alínea d) das presentes alegações: como daí se retira, os cálculos
realizados estão matematicamente errados.

5 - Houve, por último, errónea quantificação dos custos calculados,
pois que omitiu-se uma das parcelas que comprovadamente integra
o custo por m2 dos tapetes produzidos, qual seja o valor referente
a fio de bordo.

O fio de bordo é um elemento essencial que concorre para o fabrico
e portanto para o custo dos tapetes, facto sobejamente provado e
apurado até pelos SF, os quais, apesar disso, pura e simplesmente
omitiram este elemento dos seu cálculo.

6 - Logo, o “quantum” das vendas foi mal calculado e por con-
sequência também o imposto em falta dele resultante.

7 - O que determina a anulação de todo o acto tributário, por
ilegal.

8 - A douta sentença sob recurso violou nomeadamente o disposto
no arto 82o do CIVA, conjugado com o arto. 120o alínea a) do CPT.

Por acórdão de fls. 93 a 96, o Tribunal Tributário de 2a Instância
negou provimento ao recurso, por entender que a recorrente atacou
o acto tributário e não a sentença recorrida.

Continuando a não se conformar, a contribuinte recorreu do acór-
dão do Tribunal Tributário de 2a Instância para este STA, pedindo
a sua anulação por omissão de pronúncia, nos termos do arto 688o,
al. d), do CPC, pois entende que a 2a Instância não conheceu das
questões suscitadas no recurso para ela interposto.

Contra-alegou a Fazenda, sustentando o acórdão recorrido.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.
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Corridos os vistos cumpre decidir se houve ou não omissão de
pronúncia.

2o Fundamentos
Na sintética fundamentação do acórdão recorrido, começa-se por

dizer que “a recorrente persiste no ataque ao acto tributário im-
pugnado quando o que se lhe impunha era sindicar a sentença nos
seus fundamentos”, e que “de todo o alegado e seu discurso, bem
como das conclusões delimitadoras do recurso, vê-se que a recorrente
dirige toda a sua argumentação ao acto administrativo tributário e
não aos vícios que eventualmente a sentença comporte, sem que em
ponto algum se afronte os fundamentos da sentença nomeadamente
aos seus items 4.1 e 4.2”, “de onde resulta que o recurso está votado
ao insucesso dado que a bem fundamentada decisão não está posta
em causa”.

Haverá aqui nulidade por omissão de pronúncia, como pretende
a recorrente?

A qualificação jurídica dos vícios do acórdão recorrido feita pela
recorrente não vincula este STA, pois pode a recorrente dizer que
o acórdão recorrido padece de error in procedendo e este STA en-
tender que o acórdão padece de error in judicando. Este STA é livre
na aplicação ou interpretação das regras de direito, nos termos do
arto 664o do CPC.

Vejamos então.
A recorrente entende que o acórdão é nulo por omissão de pro-

núncia por não ter conhecido das questões suscitadas no recurso.
Mas a verdade é que o acórdão não é nulo por essa razão. Com

efeito, a 2a Instância não conheceu das questões por entender que
a recorrente punha em crise o acto tributário e não a sentença re-
corrida. A 2a Instância decidiu, bem ou mal não importa para este
efeito da nulidade, não conhecer do objecto do recurso pelo facto
de a sentença não ter sido afrontada. Ora, a nulidade por omissão
de pronúncia pressupõe uma real omissão de pronúncia, e não é
integrada por uma pronúncia errada. Uma coisa é a 2a Instância pro-
nunciar-se erradamente (o que gera erro de julgamento) e outra di-
ferente é a 2a Instância não se pronunciar (o que gera nulidade).

Como a 2a Instância se pronunciou e disse porque razão não co-
nhecia das questões postas pela recorrente, não há nulidade.

Mas há outro vício bem mais grave, que resulta da diferente qua-
lificação jurídica dos factos imputados ao acórdão recorrido. Com
efeito, quando a 2a Instância diz que a recorrente não argumentou
com os vícios de que eventualmente a sentença comporte, que não
afrontou os fundamentos da sentença, que não pôs esta em causa,
está é a emitir um juízo errado, um erro de julgamento, sobre a
minuta e as suas conclusões. Vejamos.

Depois de nos nos 1 e 2 das conclusões para a 2a Instância a re-
corrente sustentar os erros de facto em que assentou o acto tributário,
diz a terminar o no 2 dessas conclusões da minuta: COM O DEVIDO
RESPEITO, A DOUTA SENTENÇA SOB RECURSO IGNOROU
ESTES DADOS ESSENCIAIS PROVADOS TESTEMUNHAL-
MENTE.

Ora, cá temos um ataque frontal à sentença recorrida, imputan-
do-lhe o erro de ignorar dados probatórios essenciais. A recorrente,
depois de apresentar um discurso factual incompatível com o discurso
constante da sentença, diz que esta ignorou dados (no sentido de
factos antes descritos) essenciais provados por testemunhas.
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Depois, nos nos 3 a 7 das conclusões da minuta para a 2a Instância,
a recorrente volta a apontar erros nos pressupostos de facto dos quais
partiu o acto tributário, para terminar com o no 8, do seguinte teor:

“A DOUTA SENTENÇA SOB RECURSO VIOLOU NOMEA-
DAMENTE O DISPOSTO NO ART. 82 DO CIVA, CONJUGADO
COM O ART. 120o, ALÍNEA A) DO CPT”.

Cá temos outro ataque à sentença recorrida, após se indicarem
os fundamentos desse ataque. A recorrente disse que a sentença viola
a lei, que indica. Por isso, pede que a mesma seja revogada.

Daí que não seja verdade que a recorrente dirija toda a sua ar-
gumentação ao acto tributário, como se sustenta no acórdão recorrido,
pois a recorrente afronta a sentença.

Como escreveu o Prof. ALBERTO DOS REIS, dizer-se que a de-
cisão recorrida violou a lei tal, é formular uma conclusão (cfr. Código
de Processo Civil Anotado, vol. V, pág. 359).

Mas a verdade é que a recorrente não tinha que afrontar direc-
tamente a sentença recorrida, podendo fazê-lo de modo indirecto.
Para o efeito, bastava que a recorrente, na minuta e nas conclusões,
apresentasse um discurso incompatível com a sentença recorrida. A
lei não impõe palavras sacramentais para se fazer o ataque à decisão
recorrida. Os recorrentes não têm de dizer que a sentença está errada,
ou que está mal, ou que é injusta, ou que é ilegal. Basta que a afrontem
de modo mais delicado, mais respeitoso para os juízes que a pro-
feriram. Como ensinou o Prof. ALBERTO DOS REIS, cumpre o
ónus de alegar o recorrente que nada mais faz do que reportar-se
a alegação anterior ou dá-la como reproduzida. E o mestre dá o
seguinte exemplo, extraído da jurisprudência do STJ: “Suponhamos
que, perante o Supremo, o recorrente reproduz textualmente a ale-
gação de agravo para a Relação; não pode deixar de reconhecer-se
que o recurso está minutado; ora é exactamente o mesmo reproduzir
materialmente uma alegação anterior ou escrever: dou aqui como
reproduzida a alegação de fl. ’’(cfr. ob. cit. págs. 357 e 358).

Na linha desta doutrina e jurisprudência, nada impede que um
recurso se considere minutado quando a recorrente se limita a re-
produzir o anteriormente alegado na impugnação judicial.

O rigor formalista na interpretação das disposições processuais pode
levar a situações de denegação de justiça, pois a lei não impõe palavras
ou fórmulas sacramentais. O arto 690o, no 1, do CPC diz tão-só que
“o recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá pela
indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação
da decisão”. A lei não diz como deve ser feita essa alegação, nem
diz com que palavras se deve pedir a alteração ou anulação da decisão.

Mas quando o tribunal entender que as conclusões são deficientes
(v.g. por entender que a sentença recorrida deve ser afrontada), então
o arto 690o, no 3, do CPC (com a nova redacção com que ficou na
reforma do processo civil de 1961) impõe ao juiz que convide o re-
corrente a complementar ou esclarecer essas conclusões, sob pena
de não conhecer do recurso. Por isso, o tribunal antes de decidir
não conhecer do recurso tem a obrigação de convidar o recorrente
a apresentar melhores conclusões. Não pode aplicar logo a sanção,
sem previamente fazer o convite.

No caso dos autos, esse convite não foi feito, pelo que implici-
tamente se tinha de entender que as conclusões do recurso para a
2a Instância não eram deficientes.

Em conclusão: entende o STA que o recurso de fls. 82 a 88 respeitou
a lei processual, pois que foi cumprido o ónus de alegar e o ónus
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de concluir por parte da recorrente. Daí que não possa a 2a Instância,
por aquele motivo, deixar de conhecer do objecto do recurso.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso e em revogar o acórdão recorrido, devendo os
autos voltar à 2a Instância para, se possível com os mesmos juízes,
ser proferida nova decisão de sentido diferente do anterior.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (re-
lator) — António José Pimpão — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Pedido de sustação da execução
por efeito de um processo de recuperação de empresa. Am-
pliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A oposição tem como escopo a extinção da execução.
II — Se o recorrente, estando pendente processo de recuperação

de empresa, pede, em processo de oposição, a sustação
da execução com esse fundamento, não é possível, sem
mais, julgar a oposição improcedente.

III — Constando dos autos que foi proferido no processo exe-
cutivo um despacho ordenando o prosseguimento dos
autos, impõe-se averiguar qual o conteúdo desse despacho
e se o mesmo foi notificado ao recorrente.

IV — Isto em ordem a saber qual o tipo de defesa que o re-
corrente devia utilizar e quais as consequências da defesa
(oposição à execução) por si utilizada.

V — Em tal situação impõe-se a ampliação da matéria de
facto para apurar e fixar aqueles pontos.

Recurso n.o 20 479. Recorrente: Sociedade de Fabricantes, L.da; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. SOCIEDADE DE FABRICANTES, LDA., com sede em Tor-
tosendo, Covilhã, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi instaurada,
pedindo a “sustação da execução por força das disposições combinadas
do art. 11o, n. 1 e 35o., n. 3 do Dec.-Lei n. 177/86”.

O Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Castelo
Branco julgou a oposição improcedente.
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Inconformado com esta decisão, a oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

“1 — As profundas alterações introduzidas ao art. 264o, máxime
n. 4, pelo Dec.-Lei 123/93 de 23 de Abril com entrada em vigor em
23 de Julho de 1993 são de aplicação imediata.

2 — As alterações introduzidas na redacção do art. 264o do CPT
são de natureza formal e substancial e a isso não obsta o facto de
o CPT ser uma lei adjectiva.

3 — O processo de recuperação da ora recorrente “concluiu-se”
em 1 de Março de 1994.

4 — O processo de recuperação não cessou por não ter transitado
em julgado.

5 — O crédito fiscal executado é anterior à instauração do processo
de recuperação.

6 — O facto de o Estado não ter dado a sua adesão ao acordo
é irrelevante pois a redacção primitiva do art. 264o, n. 4, já não é
aplicável ao caso sub judice.

7 — Enquanto não cessar o processo de recuperação, a Fazenda
Nacional não pode alhear-se deste, executando à margem os seus
créditos.

8 — A nova redacção do art. 264o, n. 4 do CPT é de aplicação
imediata por melhor contemplar os interesses económicos em jogo
e por estar de acordo com a ratio legis do preâmbulo do Dec.-Lei
n. 152/93.

9 — Enquanto não cessar o processo de recuperação, a Fazenda
Nacional não poderá executar os seus créditos anteriores e posteriores
por a isso obstar a actual redacção do art. 264o, n. 4 do CPT.

10 — Caso se entenda que as alterações de redacção ao art. 264o,
n. 4 do CPT constituem uma inovação processual tal também é de
aplicação imediata.

11 — E sendo de aplicação imediata tal significa que no caso sub
judice enquanto estiver pendente o processo de recuperação da ora
recorrente os processos fiscais de créditos anteriores e contemprâneos
não poderão ser devolvidos para serem accionados.

12 — A nova redacção do art. 264o do CPT não manteve o n. 6
da redacção primitiva, sendo as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei
n. 152/93 de aplicação imediata, é irrelevante para o caso sub judice
o mencionado n. 6, entretanto revogado”.

Posteriormente a oponente veio dizer aos autos que aceitava o
probatório da sentença recorrido, pelo que a conclusão 5a era um
mero lapso de linguagem, pelo que se deve ter por não escrita.

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. É a seguinte a matéria de facto fixada na sentença recorrida:
“1 — A execução fiscal foi instaurada para cobrança coerciva de

dívidas de Esc. 306.956$00, referentes a coimas fiscais e acréscimos,
cuja decisão transitou em 24.04.95.

2 — A oponente foi objecto de um processo especial de recuperação
de empresa e da protecção dos credores, que se encontra pendente
e corre termos no 1o Juízo do Tribunal Judicial da Comarca da Covilhã,
sob o n. 206/92.

3 — Neste processo, em 1 de Março de 1994, a assembleia definitiva
de credores deliberou, por maioria qualificada, a aplicação de um
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conjunto de medidas de gestão controlada, como se vê da acta e
da sentença homologatória, esta proferida em 25.3.94, noite, ambas
juntas aos autos.

4 — Da sentença homologatória da deliberação da assembleia, com
algumas alterações, foi interposto e admitido recurso por um credor,
admitido para subir de imediato, em separado e com efeito meramente
devolutivo.

5 — Por força do recurso a sentença não transitou ainda em julgado.
6 — No mapa dos créditos reclamados e reconhecidos, junto a este

processo, estão identificados os seguintes créditos do Estado — Fa-
zenda Pública:

6.1. — DGCI . . . Esc. 669.547$00.
6.2. — IRS — retenção na fonte . . . Esc. 7.470.915$00.
6.3. — IVA . . . Esc. 18.912.588$00.
6.4. — Imposto de Selo (trab. dependente) Esc.806.804$00.
6.5. — Imposto de Selo (DL n. 154/84) Esc. 288.965$00.
7 — Como se constata da acta da assembleia de credores e certidão

da sentença que admitiu a recuperação, o Ministério Público, re-
presentante do Estado — Fazenda Pública, absteve-se na votação da
assembleia definitiva de credores, tendo os restantes formado maioria
com 77,9 % dos créditos aprovados.

8 — Por ofício de 22.12.92 o delegado do procurador da República
junto do tribunal informou o Ministro da Indústria, quer da pendência
do processo, quer do volume dos créditos da Segurança Social, IAP-
MEI, e Fazenda Pública, mas só relativamente a IVA e IRS, não
tendo solicitado instruções sobre o sentido do voto a tomar na as-
sembleia de credores.

9 — O Ministério Público absteve-se na votação da proposta apre-
sentada pelo administrador, na assembleia definitiva de credores”.

3. Como se viu atrás, a oponente pediu ao Tribunal que se declarasse
“a sustação da presente execução por força das disposições combinadas
do art. 11o, n. 1 e 35o, n. 3 do Dec.Lei n. 177/86”.

E fundamentou a sua pretensão no art. 286o, n. 1, al. h), do CPT.
Como é sabido, a oposição visa a extinção da execução. É esse

o seu escopo.
A oponente, como se viu, não é isso que pretende. Ela não contesta

a execução. Pretende apenas sustá-la. Sustação que encontraria even-
tualmente acolhimento no art. 264o do CPT.

Porém, os autos executivos foram mandados prosseguir.
Escreveu-se com efeito na informação de folhas 28:
“. . . Em face disso, foram mandados prosseguir os presentes

autos . . .
Regularmente citada, a firma não efectuou o pagamento. . .”.
Pois bem.
Desconhece-se teor exacto daquele despacho que mandou pros-

seguir os autos.
E impõe-se conhecer o seu conteúdo, bem como saber se a re-

corrente foi notificada do despacho que ordenou esse prosseguimento,
bem como os termos em que a firma foi citada.

Isto para aferir com exactidão qual o tipo de defesa que a recorrente
devia usar e saber quais as consequências da defesa, por oposição
à execução, de que lançou mão.

Impõe-se assim a ampliação da matéria de facto.
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4. Face ao exposto, acorda-se em revogar a sentença recorrida,
ordenando-se a baixa dos autos ao Tribunal recorrido, a fim de ser
ampliada a matéria de facto nos termos atrás referidos.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho 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 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.

Recurso no 20.640. Recorrente: Auto Comercial de Aveiro, Lda. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na 2a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. AUTO COMERCIAL DE AVEIRO LDA., sede em Aveiro, de-
duziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de imposto
complementar, secção B, relativo ao ano e 1988.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, por sentença de
11-10-95 (processo no 41/94), julgou a sua oposição improcedente.

É de tal decisão que sobe o presente recurso per saltum.
O magistrado do Ministério Público (Mo Po) emitiu, a fls. 71-72,

parecer de que o STA não é competente para apreciar o recurso,
visto ele não versar exclusivamente matéria de direito, pois, enquanto
na suas alegações e conclusões a recorrente «sustenta que impugnou
o acto que fixou a matéria colectável de contribuição industrial e
que aguarda a decisão que vier a ser proferida», a sentença não dá
como provado que ainda não tenha sido proferida decisão nessa outra
impugnação.

A recorrente respondeu discordando da arguição do Mo Po por
entender que da sentença recorrida flui que ela aguarda decisão sobre
a aludida impugnação judicial.

2. Há que resolver, portanto, esta questão prévia (de conhecimento
oficioso e prioritário — cfr. artos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o
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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 quanto
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 conclusão da minuta deste recurso a recorrente

resume a sua alegação, feita em apoio do seu pedido de provimento,
de que deduziu impugnação judicial contra o acto de fixação da matéria
colectável da sua contribuição industrial, grupo A, de 1988 e que
nesse processo ainda não foi proferida decisão.

Ora o que a sentença, nessa matéria, dá como provado é que «a
contribuinte impugnou judicialmente» a própria liquidação da con-
tribuição industrial, não dando como provado que nesse processo
de impugnação ainda não haja sido lavrada decisão.

4. Conclui-se que o presente recurso se estriba em fundamentos
de facto não dados como assentes pela instância, pelo que 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 pelo recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 5.000$00
de procuradora (cfr. § único do arto 5o, por remissão do § 3o do
arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Castro Martins (relator) — Santos
Serra — Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui
presente, 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 pode cons-
tituir uma extensão ilimitada de um litígio por parte de um pleiteante
teimoso, o que tem como consequência um execesso 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.
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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 esclusivamente 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 adejectiva 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
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de um 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,
a 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.
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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 parte 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 Procesal 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 de 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 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Imposto do selo. Quitação. Desobrigação de valores. Lan-
çamento contabilístico. Recurso jurisdicional. Âmbito do
recurso. Revista. Matéria de facto. Poderes de cognição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em processo inicialmente julgado por um tribunal tri-
butário de 1a instância a Secção de Contencioso Tri-
butário do STA apenas conhece de matéria de direito.

2 — Se nesse processo subir, do acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, recurso em que uma diferente
conclusão que o recorrente pretende alcançar assenta em
discordância quanto ao julgamento da matéria de facto
feito pela instância, tal recurso está, nessa parte, con-
denado ao malogro.
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3 — Um lançamento contabilístico de ‘‘saída de caixa’’ feito
na escrita de uma sociedade em 31 de Dezembro de 1988
sem a intervenção do pretenso recebedor não tem o valor
jurídico de uma quitação (ou equivalente acto de de-
sobrigação de valores), pelo que não é enquadrável na
previsão do arto 141o da TGIS, na redacção ao tempo
em vigor.

Recurso n.o 20 848, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrida Tomás Taveira — Projectos, Estudos Urbanos e Sócio-
-Económicos, S. A. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Castro
Martins.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção (Contencioso Tributário)
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1. Contra a sociedade Tomás Taveira — Projectos, Estudos Urbanos
e Sócio-Económicos, S. A., com sede em Lisboa, foi deduzida neste
processo de transgressão fiscal a acusação de fls. 8-9, em que a Fazenda
Pública (Fa Pa) concluiu por pedir a sua condenação em multa e
imposto de selo pela falta de liquidação e entrega nos cofres do Estado
do imposto devido pela transferência de verbas, contabilizadas como
pagas a fornecedores, para a conta do accionista Tomás Cardoso
Taveira.

Por sentença datada de 29-3-93 (fls. 18-22) o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (7o Juízo, processo no 1907/89) absolveu
a arguida.

De tal decisão recorreu a Fa Pa, apenas quanto à parte em que
nela se absolveu a arguida do pedido de condenação em imposto
de selo, para esta STA, que se declarou incompetente em razão da
hierarquia.

A pedido da recorrente foi então o processo remetido, para apre-
ciação do recurso, ao Tribunal Tributário de 2a Instância, que lhe
negou provimento por Acórdão de 23-1-96 (fls. 64-68), do qual sobe
o presente recurso, de novo interposto pela Fa Pa, que como remate
da sua minuta e com vista à revogação desse acórdão ofereceu as
seguintes conclusões:

a) Foi levantado auto de notícia à arguida por falta de liquidação
e entrega do imposto de selo nos cofres do Estado.

b) A transferência de dinheiro no documento a fls. 2 está sujeita
a selo de recibo de acordo com o artigo 141o da Tabela Geral do
Imposto do Selo (TGIS).

c) ‘‘Ao referido documento de fls. 2 está subjacente um empréstimo
do sócio Tomás Taveira à arguida, logo é de concluir que estamos
em presença de uma desobrigação de dinheiro e, como tal, enquadrável
no artigo 141o da TGIS’’.

d) Violou, assim, o douto acórdão recorrido o § 2o do arto 219o

da TGIS, conjugado com o arto 104o do CPCI.
Não houve contra-alegação.
O magistrado do Mo Po emitiu parecer de que o recurso não merece

provimento.
2. O aresto sob recurso elaborou a seguinte especificação factual:
A — A arguida encontra-se colectada na Repartição de Finanças

do 16o Bairro Fiscal de Lisboa pela actividade de ‘‘Projectos de Ar-
quitectura e Urbanismo’’.
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B — ‘‘Nos exercícios de 1987 e 1988 a firma «Tomás Taveira, S. A.»,
contabilizou o pagamento de diversas verbas a três fornecedores de
serviços de engenharia (Fildec., Lda., Milnorva, S. A., e Blancos, Lda.)
no montante global de 98.651.794$00.

C — Posteriormente concluiu-se que aqueles registos não traduziam
situações reais, tendo sido reconhecido em assembleias gerais reunidas
em 12-4-89 e 29-5-89 que uma parte das verbas que haviam sido
contabilizadas como pagas aos fornecedores foram transferidas para
as contas particulares do accionista maioritário Tomás Cardoso
Taveira.

D — Entretanto, na sequência daquelas assembleias gerais e com
lançamentos reportados a 31-12-88, a empresa procedeu a várias re-
gularizações contabilísticas, ‘‘adequando a escrita às escritas que con-
sidera como efectivamente ocorridas’’ (sic).

E — Entre aqueles lançamentos encontra-se o registo de ‘‘Caixa
pagamentos no 650’’ referente ao acerto de várias transferências para
a conta do accionista maioritário Tomás Cardoso Taveira na impor-
tância de 94.602.963$00.

F — ‘‘As análises efectuadas conduziram o Fisco à presunção de
que 84.240.000$00 tenham sido transferidos antes de 88/02/01 (data
da passagem do imposto de 3 % para 4,5 %), admitindo que os res-
tantes 10.362.963$00 se reportariam a período posterior’’.

G — ‘‘Que se traduziriam na falta de liquidação e entrega nos cofres
do Estado de imposto de selo referente a essas operações no montante
de 299.354$00’’.

Acrescentou mais adiante o acórdão recorrido que ‘‘os documentos
em causa representam na realidade uma simples transferência de ver-
bas da arguida para uma conta do sócio, desconhecendo-se se se
trata da utilização de um crédito imputável em empréstimo feito pela
arguida’’ e que ‘‘nem mesmo se sabe qual a situação concreta que
lhe subjaz — empréstimo ou amortização?’’.

3. Neste recurso o STA conhece apenas de matéria de direito
(arto 21o, no 4, do ETAF), pelo que é sobre a matéria de facto fixada
na 2a Instância que temos de assentar a decisão.

Ora toda a argumentação da recorrente arranca da premissa de
facto de que ‘‘ao referido documento de fls. 2 está subjacente um
empréstimo do sócio Tomás Taveiro à arguida’’, para daí concluir
que tal documento se refere à restituição desse empréstimo e portanto
titula uma desobrigação de dinheiro.

Mas, como vimos, o acórdão sob recurso, apreciando expressamente
essa questão de facto, considerou-a não provada, declarando não se
saber qual a relação jurídica subjacente, designadamente se um em-
préstimo ou uma amortização, o que implica não se poder considerar
que estejamos perante um recibo ou um acto de quitação equivalente.

Tanto basta para condenar ao insucesso este recurso.
Aliás, como o Mo Po bem observa, mesmo que se referisse ao

reembolso de um empréstimo, o referido documento de fls. 2 (de
‘‘saída de caixa’’ da sociedade arguida) não teria o valor jurídico da
correspondente quitação (ou equivalente acto de desobrigação de di-
nheiro), pois se trata de um lançamento unilateral da arguida na
sua escrita sem a intervenção do dito sócio (e pretenso recebedor)
Tomás Cardoso Taveira. Daí que sempre fosse de afastar o enqua-
dramento da situação no arto 141o da TGIS, na redacção vigente
ao tempo (anterior à do DL no 223/91-06-18), segundo a qual, na
parte que aqui interessa, incidia imposto de selo sobre recibos, qui-
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tações ou quaisquer outros documentos comprovativos do pagamento
de transacções ou serviços prestados e bem assim os que de algum
modo envolvam desobrigação de dinheiro, valores ou objectos.

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

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Agostinho Castro Martins (rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso de decisão jurisdicional. Declaração de incompetência
em razão da hierarquia. Efeitos. Objecto do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Declarado incompetente em razão da hierarquia o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância e competente o STA,
duas vias se deparam ao recorrente:

a) Ou pede a remessa do processo ao tribunal competente
nos termos e prazo previstos no arto 4 no 1 da LPTA
(também arto 47o no 2 do CPT).

b) Ou interpõe recurso da decisão que declarou incom-
petente o tribunal.

2 — A remessa do processo ao tribunal competente tem de
ser requerida pelo recorrente no prazo estabelecido na-
quele artigo não sendo oficiosa, salvo nos casos de in-
competência territorial.

3 — O recurso de decisão jurisdicional tem em vista reformar
ou modificar decisões e não criar decisões sobre matéria
nova, que não foi apreciada pelo tribunal que se julgou
incompetente.

4 — Se o recorrente não atacou os fundamentos da decisão
que declarou incompetente o tribunal, é de concluir que
o recurso não pode proceder.

Recurso n.o 21 071, em que é recorrente Construções Hexágono, L.da

e recorrida Caixa Geral de Depósitos. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Construções Hexágono, Lda, com sede na Rua da Misericórdia,
61 - S/Loja - Lisboa, não se conformando com o Acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância que declarou o mesmo Tribunal incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso que in-
terpusera do despacho-sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa (2o Juízo) que indeferiu o pedido de apoio judiciário e
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rejeitou os embargos de terceiro que deduzira contra a Caixa Geral
de Depósitos, veio interpor recurso para este Supremo Tribunal
Administrativo.

Para tanto fundamentou-se o mesmo aresto recorrido na consi-
deração de que o recurso versa exclusivamente matéria de direito,
tendo em linha de conta a matéria vertida nas conclusões das ale-
gações, daí resultando ser «manifesto que não existe controvérsia
quanto à matéria de facto em que assentou a decisão recorrida».

Nas suas alegações a recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1) Vem o recurso do douto acórdão que não apreciou a questão

de fundo, alegando incompetência em razão da hierarquia, sem fazer
seguir o recurso para o tribunal competente, arto 167o CPT e 32o

e 41o ETAF.
2) Porém ao negar que a praça ofenda o direito de retenção com

tradição e a posse, a sentença aprecia matéria de facto.
3) Mas acresce que o arto 167o C. P. Tributário bem como o conjunto

dos artigos tomaram-se inconstitucionias, devendo o processo ser re-
metido ao Tribunal Comum.

4) É que o C. P. Tributário criado apenas para certas entidades
exigirem os créditos, dando mais celeridade ao processo eliminando
actos de processo da Lei Geral e Instâncias, o que ofende o direito
de igualdade perante a lei e à Constituição da República - arto 13o

e 18o.
5) Ofende também a douta decisão o Dec.Lei 387/B/87 ao negar

a concessão do apoio judiciário.
6) Ora, nesta parte, igualmente se aprecia matéria de facto ao

negar condições de insuficiência económica à recorrente.
7) E igualmente só depois de apreciar a inconstitucionalidade do

C. P. Tributário é que se poderia concluir pela incompetência em
razão da hierarquia.

8) De qualquer forma ao recurso em vez de ser indeferido devia
ser remetido o processo ao tribunal competente, de acordo com a
lei geral.

9) Daí que se recorra da decisão para que seja revogada e a questão
de fundo apreciada.

Deve assim ser revogada a douta decisão e dado provimento ao
recurso.»

Contra alegou a Caixa Geral de Depósitos, S.A., sustentando «a
ininteligibilidade do recurso» «quer quanto aos fundamentos, quer
quanto ao objecto, quer quanto ao pedido», pelo que deve o mesmo
recurso ser rejeitado, mantendo-se o acórdão recorrido.

O Exmo Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu douto parecer
no sentido de que deve negar-se provimento ao recurso, uma vez
que tendo o tribunal recorrido declarado a sua incompetência em
razão da hierarquia «não podia conhecer, como não conheceu, do
objecto do recurso», incluindo a questão do apoio judiciário, e que
«a remessa dos autos ao tribunal considerado competente não é ofi-
ciosa: depende de requerimento nos termos do arto 4 da LPTA».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre de tudo o que vem relatado, o Tribunal Tributário

de 2a Instância declarou-se incompetente em razão da hierarquia re-
lativamente ao recurso para ali interposto pela recorrente da decisão
da 1a instância, com o fundamento de que o referido recurso versa
exclusivamente matéria de direito, pelo que, segundo o mesmo aresto,
«deveria ter sido interposto directamente para o STA, nos termos
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do arto 167o do CPT e arto 32o -1 - b) do ETAF, por ser o tribunal
competente, em razão da hierarquia, para dele conhecer.»

Perante tal decisão dois caminhos se deparavam à recorrente:
1o - Ou pedir a remessa do processo ao tribunal competente nos

termos e prazo previstos no arto 41o da LPTA ou arto 47o no 2 do
CPT; ou

2o Interpor recurso daquela decisão, como, aliás, o fez, caso discorde
da mesma.

Acontece, porém, que ao optar por esta segunda via - do recurso - a
recorrente não ataca a decisão recorrida nos seus fundamentos, sabido
que é jurisprudência pacífica dos nossos mais Altos Tribunais - STJ
e STA - a de que os recursos têm em vista reformar ou modificar
decisões e não criar decisões sobre matéria nova que nem sequer
foi apreciada pelo Tribunal «a quo», pelo que carece este STA de
poderes de cognição para conhecer da matéria de recurso, como passa
a demonstrar-se.

Na verdade, e tendo presente que a delimitação objectiva do recurso
se opera através das conclusões, tem-se como seguro que, com a
matéria ali vertida, não se impugna a decisão recorrida, nem os seus
fundamentos.

Pode dizer-se mesmo que a recorrente confunde realidades pro-
cessuais perfeitamente diferenciáveis; isto é, enquanto a decisão re-
corrida teve como fundamento o de que o recurso da 1a para a 2a

Instância versava exclusivamente matéria de direito, atento o quadro
conclusivo das suas alegações, vem afirmado em sede do presente
recurso para este STA que «a sentença (recorrida) aprecia matéria
de facto» «ao negar que a praça ofende o direito de retenção com
tradição da posse» (concl. 2).

Igualmente refere que na mesma sentença da 1a instância - no
que respeita à negação da concessão de apoio judiciário - também
«se aprecia matéria de facto ao negar condições de insuficiência eco-
nómica à recorrente» (conclusões 5 e 6).

Ora, como é facilmente inteligível, o acórdão recorrido ao ter con-
siderado que o recurso versa exclusivamente matéria de direito tomou,
apenas em conta, como devia, a matéria vertida nas alegações da
matéria de facto que a sentença pode ter feito face à já referida
delimitação.

Tudo isto para significar que nem sequer vem alegado que o recurso
da 1a para a 2a instância versa também matéria de facto, pelo que
relativamente a este ponto falece toda a argumentação da recorrente.

Como também não faz sentido a matéria levada às 3a, 4a e 7a

conclusões sobre inconstitucionalidades que nada têm a ver com os
fundamentos e decisão do acórdão recorrido, pelo que tratando-se
de matéria nova não objecto de pronúncia pelo tribunal «a quo»
não pode da mesma conhecer-se.

Trata-se de matéria que não foi colocada ou submetida à apreciação
da 2a instância, a qual, de resto, sempre seria de considerar matéria
de direito e, por isso, com enquadramento no fundamento da decisão
que declarou aquele tribunal incompetente em razão da hierarquia.

Finalmente, a questão da remessa do recurso para o tribunal com-
petente: sustenta a recorrente que o processo devia ter sido remetido
ao «tribunal competente, de acordo com a lei geral» (concl. 1 e 8),
sem especificar.

A verdade é que a lei aplicável neste ponto - arto 4o, no 1 da
LPTA aprovada pelo DL 267/85, de 16 de Julho, e arto 47o no 2
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do Cód. Proc. Tributário - determina que nos casos de incompetência
do Tribunal deve o recorrente requerer a remessa do processo ao
tribunal competente, no prazo ali previsto.

Não cabe, pois, ao tribunal que se declarou incompetente remeter,
oficiosamente, o processo ao tribunal competente, salvo nos casos
de incompetência territorial - arto 4o, no 2 da LPTA e 47o no 1 do
CPT - em que a remessa é oficiosa, o que não se verifica no caso
dos autos, em que foi declarada a incompetência absoluta em razão
da hierarquia.

Também nesta parte carece de razão a recorrente.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — José Joaquim Almeida Lopes — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso. Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Se o 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 21 180. Recorrente: Banco Português do Atlântico, SA.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor
Meira.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Banco Português do Atlântico, credor reclamante cujos créditos
foram graduados nos presentes autos, interpôs, da sentença que pro-
cedeu a graduação, recurso para este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, formulando as seguintes conclusões:

1. O recorrente estabeleceu contratualmente que a hipoteca abran-
gia os juros peticionados.

2. Assim sendo, os juros reclamados devem dar-se por verificados
e graduados como preferenciais relativamente aos três anos de garantia
(arto 693o no 2 do Código Civil).

3. A graduação dos mesmos deve, por isso, fazer-se a par do crédito
de capital.

4. Alterando-se a douta sentença recorrida.
A Fazenda Pública contra-alegou pronunciando-se pela improce-

dência do pedido por não merecer a sentença recorrida qualquer
censura.
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O Exmo. Magistrado do Ministério Público foi de parecer que este
Supremo Tribunal Administrativo era hierarquicamente incompetente
para conhecer do recurso por o mesmo não ter por base apenas matéria
de direito, sendo por isso competente para dele conhecer o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada pelo Ministério
Público nada disseram.

A sentença recorrida fixou como provados os seguintes factos:
a) A penhora incidiu sobre os bens imóveis identificados nos autos

de penhora 115 a 118 dos autos de execução, bem como sobre os
bens móveis identificados no auto de penhora de fls. 106, aqui dados
por reproduzidos para todos os efeitos legais.

b) A penhora referente aos bens móveis foi efectuada em 23.1.90
e as penhoras referentes aos bens imóveis foram efectuadas em 1.3.94
(fls. 115 a 117) e em 4.3.4 (fls. 118).

c) Através da ap. no 04/250679 encontra-se registada a favor do
Banco Português do Atlântico uma hipoteca voluntária sobre o imóvel
descrito sob o no 00067/18025 (penhorado e vendido nos autos de
execução) para garantia de um empréstimo de 300.000$00 (taxa de
juro de 17,75%, despesas 12.000$00, sendo o montante máximo de
471.750$00 - vide certidão de fls. 27 a 29).

d) Através do ap. no 10/180285, encontra-se registada a favor do
Banco Português do Atlântico uma hipoteca voluntária provisória por
natureza (al. i) do no 1 do arto 92o) sobre o imóvel descrito sob
o no 00067/18025 (penhorado e vendido nos autos de execução), para
garantia de um empréstimo de 800.000$00 - taxa de juro anual de
31,5%; juros de mora de 2%; despesas de 32.000$00, sendo o montante
máximo de 1.636.000$00) - vide certidão de fls. 27 a 29 - tendo a
mesma sido convertida em definitiva através da Ap. 08/160585 - vide
certidão de fls. 164 e 165 dos autos de execução.

e) Através da ap. no 04/250679, encontra-se registada a favor do
Banco Português do Atlântico uma hipoteca voluntária sobre o imóvel
descrito sob o no 00068/18025 (penhorado e vendido nos autos de
execução) para garantia de um empréstimo de 300.000$00 (taxa de
juro de 17,75%, despesas 12.000$00, sendo o montante máximo de
471.750$00 - vide certidão de fls. 27 a 29).

f) Através da ap. no 10/180285 encontra-se registada a favor do
Banco Português do Atlântico uma hipoteca voluntária provisória por
natureza (al. i) do no 1 do arto 92) sobre o imóvel descrito sob o
no 00068/18025 (penhorado e vendido nos autos de execução), para
garantia de um empréstimo de 800.000$00 (taxa de juro anual de
31,5, despesas 2%, sendo o montante máximo de 1.636.000$00), tendo
a mesma sido convertida em definitiva através da Ap. 08/160585 vide
certidão de fls. 154 a 156.

g) O Banco reclamante é credor dos executados João Farinha e
Noémia Hortelão pela quantia de capital de 1.110.000$00, titulada
pela livrança vencida em 13.5.92 e junta aos autos a fls. 32.

h) A dívida a que se refere a al. g) não foi paga na data do seu
vencimento.

i) As hipotecas a que se reportam as alíneas c) e f) foram cons-
tituídas, entre o mais, “para segurança do bom pagamento e liqui-
dação” de todas e quaisquer responsabilidades ou obrigações a assumir
ou assumidas pelos executados João Farinha e mulher, em conjunto
ou separadamente, perante o Banco, até aos limites de 300.000$00
e 800.000$00, “provenientes de todas e quaisquer operações em direito
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permitidas, quer derivem de letras, saques para aceite bancário, li-
vranças, extractos de factura, saldos devedores ou descobertos de con-
tas em depósitos à ordem ou contas de qualquer natueza, prestação
de fianças, avales prestados, comissões de fianças, empréstimos, cré-
ditos abertos de qualquer natureza, quer derivem de quaisquer outras
operações ou títulos” - vide escrituras juntas aos autos, aqui dadas
por reproduzidas para todos os efeitos legais (fls. 9 a 18 e fls. 18
a 23).

j) Os executados Ilídio Figueiredo Sebastião e Maria Casimira Me-
lão da Silva constituiram a favor da CGD por “contrato de constituição
de hipoteca e penhor” de 15.5.89, para garantia do seu crédito no
montante de 2.148.000$00, hipoteca sobre o tractor agrícola da marca
“CASE”, modelo 1394/BH, matrícula no JA-84-56; e ainda

l) Penhor sobre as seguintes alfaias:
– um reboque “Galucho” de 7.500 B3;
– uma charrua “Galucho” de 2.f.13 - 180°;
– uma grade “Galucho”, mod. NA2C de 20d.22;
– uma freze “Galucho” F14 1900 - vide doc. de fls. 9 dos autos

de execução.
m) Os juros, porém, só ficaram cobertos pela garantia hipotecária

até à taxa anual de 32.5%, tendo-se fixado para efeitos de registo
a quantia de 85.920$00 para despesas extrajudiciais que a CGD venha
a fazer - vide doc. de fls. 9 dos autos de execução.

n) Os bens móveis referidos em j) e l) correspondem aos que foram
penhorados e que constam do auto de penhora de fls. 106 - cfr. alíneas
a) e b) dos factos provados.

o) Os referidos bens móveis foram vendidos, respectivamente, em
25.6.92 e 6.11.92, tendo sido penhorados em 23.1.90 - vide fls. 276,
310 e 106 dos autos de execução.

p) O imposto sobre a Indústria Agrícola reclamado pela Fazenda
Pública diz respeito ao ano de 1987 e foi inscrito para cobrança no
ano de 1989 - vide certidão de fls. 4.

Assentes tais factos, apreciemos a situação, começando pela ex-
cepção de incompetência hierárquica suscita pelo Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167o do Código do Processo Tributário
e 32o no 1 alínea b) do ETAF este Supremo Tribunal Administrativo
conhece dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com
exclusivo fundamento em matéria de direito. Como este Supremo
Tribunal tem vindo a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do
ensinamento do Prof. Manuel de Andrade, a competência afere-se
pelo “quid disputatum” e não pelo “quid decisum”. Por isso, 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.

Na sentença recorrida escreveu-se expressamente que “quanto aos
juros peticionados a hipoteca não abrange os mesmos”. Por seu turno
o recorrente escreveu na primeira conclusão das suas alegações que
“O recorrente estabeleceu contratualmente que a hipoteca abrangia
os juros peticionados”. Ocorre pois uma divergência factual entre
o decidido na sentença e o alegado pelo recorrente, da qual este
pretende retirar efeitos jurídicos. Por isso, cingindo-se a competência
deste Tribunal apenas à matéria de direito, com atrás referimos, carece
ele de competência para conhecer de tal questão, verificando-se, con-
sequentemente, 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 de hierarquia para conhecer do recurso, sendo para o efeito com-
petente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando em 20.000$00 a taxa de justiça e
em 40% a procuradoria.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Vítor Meira (relator) — Mendes
Pimentel — Ernâni Figueiredo — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Acção de reconhecimento de direitos em matéria tributá-
ria — Acto de liquidação — Acto denegador de isenção au-
tárquica — Litispendência — Meios de tutela contenciosa
do direito lesado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Existe litispendência quando o contribuinte lança mão
do processo de impugnação judicial e da acção de re-
conhecimento de direitos para obter a anulação do acto
de liquidação da contribuição autárquica e do acto que
lhe indeferiu o pedido de isenção da mesma e alega com
causa de pedir, em ambos os meios, o erro de interpretação
e aplicação das normas regentes da isenção.

II — O uso dos meios processuais está sujeito ao princípio
da tipicidade das formas processuais, só havendo lugar
a acção para o reconhecimento quando, em função da
específica natureza do direito lesado em matéria tribu-
tária, a sua tutela efectiva, entendida segundo o princípio
da plenitude de tutela, seja conseguida através dela.

III — Os meios processuais de tutela dos direitos lesados pelo
acto tributário ou pelo acto de indeferimento do pedido
de isenção da contribuição autárquica são, respectiva-
mente, o processo de impugnação judicial e o recurso
contencioso de anulação.

Recurso no 21 261. Recorrente: António dos Santos Saraiva; Recor-
rida: 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 Saraiva, com os sinais dos autos, dizendo-se
inconformado com o despacho de 96.06.23 do senhor juiz do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Setúbal que lhe indeferiu liminarmente,
sob fundamento da sua manifesta improcedência, a petição da acção
para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria
tributária em que pede o reconhecimento do seu direito à isenção
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de contribuição autárquica relativa à fracção «M» e a um vinte avos
da fracção «A», do n.o 3751 da matriz predial urbana da freguesia
de Costa da Caparica, a anulação da cobrança de tal contribuição
relativa aos anos de 1991 e 1992 (do montante de 67 477$00 por
cada um dos anos) efectuada indevidamente e a condenação do Estado
a restituir-lhe, com juros nos termos do artigo 34o, alínea b) do CCA,
as quantias que indevidamente recebeu como contribuição autárquica,
dele recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. A decisão recorrida estribou-se, essencialmente, no entendimen-
to de que a acção de reconhecimento de direitos só podia ser proposta
quando os restantes meios contenciosos não assegurassem a tutela
efectiva do direito (natureza subsidiária), o que não se passava no
caso, pois que o autor podia lançar mão do processo de impugnação
para atacar a colecta, como fizera, e do recurso contencioso nos termos
do artigo 100o do C.P.T. em relação à decisão da Administração Fiscal
que recaísse sobre o efectuado pedido de reconhecimento do seu
direito à isenção e, finalmente, no de que o tribunal não poderia
estar a conhecer das matérias que haviam sido objecto de impugnação
e de recurso hierárquico, por «cada ilegalidade ter o seu meio próprio
de reacção e que os processos judiciais, estão sujeitos a tramitação
legal e a formalidades prescritas na lei, não se podendo utilizar os
meios processuais indiscriminadamente».

3. Contra o assim decidido, esgrime agora o recorrente as seguintes
razões condensadas nas proposições conclusivas do seu recurso:

«— A acção prevista no artigo 165o do CPT para reconhecimento
de um direito ou interesse legalmente protegido só poderia ser in-
terposta, nos termos do n.o 1 daquele artigo do CPT, no prazo de
cinco anos a partir da constituição do direito;

— Nos termos do n.o 2 do artigo 1650.o do CPT, é essencial que
os meios contenciosos aí referidos assegurem, como lá se diz, a tutela,
isto é a defesa, a protecção efectiva dos direitos ou interesses le-
galmente protegidos, não sendo, por isso suficiente, na letra da lei,
a existência desses meios;

— O que está em causa é, antes de mais, a denegação ao recorrente,
decorrido o prazo de cinco anos estabelecido no n.o 1 do artigo 165.o
do CPT, do direito que lhe assiste de ver apreciada a sua pretensão
e de obter uma decisão definitiva sobre a questão fiscal que o opõe
à administração fiscal;

— Os restantes meios contenciosos, embora existentes e usados
pelo recorrente, não asseguram nem é seguro que venham a assegurar
a tutela efectiva do seu direito;

— O recorrente não pode, assim, ficar privado de usar as garantias
criadas pela lei para defesa e protecção dos seus direitos e interesses
legítimos, tendo recorrido a esta acção para ver apreciada a sua pre-
tensão pelo Tribunal, porque, apesar de ter impugnado (proces-
so 38/93) a liquidação da contribuição autárquica e o acto ilegal do
chefe da 3.a Repartição de Finanças de Almada que indeferiu o pedido
de reconhecimento de isenção e de ter também recorrido hierarqui-
camente dessa decisão ilegal e arbitrária, só tem deparado com o
silêncio e a passividade de quem poderia e deveria pronunciar-se,
não tendo mesmo podido interpor recurso contencioso;

— O processo 38/93 está pendente de recurso, tendo o Meritíssimo
Juiz recusado a sua apreciação, designadamente porque, em seu en-
tender, não é susceptível de impugnação o acto ilegal do Chefe da
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3.a Repartição de Finanças de Almada que indeferiu o pedido de
reconhecimento de isenção, apesar de no artigo 120.o do CPT se
estabelecer que constitui fundamento da impugnação qualquer ile-
galidade, e de serem meramente exemplificativos os fundamentos dis-
criminados nas alíneas daquele preceito;

— E quando foi proferida decisão sobre o recurso hierárquico, des-
pacho de 24.02.94 sobre o requerimento do recorrente para o Senhor
Ministro das Finanças, passível de recurso contencioso, salvo se já
estiver pendente impugnação judicial com o mesmo objecto (arti-
go 92.o n.o 2 do CPT), o recorrente estava impedido, no termos daquela
norma, de interpor recurso contencioso por estar pendente a im-
pugnação judicial com o mesmo objecto, nos dois processos é o mesmo
o direito invocado e a mesma providencia a requerida; e no pro-
cesso 38/93, a sentença só veio a ser proferida em 20.02.995.

Assim, para assegurar a tutela efectiva do direito do recorrente
e para que seja dado cumprimento aos preceitos constitucionais con-
tidos nos n.os 4 e 5 do artigo 268.o da CRP: É garantido aos interesssados
recurso contencioso, com fundamento em ilegalidade, contra quaisquer
actos administrativos, independentemente da sua forma, que lesem os
seus direitos ou interesses legalmente protegidos (n.o 4).

É também sempre garantido aos administrados o acesso à justiça
administrativa para tutela dos seus direitos ou interesses legalmente pro-
tegidos (n.o 5).

Requer o recorrente:
— Que seja, antes de mais, reconhecido o seu direito à apreciação

da questão fiscal que o opõe à administração fiscal, relativamente
a interpretação da norma do artigo 12.o do CCA, que consagra o
direito do recorrente à isenção de contribuição autárquica relativa
à fracção «M», adquirida em 25.07.90 para residência permanente
do seu agregado familiar, do prédio sito na Rua João de Barros,
n.o 2 e 2-A, inscrito na matriz sob o artigo 3751, da freguesia da
Costa da Caparica, e espaço na garagem (um vinte avos da fracção
«A»);

— E que, finalmente, seja apreciada a sua pretensão, anulando-se
a decisão ilegal do chefe da 3.a Repartição de Finanças de Almada
proferida sobre o seu pedido de reconhecimento do direito àquela
isenção, com todas as consequências legais, designadamente a de-
volução dos montantes indevidamente despendidos pelo recorrente
por causa de tal decisão;

— Se o Tribunal decidir não apreciar o pedido do recorrente, e
porque foi violado o n.o 1 do artigo 144.o do Código de Processo
Tributário (CPT) e o artigo 668.o, n.o 1, alínea d), do Código de
Processo Civil, deverá a decisão recorrida ser anulada e ordenada
ao tribunal recorrido que se pronuncie sobre a pretensão do recor-
rente, apreciando o seu pedido ou suspendendo a instância nos termos
do artigo 279.o, n.o 1, do CPC, até que haja decisão definitiva sobre
a questão fiscal relativa à legalidade da contribuição autárquica in-
devidamente cobrada ao recorrente.

4. Contra-alegou a Fazenda Pública, defendendo o bem julgado
da decisão recorrida.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer em
que sustenta que o processo de impugnação judicial utilizado pelo
recorrente é um meio processual que assegura a tutela efectiva do
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seu direito e que, sendo assim, lhe era proibido lançar mão da acção
para o reconhecimento do direito e o julgado devia ser confirmado.

B — A fundamentação.
1. A questão decidenda é a de saber se deverá ser indeferida li-

minarmente a petição inicial da acção em que se pediu o reconhe-
cimento do direito de isenção da contribuição autárquica relativa a
determinada fracção e a anulação das cobranças efectuadas relativas
aos anos de 1991 e 1992 e a sua restituição com juros nos termos
do artigo 34.o

2. Do mérito do recurso:
2.1 A natureza do despacho recorrido.
A decisão que está sob recurso cifra-se num despacho que indeferiu

liminarmente a petição inicial por manifesta improcedência com base
nos fundamentos acima relatados.

O despacho recorrido efectuou, pois, um julgamento liminar sobre
o mérito da causa em face da matéria de facto alegada na petição
inicial.

Sendo assim, também a censura da decisão recorrida tem de passar
pelo confronto entre a correcção jurídica dos seus fundamentos e
o quadro factual alegado na petição inicial que lhes foi subsumido.

Nesta acção de reconhecimento de direitos, o autor pede o re-
conhecimento do direito à isenção da identificada fracção autónoma
para habitação e respectiva garagem, e a anulação da liquidação das
contribuições autárquicas relativas aos anos de 1991 e 1992, no mon-
tante global de 135 154$00.

2.2 A litispendência de causas.
Como causa de pedir desta acção, o autor alega que é titular do

direito de isenção atribuído pelo artigo 12.o, n.os 1, alínea b), e 2,
do CCA, por aqueles bens haverem sido adquiridos para habitação
do seu agregado familiar, de que fazia parte a sua filha Catarina
Alexandra Andrade Saraiva, e que efectivamente a habitou enquanto
frequentou, nos referidos anos, a Universidade, e que esse direito
lhe foi ilegal e sucessivamente negado, com base numa errada in-
terpretação e aplicação da lei, segundo a qual a fracção «não estava
a ser destinada à residência permanente do seu proprietário mas de
um familiar», quando ela fala apenas de «residência permanente do
sujeito passivo ou do seu agregado familiar» e a sua filha faz parte
dele, pelos despachos de 25.05.92 e de 21.10.92 do chefe da 3.a Re-
partição de Finanças de Almada que lhe indeferiram o seu pedido
de reconhecimento da isenção (o primeiro relativamente à fracção
e o segundo relativamente à garagem) e depois pelos despachos que
os confirmaram proferidos em recurso hierárquico do Director Dis-
trital de Finanças de Setúbal (de 31.12.92), do Subdirector Geral das
Contribuições e Impostos (de 25.02.94) e, finalmente, do Senhor Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais (de 16.05.94), pelo que a
liquidação (cobrança) era também ilegal.

Da justaposição dos pedidos formulados nesta acção e no processo
de impugnação n.o 38/93, documentado nos autos (fls. 22), conclui-se
que eles são idênticos, pois são as mesmas as providências jurídicas
demandadas do tribunal, salvo no que respeita ao pedido de anulação
da liquidação da contribuição autárquica relativa ao ano de 1992 que
nesta acção se apresenta adicionado.

E idênticas são as causas de pedir alegadas num e noutro processo,
pois que o autor, entendendo ter o contencioso, neste caso, natureza
constitutiva, faz proceder directamente o efeito jurídico que pretende
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(1) Cf. José Carlos Vieira de Andrade, Direito Administrativo e Fiscal, Curso de 1995/96,
págs. 85 e segs., e Ac. deste tribunal de 96.01.24, in Rec. 15 822.

obter (os pedidos citados) da errada aplicação dos n.os 1, alínea b),
3 e 4 do artigo 12.o do Código da Contribuição Autárquica (na re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.o 211/90, de 27 de Junho), despre-
zando a circunstância de a ofensa aos seus direitos e interesses ter
sido levada a cabo por um acto administrativo pretensamente ilegal
por se basear supostamente numa errada aplicação da lei (erro nos
pressupostos de direito e de facto), e que tanto teriam sido violados
pelo despacho do Chefe de Repartição de Finanças como pelas de-
cisões proferidas em recurso hierárquico que o mantiveram.

Na verdade, o autor não faz proceder os efeitos jurídicos que pre-
tende na acção de reconhecimento da nulidade específica de qualquer
dos despachos que, em recurso hierárquico, confirmaram o despacho
de chefe de repartição que indeferiu o pedido de isenção da con-
tribuição autárquica.

Tanto vale por dizer que existe urna situação de litispendência
(parcial) quanto a toda a lide (salvo no que respeita à impugnação
da liquidação da contribuição autárquica do ano de 1992), pois resulta
dos autos que o dito processo de impugnação judicial n.o 38/93 se
encontrava pendente de recurso, à data da instauração desta acção,
em 24 de Julho de 1995, e do despacho de indeferimento liminar
(cf doc. de fls. 36).

Essa litispendência coloca o tribunal numa posição de não poder
apreciar os pedidos por ela abrangidos para evitar a existência de
decisões que se contradigam.

Essa é a razão pela qual a lei a erige em excepção dilatória [ar-
tigo 494.o, n.o 1, alínea g), do CPC], cominando-a com a absolvição
da instância.

E sendo esta de conhecimento oficioso (artigo 495.o do CPC), deve
o tribunal de recurso conhecer dela.

Nestes termos se acorda em absolver a Fazenda Pública da instância
quanto aos referidos pedidos nela abarcados.

2.3 O pedido de anulação da contribuição autárquica do ano de
1992.

Não se acompanha a tese sufragada no despacho de indeferimento
liminar, seguidora dos termos verbais do artigo 165.o do CPT, de
que a acção de reconhecimento de direito deva ser entendida como
tendo natureza subsidiária em relação aos demais meios de impug-
nação contenciosa administrativa e mormente quanto ao processo
de impugnação.

Tal entendimento quando impeditivo do seu uso nos casos em que
só ela garante a obtenção da plenitude de efectiva tutela de certo
direito ou interesse legalmente protegido seria abertamente incons-
titucional.

Ao vir garantir o acesso à justiça administrativa (n.o 5 do artigo 268.o
da CRP), o que o legislador constitucional quis reafirmar abertamente
foi o princípio da plenitude da tutela efectiva do administrado contra
toda a forma ou modo de exercício da actividade administrativa que
fosse ofensiva dos direitos e interesses legalmente protegidos dos par-
ticulares, de acordo com o princípio de que a todo o direito ou interesse
legalmente protegido há-de corresponder um meio processual fun-
cionalizado à obtenção da plenitude da sua tutela legal ou consti-
tucional e de que a citada acção poderá ser um desses meios (princípio
da tipicidade dos meios processuais) (1).
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(2) Cf. Luís Manuel da Sousa Fábrica, A Acção para o Reconhecimento de Direitos
e Interesses Legalmente Protegidos, BMJ, 365o-50 e segs.

(3) Cf. Vasco Pereira da Silva, Para um Contencioso Administrativo dos Particulares,
1989, maxime, pág. 179 e segs., e Ac. deste tribunal de 95.06.21, in Rec. 19 208.

(4) Cf. art.o 114o da CRP.

Não desconhecia ele que a defesa de tais direitos e interesses se
conseguia, por via de regra, pela via do recurso contencioso de anu-
lação, que era então o meio tradicional de tutela dos particulares,
quando a lesão estivesse corporizada em um acto administrativo, na
medida em que, anulado o acto concretizador da ofensa, deixaria
ela automaticamente de existir e que a execução do julgado, mediante
a reconstituição da situação actual hipotética, se mostraria, em regra,
como meio idóneo para reparar os efeitos jurídico-práticos lesivos
entretanto verificados e consequentes do acto.

Só que, movido pela axiologia garantística reclamada pelo sentido
material do Estado de Direito, o legislador constituinte quis deixar
claro que sempre que o maior grau de tutela dos concretos direitos
e interesses legalmente protegidos pudesse ser conseguido pela via
do acesso à Justiça administrativa tal seria o meio idóneo.

Desta sorte, o critério de eleição do meio processual idóneo para
defender em juízo os direitos do administrado será determinado em
função da natureza do concreto direito ou interesse que se pretende
reconhecer e pela susceptibilidade de ele sair mais eficazmente tu-
telado pelo recurso à acção de reconhecimento de direito (2).

A pedra de toque residirá essencialmente neste último ponto, atenta
a referida teleologia do preceito da lei fundamental.

Restringida agora a questão ao pedido nela cumulado, de anulação
da contribuição autárquica do ano de 1992, falta saber se é de con-
firmar o entendimento sufragado na decisão recorrida de que a acção
de reconhecimento de direito não será o meio idóneo para defender
o direito de que o contribuinte se arroga de não ser devedor dessa
obrigação de imposto e de que o seu uso não está à mercê do
particular.

A doutrina e a jurisprudência têm acentuado, mormente após a
Constituição de 1976, que o contencioso administrativo tem decidi-
damente evoluído no sentido de ser essencialmente um meio de defesa
das posições jurídicas particulares, um meio de defesa dos seus direitos
e interesses legalmente protegidos, em detrimento de uma concepção
de uma defesa objectiva da legalidade violada (3).

Mas isto não quer dizer que o contencioso administrativo se tenha
pervertido da natureza essencial de um «contencioso de anulação»
para um contencioso de plena jurisdição em que os tribunais se subs-
tituam à Administração, fixando logo eles o conteúdo das prestações
(cf. artigo 6.o do ETAF).

Isso atentaria contra o princípio constitucional da separação ou
diferenciação funcional dos poderes (jurisdicional e administrativo
ou executivo) (4).

Quando, como no caso, a ofensa do direito do contribuinte se con-
cretizou através de um acto administrativo (acto de liquidação de
imposto), inquinado de ilegalidade — e isto na medida em que foi
por esse acto que se constituiu ilegalmente, na Ordem Jurídica, o
efeito jurídico-positivo de verificação-constituição de uma obrigação
de pagamento de uma certa quantia a título de imposto —, eviden-



1962

(5) Cf. Freitas do Amaral, A Execução das Sentenças dos Tribunais Administrativos,
1967, págs. 357 e, entre outros, os Pareceres da PGR, de 87.01.22. in Diário da República,
II série, de 87.07.30, págs. 9448 e segs., e n.o 86/92, in ibidem, de 93.09.25, págs. 9985
e segs.

temente que a tutela do particular se basta pela sua anulação con-
tenciosa, ou seja, reputando-se o acto anulado como nunca tendo
existido na Ordem Jurídica.

O recurso contencioso, que, no caso do contencioso tributário dos
actos de liquidação, assume a forma do processo de impugnação ju-
dical, dá inteira satisfação à tutela demandada por força do princípio
da retroactividade da anulação contenciosa (restitutio in integrum),
dentro dos limites da eficácia do caso julgado, impedindo a substituição
do acto anulado por um outro em que se verifiquem os vícios que
foram determinantes da anulação.

E por força do mesmo princípio, a Administração fica constituída
na obrigação de tomar todas as providências adequadas para que
a declaração judicial produza os seus efeitos práticos normais (5).

E é assim porque, como já se disse, no contencioso de anulação,
a tutela é indirecta, ao contrário do que se passa no contencioso
de plena jurisdição.

É o artigo 208.o da CRP que lho manda e está esclarecido nos
artigos 5.o e segs. do Decreto-Lei n.o 256.o-A/77, de 17 de Junho
e 145.o do Código de Processo Tributário.

Para dar satisfação à injunção legal de apagar os vestígios jurí-
dico-práticos da ilegalidade cometida, a Administração não pode dei-
xar de reconstituir, na medida do possível, a situação que existiria
se o acto anulado não tivesse sido praticado (dever de reconstituição
da situação actual hipotética), o que vale por dizer que terá de suprimir
todos os efeitos positivos e negativos do acto ilegal e eliminar, in-
clusivamente, os actos consequentes do acto ilegal.

Entrelinhe-se aqui, em jeito de obiter dictum por a questão estar
prejudicada pela decisão dada à questão da litispendência, que o que
vem de dizer-se quanto à idoneidade do meio processual de ataque
do acto de liquidação se pode transplantar para caso do acto que
indeferiu o pedido de isenção da contribuição autárquica, com a única
diferença de que o processo próprio seria aqui o do recurso con-
tencioso de anulação do acto do órgão de topo da Administração,
conforme decorre dos artigos 118.o, n.o 3 do CPT e 16.o do Estatuto
dos Benefícios Fiscais.

A defesa do concreto direito subjectivo público de isenção, po-
tencialmente violado pelo acto administrativo, seria totalmente con-
seguida pela via do recurso de anulação e da execução da respectiva
sentença.

A procederem os alegados fundamentos da anulação, o particular
veria definitivamente tutelado o seu direito, sem hipótese sequer de
poder haver qualquer renovação ou substituição do acto expurgado
dos vícios que foram causa de anulação, em virtude daqueles con-
tenderem com a ilegalidade do objecto ou conteúdo do acto tributário,
por erro nos pressupostos de direito e de facto.

O acto jamais poderia, no caso, ser substituído ou renovado.
Voltando ao acto de liquidação, o processo de impugnação concede

o grau de tutela efectiva que a ofensa do direito invocado reclama.
Por isso, a lei ordinária o erige em meio próprio de obter a tutela

jurisdicional contra os actos tributários inquinados de qualquer ile-
galidade (artigo 120.o do CPT).
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A natureza do direito invocado pelo autor e a tutela demandada
para a reparação da ofensa efectuada pelo acto tributário ilegal não
é conseguida em plenitude ou grau maior através da acção de re-
conhecimento do direito do que através do processo de impugnação
judicial da liquidação.

Donde, a ser assim, será o processo de impugnação o meio típico
legal de reagir contra a ofensa provocada pelo acto tributário ilegal.

Não obstante isto, o certo é que a consequência a extrair do uso
indevido da acção não se reflecte sobre o seu mérito, sobre a sua
procedência, como se julgou.

De resto, ao falar de que o autor não poderia usar repetida e
indiscriminadamente os meios processuais, a decisão recorrida não
se deu conta de que este era um pedido que ainda não havia sido
colocado ao tribunal e sobre o qual ainda não havia feito anteriormente
qualquer juízo sobre a idoneidade do meio processual a usar.

Deste modo, em abono do princípio do aproveitamento dos actos
jurídicos, haveria de encarar-se a hipótese da correcção da forma
de processo, ao abrigo do 199.o do CPC que traduz a expressão positiva
daquele princípio ao nível do exercício do direito de acção.

Mas se os princípios da utilidade e da oficiosidade da «convolação»
mandam que ela se faça, também o mesmo princípio da utilidade
que a justifica axiologicamente obsta a que ela aconteça nos casos
em que ela não teria qualquer utilidade e isso proceda de razões
de conhecimento oficioso.

E é o caso em apreço. Na verdade, vindo confessado (artigo 10.o
da p. inicial) que o autor pagou a contribuição dentro dos períodos
de pagamento da primeira e segunda prestações, a última das quais
ocorre em Setembro, e mostrando-se que a petição da impugnação
foi apresentada apenas em 24 de Julho de 1995, torna-se evidente
que o direito de impugnar estava então já caducado por decorridos
muitos mais de 90 dias a contar do pagamento eventual [artigos 89.o,
alínea b) do CPCI e 7.o do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23/4].

C — Decisão.
Em face do exposto, acordam os juízes deste tribunal em, negando

provimento ao recurso, absolver a Fazenda Pública da instância de
todos os pedidos formulados na acção, por verificada estar uma si-
tuação de litispendência, quanto a toda a causa, salvo quanto ao pedido
de anulação da contribuição autárquica de 1992, e em confirmar o
despacho de indeferimento liminar no que a este pedido tange.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 40 000$00 e pro-
curadoria de 50 % (artigo 117.o da LPTA).

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Benjamim da Silva Rodrigues (re-
lator) — Jose Joaquim Almeida Lopes — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

IRC. Custo fiscal. Derrama. Domínio de aplicação do ar-
tigo 41.o/1/a) do CIRC, na redacção dada pela Lei 10-B/96,
de 23 de Março. Lei interpretativa. Retroactividade.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A derrama, imposto acessório do imposto principal IRC,
não é de considerar custo fiscal, dedutível na matéria
colectável do IRC do ano de 1993.

2 — O artigo 28.o/7 da Lei 10/96, ao corresponder ao escopo
das leis interpretativas, visando resolver uma questão que
se prende com a certeza e igualdade na aplicação da
lei, não viola o princípio da legalidade tributária con-
sagrado na Constituição.

Recurso n.o 21268. Recorrente: DURATRODE — Eléctrodos de Ma-
nutenção, L.da Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Con-
selheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1.a Instância de Lisboa que
lhe julgou improcedente a impugnação deduzida contra a autoliqui-
dação do IRC do ano de 1993, veio da mesma recorrer a Ite Du-
ratrode — Eléctrodos de Manutenção, L.da, concluindo a sustentar
que:

— não considerou como custo na autoliquidação do IRC de 1993
o valor da derrama, nos termos do despacho de 13 de Fevereiro
de 1990;

— na redacção da alínea a) do n.o 1 do artigo 41.o do CIRC em
vigor em 1993, a derrama era nos termos do artigo 23.o um custo
dedutível por não se encontrar previsto no artigo 41.o e este não
podia ser aplicada analogicamente, como fez o referido despacho,
por ser norma excepcional;

e seria inconstitucional por violar o princípio da legalidade;
— a nova redacção dada àquela alínea do artigo 41.o pelo arti-

go 28.o/1 da Lei 10/96, de 23 de Março, tem carácter inovatório e
a declaração contida no artigo 28.o/7 quanto à natureza interpretativa
dessa norma corresponde a uma cláusula de retroactividade, que é
inconstitucional por violação do princípio da legalidade consagrado
no artigo 106.o/2 da CR;

— e por violar os princípios do Estado de Direito Democrático
(artigos 2.o e 3.o), o direito de propriedade privada (artigo 60.o), o
qual goza do regime dos direitos, liberdades e garantias do artigo 18.o;

— nos termos do artigo 207.o da CR, os tribunais não podem aplicar
normas que infrinjam os princípios e normas dela constantes, pelo
que não é de aplicar retroactivamente a nova redacção da alínea a)
do n.o 1 do artigo 41.o do CIRC.

Contra-alegou a Fazenda Pública, a sustentar a liberdade do le-
gislador para emitir normas interpretativas.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não merece provimento, porque derrama e IRC devem ter
tratamento idêntico, e porque a norma em causa tem natureza in-
terpretativa, sendo de aplicar retroactivamente, nos termos do ar-
tigo 13.o do CCivil, e tal natureza, atribuída por lei, é válida porque
a nova redacção veio a decidir questão controvertida.

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

a) Em 30 de Maio de 1994, a ora impugnante entregou na Re-
partição de Finanças do 8.o Bairro Fiscal de Lisboa a declaração
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modelo 22 de IRC relativa ao exercício do ano de 1993 — documento
de fls. 7 a 14;

b) Nessa declaração apurou a impugnante um imposto a pagar
no montante de 1 528 079$00, que nessa data satisfez — documentos
de fls. 7 a 14 e 15;

c) No apuramento da matéria colectável a impugnante acresceu
ao resultado líquido, na linha 12 do quadro 17 da declaração mo-
delo 22, a importância de 4 445 407$00 referente à estimativa para
impostos sobre o rendimento do exercício que fora contabilizado como
custo — documento de fls. 7 a 14;

d) Na referida importância de 4 445 407$00 está incluída a im-
portância de 403 446$00 relativa a «derrama» — documento de fls. 16;
e) Em 12 de Maio de 1995, a ora impugnante havia deduzido re-
clamação contra a «autoliquidação» em causa — carimbo de fls. 2
do processo de reclamação apenso;

f) Por despacho de 25 de Setembro de 1995, essa reclamação foi
indeferida — decisão de fls. 14 do processo de reclamação apenso;

g) Tal despacho foi notificado à impugnante em 10 de Outubro
de 1995 — documento de fls. 16 do processo de reclamação apenso;

h) A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 28 de
Agosto de 1995 — carimbo de fls. 3.

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 (artigo 17.o), considerando-se custos ou per-
das para o efeito de alcançar aquele resultado, entre outros, os en-
cargos fiscais e parafiscais (artigo 23.o/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 arti-
go 74.o e os impostos e quaisquer outros encargos que incidam sobre
terceiros que a empresa não esteja regularmente autorizada a su-
portar» [artigo 41.o/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 cujo sujeito activo é a autarquia local, cobrado
na área do respectivo município, que só pode «ser lançado para acorrer
ao financiamento de investimentos ou no de contratos de reequilíbrio
financeiro» (n.o 2 do artigo 5.o da Lei das Finanças Locais (Lei n.o 1/87,
de 6.1), com a redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei
n.o 470-B/88, de 19 de Dezembro.

Certo que entre os dois, na medida em que a derrama é calculada
sobre a colecta do IRC (n.o 1 do referido artigo 5.o 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-
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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 artigo 41.o do CIRC,
o IRC, que não a derrama, mas na redacção dada pela Lei 10-B/96,
de 23 de Março (Lei Orçamental), veio acrescentar ao elenco dos
impostos indedutíveis «quaisquer outros elementos que directa ou
indirectamente incidam sobre os lucros», entre os quais caberá a der-
rama, que tem a «natureza de imposto sobre rendimento», como sus-
tenta Rogério Ferreira, em «A derrama é ou não custo fiscal?», em
CTF 378/12.

Essa dita lei (artigo 28.o/7) veio prescrever que «a redacção dada
nos termos do n.o 1 à alínea a) do n.o 1 do artigo 41.o do CIRC
tem natureza interpretativa», o que configura uma auto-interpretação
autêntica (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 de Setembro de 1992, rec. 14 380, outra no sentido
de que ela é custo fiscal (ac. de 1 de Fevereiro de 1995, em
CTF 379/308) —cf., neste sentido, o ac. de 4 de Dezembro de 1996,
rec. 20 773.

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 causalmente na rea-
lização dos proveitos ou na manutenção da fonte produtora, antes
se comporta como a extracção de uma fatia ao próprio rendimento.

Assim, aquela lei interpretativa «integra-se na lei interpretada» (ar-
tigo 13.o 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 com custo à matéria colectável.

Como vai considerado, o referido artigo 28.o/7 corresponde ao es-
copo das leis interpretativas, ao visar sanar o diferendo jurisprudencial,
que não inovar na matéria, pelo que não assume o carácter inovatório
que a Rte lhe aponta quando o diz ferido de inconstitucionalidade
por violação do princípio da legalidade, consagrado no artigo 106.o/2
da CR e outros princípios constitucionais.

Quando assim é, quando o legislador visa resolver uma questão
que se prende com a certeza e a igualdade na aplicação da lei, que
alicerçam, outrossim, o princípio da legalidade tributária (arti-
go 106.o/2) e os seus corolários — a tipicidade fechada, a indispo-
nibilidade do tipo e a proibição da discricionariedade — e também
o princípio da protecção da confiança dos particulares, logra liberdade
de conformação com a Constituição desde que se não afaste do escopo
interpretativo e se limite a fixar um dos sentidos da lei que vinha
sendo jurisprudencialmente sustentado.

Por tudo, não enfermava de vício a autoliquidação apresentada,
nem o despacho em que a mesma se baseou.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 50 %.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

IRC - Custo - Derrama - Arto 41, no 1, al. a), do
CIRC Lei 10-B/96, de 27-3.

Doutrina que dimana da decisão:

A derrama, como imposto acessório do IRC, é de considerar
custo fiscal deste, dedutível na respectiva matéria colectá-
vel - ano de 1993.

Recurso n.o 21269 em que é recorrente NCH (Portugal) — Sociedade
de Serviços de Gestão, Lda. e recorrida 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 NHC (Por-
tugal) - Sociedade de Serviços de Gestão, Lda., da sentença do TT
de 1a Instância de Lisboa, proferida em 4 Jul. 96, que julgou im-
procedente a impugnação judicial pela mesma deduzida relativamente
à autoliquidação de IRC, do exercício de 1993.

Fundamentou-se a decisão em que, mau grado o Ac. deste Tribunal,
de 1-7-95 (in CTF 379-304), a Lei 10-B/95, de 21-5, veio dar nova
redacção à al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC, com carácter in-
terpretativo, nos termos do no 7 do seu arto 39-A, aditado pela mesma
lei, pelo que a derrama em causa não constitui custo do dito exercício.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1) ... na autoliquidação do imposto sobre o rendimento de pessoas

colectivas relativa ao ano de 1993 não considerou como custo fis-
calmente dedutível o valor devido pela derrama.

2) A não consideração da derrama, como custo fiscal, foi efectuada
em obediência ao despacho de 13-02-90, proferido no processo
no 85/90.

3) Na redacção inicial da alínea a) do no 1 do arto 41o do CIRC,
em vigor durante todo o ano de 1993, a que se refere a autoliquidação
sob impugnação, a derrama era, nos termos do arto 23o do mesmo
código, um custo dedutível.

4) O imposto municipal da derrama não se encontrava previsto
naquela disposição do arto 41o do CIRC.

5) O referido despacho de 17-02-90 fez uma aplicação analógica
da norma contida naquela alínea do arto 41o do CIRC.

6) Tal norma, porque de carácter excepcional, é insusceptível de
aplicação analógica, nos termos do arto 11o do Código Civil.

7) A interpretação dada à norma em referência pelo despacho
de 13-02-90 é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade,
consagrado no arto 106o, no 2, da Constituição da República Por-
tuguesa.

8) A nova redacção dada à alínea a) do no 1 do arto 41o do CIRC,
pelo arto 28o, no 1 da Lei no 10/96, de 23 de Março, tem carácter
inovatório.

9) A declaração contida no no 7 do arto 28o da Lei no 10/96, de
23 de Março, quanto à natureza interpretativa dessa norma, corres-
ponde a uma cláusula de retroactividade.
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10) Tal conteúdo retroactivo pretendido atribuir à nova redacção
da alínea a) do no l do arto 41o do CIRC é inconstitucional, por
violar o princípio da legalidade em matéria fiscal, consagrado no
arto 106o, no 2, da Constituição da República Portuguesa.

11) Este conteúdo retroactivo viola ainda o princípio do Estado
de Direito Democrático, consagrado nos artos nos 2 e 3, o direito
de propriedade privada consagrado no arto 60o, o qual goza, por
força do arto 17o, do regime dos direitos, liberdades e garantias con-
sagrado no arto 18.o da Constituição.

12) Nos termos do arto 207o da Constituição, os Tribunais não
podem aplicar normas que infrinjam os princípios e normas dela
constantes.

13) Com a aplicação retroactiva da nova redacção da alínea a)
do no 1 do arto 41o do Código de Imposto sobre as Pessoas Colectivas,
a qual constitui o fundamento jurídico único da sentença sob recurso,
para ditar a improcedência da impugnação judicial deduzida pela aqui
recorrente, tal impugnação deverá proceder.

Neste termos ... o presente recurso deverá colher provimento e,
em consequência, ser revogada a sentença recorrida, determinando-se
a procedência da impugnação deduzida”.

E, contra-alegando, a Fazenda Pública pugnou pelo acerto da de-
cisão recorrida, visto que:

”... - relativamente à alegada inconstitucionalidade do conteúdo
retroactivo da nova redacção da alínea a) do no 1 do artigo 41o do
CIRC, não pode colher, uma vez que a qualificação de uma norma
como sendo de natureza interpretativa é uma prerrogativa prevista
na lei, podendo, como tal, ser utilizada pelo legislador.

- o princípio da legalidade consagrado na CRP não pode ser con-
siderado em termos absolutos, uma vez que a qualificação de in-
terpretativa de uma determinada norma, é permitida por lei, con-
substanciando uma excepção a este princípio”.

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, já que, por um lado, a derrama constitui um
imposto sobre o rendimento com estrutura ou incidência similar do
IRC, pelo que deve ser enquadrado de um modo idêntico ou se-
melhante; e, por outro, a redacção dada à al. a) do no 1 do arto 41o

do CIRC pelo arto 78o da Lei 10-B/96, de 23-3, tem natureza in-
terpretativa, sendo por isso de aplicação retroactiva, nos termos do
arto 13o do C. Civil, já que lhe foi expressamente atribuída pelo no 7
do arto 28o da dita lei, com plena validade, pois que veio decidir
questão controvertida, consagrando-se um dos entendimentos juris-
prudenciais, retroactividade que não é proibida pela Constituição,
já que não viola o princípio da confiança, inerente à ideia de Estado
de Direito Democrático.

E corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”a) Em 17 de Maio de 1994, a ora impugnante interpôs, na Re-

partição de Finanças do 8o Bairro Fiscal de Lisboa, a declaração
modelo 22 de IRC, relativa ao exercício do ano de 1993 - documento
de fls. 7 a 14;

b) Nessa declaração apurou a impugnante um imposto a recuperar
no montante de 12.459.003$00 - documento de fls. 7/14;

c) No apuramento da matéria colectável, a impugnante acresceu
ao resultado liquido, na linha 12 do quadro 17 da declaração mo-
delo 22, a importância de 5.976.671$00, referente à estimativa para
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impostos sobre rendimento do exercício que fora contabilizado como
custo - documento fls. 7/14;

d) Na referida importância de 5.976.671$00 está incluída a im-
portância de 521.061$00, relativa à derrama - documento de fls. 15;

e) Em 17 de Maio de 1995, a ora impugnante havia deduzido re-
clamação contra a autoliquidação em causa - carimbo de fls. 2 do
processo de reclamação apenso;

f) por despacho de 25 de Setembro de 1995, essa reclamação foi
indeferida - decisão de fls. 13 do processo de reclamação apenso;

g) Tal despacho foi notificado à impugnante em 10 de Outubro
de 1995 - documento de fls. 15 do processo de reclamação apenso;

h) A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 28 de
Agosto de 1995 - carimbo de fls. 3”.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é, desde logo, a de saber se a derrama deve,

ou não, considerar-se como custo, para efeitos de IRC - no caso,
relativamente a 1993.

Na redacção anterior à Lei no 10-B/96, de 23-5 (Lei do Orçamento
de Estado para 1996), o arto 41o, no 1 do CIRC dispunha não serem
”dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável” vários
”encargos, mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do
exercício”, nomeadamente - al. a) - ”o imposto sobre o rendimento
de pessoas colectivas (IRC) ...”.

Daí que, já então, a derrama não devesse considerar-se custo por
ser um tributo acessório do IRC, nos termos do arto 5o da Lei 1/87,
de 6-1, com a redacção do Dec-Lei 780-B/88, de 19 Dez, já que só
existia quando houvesse colecta daquele, sendo calculada sobre o seu
montante.

Como se escreveu no Ac. deste Tribunal, de 23 Set 92, rec. 14380,
in Apêndice ao Diário da República:

”Por razões de economia e de simplificação administrativa, o le-
gislador faz recair sobre a mesma colecta de um imposto cobrado
para o Estado - imposto principal - um outro imposto a favor de
um ou mais municípios - imposto acessório -, usando o mesmo facto
tributário já determinado e exactamente liquidado, para aplicá-lo in-
variável ou imutável, como facto tributário de outro imposto - imposto
filho” - cf. a bibliografia aí citada.

”Sendo assim, a derrama, um imposto acessório condicional, segue
o imposto principal ou base - acessorium sequitur principale - e, por
isso, não pode ser considerado custo para efeitos fiscais. Tem o mesmo
regime que o imposto principal - IRC-, pelo que está abrangido pelo
artigo 41o, no 1, alínea a) do Código do IRC” - cf. igualmente os
autores aí referidos.

Efectivamente, a tal conduz, desde logo, a ratio do preceito: a de
que os impostos incidentes sobre o lucro tributário não podem cons-
tituir mera componente negativa deste.

Cf. Vítor Faveiro, Normas Fundamentais de Direito Fiscal, vol. II,
pág. 613.

Assim, a derrama estaria incluída na ressalva da dita al. a) como
imposto acessório e, em consequência, com a mesma natureza deste.

Ou seja: em tal alínea, estaria compreendido tanto o tributo aí
expressamente mencionado - o IRC - como, pelo seu espírito, os
acessórios dele.

Nem, como é sabido - cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito
Fiscal, pág. 206 - e ao contrário do que acontece com a analogia -,
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é vedada ao intérprete, no respeitante aos chamados elementos es-
senciais dos impostos (incidência, isenções e taxa), a interpretação
extensiva, ou seja, a aplicação de normas a situações abrangidas ainda
pelo espírito da lei (ao contrário do que acontece com a analogia
em que tal previsão se não verifica, na letra ou no espírito respectivos).

E, no mesmo sentido, ainda os ali citados Profs. Teixeira Ribeiro,
Alexandre do Amaral, Brás Teixeira. E, também, Nuno Sá Gomes,
Teoria Geral dos Benefícios Fiscais, pág. 273, e Fisco no 45 pág.
34 e segs.

Aliás, em matéria de benefícios fiscais - cuja definição integra,
nos aludidos termos, matéria de incidência - é, agora, legalidade ex-
pressa a respectiva admissibilidade - cf. os artos 1o e 9o do seu Estatuto,
aprovado pelo Dec-Lei no 215/89, de 1 de Jul - ao contrário do que
aí se prevê para a ”integração analógica”.

E o mesmo se diga relativamente à conjugação do arto 23o, al. f)
e a dita al. a) do arto 41o, ambos do CIRC.

Estabelecendo aquela a regra da dedutibilidade como custo, dos
”encargos fiscais e parafiscais”, e ainda que se considerasse surgir
esta última como norma excepcional, ela é, todavia, também sus-
ceptível de interpretação extensiva - arto 11o do Cód. Civil.

De modo que nem seria essencial trazer à colação a Lei 10-B/96,
de 23-5, que veio dar nova redacção à predita al. a), acrescentando-lhe
”e quaisquer outros impostos que directa ou indirectamente incidam
sobre os lucros”.

E o no 7 do arto 28o da mesma lei que dispõe ter tal alínea natureza
interpretativa.

Pois, face ao exposto, não se está propriamente perante uma ino-
vação legal mas tão-só à consagração explícita ou expressa do que
já antes resultava da lei, se bem interpretada esta.

Propósito, de qualquer modo, de louvar pois se a inclusão, ali,
da derrama (ou de quaisquer outros impostos incidentes, directa ou
indirectamente sobre os lucros), não resultava da letra mas tão-só
do espírito da lei, deixou, assim, de ser necessária qualquer inter-
pretação extensiva, para a assersão passar a resultar inequivocamente
da própria lei-interpretação meramente declarativa.

E, a seguir-se outro caminho, também do já exposto resulta a na-
tureza interpretativa do segmento normativo expressamente acres-
centado à predita al. a) pela Lei 10-B/96.

Na verdade, escreveu Baptista Machado, Introdução ao Direito
e ao Discurso Legitimador, pág. 247:

”Para que uma lei nova possa ser realmente interpretativa, são
necessários, portanto, dois requisitos: que a solução do direito anterior
seja controvertida ou, pelo menos, incerta, e que a solução definida
pela nova lei se situe dentro dos quadros da controvérsia e seja tal
que o julgador ou intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar
os limites normalmente impostos à interpretação ou aplicação da lei”.

E em ‘‘Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil’’, pág. 287:
”A lei interpretativa, para o ser, há-de consagrar uma solução a

que a jurisprudência, pelos seus próprios meios, poderia ter chegado
no domínio da legislação anterior. Significa este pressuposto, antes
de mais, que, se a lei nova vem, na verdade, resolver um problema
cuja solução constituía, até ali, matéria em debate, mas o resolve
fora dos quadros da controvérsia anteriormente estabelecida, des-
locando-o para um terreno novo ou dando-lhe uma solução que o
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julgador ou o intérprete não estavam autorizados a dar-lhe, ela será
indiscutivelmente uma lei inovadora”.

”... para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza
é preciso que haja matéria para interpretação. Se a regra de direito
era certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial lhe
havia de há muito atribuído um determinado sentido, que se mantinha
constante e pacífico, a lei nova que venha resolver o respectivo pro-
blema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada uma lei
inovadora”.

Também Pires de Lima e Antunes Varela escrevem, in Cód. Civil
Anotado, 1o vol., pág. 62, 4a edição:

”Deve considerar-se lei interpretativa aquela que intervém para
decidir uma questão de direito cuja solução é controvertida ou incerta
consagrando um entendimento a que a jurisprudência, pelos seus pró-
prios meios, poderia ter chegado”.

Ora, nesta perspectiva, não parece haver dúvidas de que está em
causa uma lei interpretativa.

Pois que se tratava de uma questão controvertida, situando-se a
solução, dada pela lei nova, dentro dos quadros da controvérsia, tal
que o intérprete àquele poderia chegar - como chegou - sem ul-
trapassar os referidos limites.

Como tudo resulta do referido aresto de 23 Set 92 - cf., ainda,
Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, CIRC Anotado, 3a edição,
pág. 350, e Rogério Ferreira, in CTF 378-12.

E, como norma interpretativa em sentido próprio (interpretação
autêntica) - Cf. Ferrera, Interpretação e Aplicação das Leis (tradução
de Manuel Andrade, pág. 131 e segs. -, aquela nova redacção aplica-se
aos processos pendentes, já que se integra na lei interpretada - arto 13o

do Cód. Civil -, pelo que retroage os seus efeitos à data da entrada
em vigor da lei antiga, tudo se passando como se a lei interpretativa
tivesse sido publicada na data em que o foi a lei interpretada - cf.
Cód. Civil Anotado, cit, vol. 1o, pág. 19.

E daí que se não ponham quaisquer problemas de constitucio-
nalidade, designadamente a nível de protecção da confiança, como
assinala o Exmo Magistrado do MP.

Em tal contexto, tratando-se de uma questão de solução jurídica
duvidosa, os contribuintes não tinham fundamento para confiar numa
determinada interpretação da norma do arto 41o, no 1, al. a), do
CIRC e, assim, a sua interpretação autêntica não é susceptível de
violar uma confiança fundada daqueles na adopção da interpretação
que preferiam.

Não existe, pois, qualquer cláusula de retroactividade ilegítima,
ofensiva dos princípios da legalidade e do estado de direito demo-
crático expressos nos artos 106o e 2o da Constituição e, em conse-
quência, do direito à propriedade privada consagrado no seu arto 60o,
ao regime dos direitos, liberdades e garantias a que se referem os
artos 17o e 18o do mesmo diploma fundamental.

Pelo que improcedem todas as conclusões do recurso.
Cf., aliás, no sentido exposto, os recentes Acs. deste Tribunal, de

4-6-96 rec. 20773, de 5-3-97, rec. 20772, de 16-4-97, rec. 21488, e
de 14-5-97, rec. 21346.

Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se
a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. - Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) - Luís Filipe Mendes Pimentel - Vítor Manuel Marques Mei-
ra. - Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.



1972

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Caso julgado do despacho que admite o recurso com subida
com a sentença final.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo sido admitido o recurso interposto de decisão que de-
clarou incompetente o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Leiria e competente o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, com subida nos próprios autos “com o recurso
do despacho ou sentença final” podia tal despacho, que
reteve o agravo, ser objecto de reclamação nos termos do
arto 688o 1 do CPCivil pelo que existe caso julgado não
podendo tal recurso ser imediatamente apreciado por este
Tribunal.

Recurso n.o 21 270. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: FE-
TAL — Moda Internacional, SA; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
António Pimpão.

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

1. Contra Fetal - Moda Internacional, S. A., foram levantados os
autos de notícia constantes de fls. 2 e ss.

Pelo despacho de fls. 11 foi-lhe aplicada a coima de 2 790 000$00
tendo interposto recurso de tal despacho para o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Leiria (fls. 13).

Pelo despacho de fls. 28 e 29 veio este Tribunal a declarar-se “ter-
ritorialmente incompetente e competente para conhecer do recurso
o Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa” determinando que
para este fossem remetidos os autos nos termos do arto 47o 1 do
CPT.

Deste despacho foi interposto recurso pelo ERFP (fls. 21) o qual
foi admitido com subida nos próprios autos “com o recurso do des-
pacho ou sentença final (cfr. Arto 225o do CPT)”.

Do referido despacho de admissão consta ainda o seguinte “No-
tifique e remeta os autos ao T. T. de 1a Instância de Lisboa”.

Este despacho foi notificado ao ERFP e ao EMMP.
Sob a promoção do MP, constante de fls. 30 vo, de que o despacho

que entendeu ser aquele tribunal incompetente, não seria despacho
interlocutório para os efeitos previstos no arto 225o do CPT, pois
até teria o valor de sentença, foram os autos remetidos a este Tribunal
(fls. 32).

O EMMP junto deste Tribunal entende que deve este abster-se
de conhecer do recurso pois que, tendo aquele recurso (de fls. 21
e ss) sido admitido “para subir nos próprios autos com o recurso
do despacho ou sentença final (arto 225o do CPT)” o qual, ainda,
ordenou a sua remessa ao T. T. de 1a Instância de Lisboa, podia
o mesmo ter sido impugnado nos termos do arto 668o do CPCivil.

2. Importa apreciar a questão suscitada pelo EMMP, junto deste
Tribunal, e que, em síntese, se resume em determinar se o despacho
proferido no Tribunal Tributário de Leiria podia ter sido atacado
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nos termos do arto 688o do CPCivil (refere-se por, eventual erro de
escrita, ao arto 668o) e se, por isso, a subida dos autos a este Tribunal
é inoportuna ou intempestiva.

O mencionado despacho proferido sobre o requerimento de in-
terposição de recurso pelo ERFP (fls. 21) admitiu este com subida
nos próprios autos “com o recurso do despacho ou sentença final
(cfr. Arto 225o do CPT)” tendo acrescentado ainda: “Notifique e re-
meta os autos ao T. T. de 1a Instância de Lisboa”.

Após notificação do ERFP e do EMMP foi o processo remetido
ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que, sob promoção
do EMMP, ordenou a remessa do processo a este Tribunal.

O despacho que admitiu o recurso a subir “com o recurso do des-
pacho ou sentença final” pode qualificar-se como um despacho que
admitiu o recurso e que reteve o agravo para os efeitos do arto 688o

1 do CPCivil, pelo que estava, nos termos deste preceito, sujeito a
reclamação.

A retenção do agravo a que se refere a 2a parte deste preceito
vem sendo entendida como aquela que se verifica quando, admitido
o recurso, foi proferido despacho ordenando a subida mediata quando
se sustentava a subida imediata.

Neste sentido se pronuncia Rodrigues Bastos, Notas ao CPC, em
anotação 1 ao arto 688o.

Estando o mencionado despacho sujeito a reclamação e não tendo
a mesma sido apresentada por quem tinha legitimidade para o fazer
adquire tal despacho “foros de decisão inatacável” “produz(indo) to-
dos os seus efeitos” transitando “em julgado . . . a decisão” na ex-
pressão de Alberto dos Reis, CPCAnotado, Vol. V. p. 336.

Acresce que a situação dos autos não se integra no arto 687o 4
do CPCivil que estabelece que a decisão que admita o recurso fixe
a sua espécie ou determine o efeito que lhe compete não vincula
o tribunal superior, ficando fora do âmbito de aplicação deste preceito.

Resta-nos concluir que os presentes autos têm de ser remetidos
ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa para que aí prossigam
a sua normal tramitação.

4. Termos em que, face à intempestiva subida, não se toma co-
nhecimento do recurso.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — António Pimpão (relator) — Fon-
seca Limão — Abílio Bordalo. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Recursos. Poderes de cognição do STA, Secção de Contencioso
Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do art.o 21o, 4, do ETAF, a Secção de Con-
tencioso Tributário do STA apenas conhece de matéria
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de direito nos processos inicialmente julgados pelos tri-
bunais tributários de 1a instância e pelos tribunais fiscais
aduaneiros.

II — Eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos
factos materiais da causa só pode ser objecto de recurso
de revista ao abrigo do preceituado no arto 722o, 2, do
C.P.Civil.

Recurso no 21.345 em que é recorrente Alves, Conceição & Narciso,
Lda, e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. “Alves, Conceição & Narciso, Limitada”, inconformada com o
acórdão do T.T. de 2a Instância, de f. 113, no qual se revogou a
sentença da 1a Instância, julgando-se improcedente a impugnação que
deduzira contra a liquidação de contribuição industrial, Grupo A,
juros compensatórios e imposto extraordinário sobre lucros, no mon-
tante global de 786.066$00, daquele aresto veio recorrer para este
STA, assim concluindo a alegação do recurso:

“1o - A liquidação impugnada não se mostra fundamentada;
2o - Carece de fundamento a decisão do Tribunal Tributário de

2a Instância em alterar a matéria de facto apurada em 1a Instância,
pois não existe qualquer contradição;

3o - A impugnação da liquidação que teve por base relatório da
Fiscalização abrange a impugnação deste documento, não sendo ne-
cessário efectuar a sua impugnação autónoma;

4o - A prova testemunhal efectuada na 1a Instância é de valor
superior à daquele relatório posto em causa nos mesmos autos; e

5o - A escrita da impugnante não foi posta em causa e não se
verifica qualquer erro de natureza aritmética, pelo que não pode ser
efectuada a liquidação que impugna:”

Termina a pedir a revogação do acórdão recorrido, com manutenção
da decisão proferida em 1a Instância, dando como violadas as als. a)
do arto 17o, b) do arto 19o, e arto 21o, todos do CPT, e ainda o
arto 54o do C. C. Ind.

1.1. Contra-alegou a Fa Pa, pugnando pela manutenção do decidido
no T. T. de 2a Instância.

1.2. O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, emitiu parecer
desfavorável à recorrente, dado o recurso apenas pôr em causa a
fixação da matéria de facto pela 2a Instância, a qual este Tribunal
tem de acatar, “in casu”, sendo, que não foi alegada, nem ocorre,
qualquer das hipóteses prevenidas no arto 722o do C.P. Civil.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. No acórdão recorrido, depois de se afirmar que a discordância

entre o decidido na 1a instância e o alegado no recurso da Fa Pa

incidia sobre a selecção da matéria fáctica feita na decisão, passou
a apreciar-se a prova produzida nos autos, alterando-se o julgamento
de facto daquele decisão e dando-se como provado o que consta
de fls. 117/118, que aqui se dá como reproduzido na sequência do
que se veio a entender inexistir fundamento para anular a liquidação
impugnada, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se a im-
pugnação improcedente.
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2.1. Ora, como claramente se vê das conclusões do recurso ora
interposto para este STA, a recorrente fundamenta a pretensa violação
das normas indicadas na mera discordância com o julgamento de
facto do acórdão recorrido, criticando o juízo formulado sobre as
provas produzidas e que levaram o Tribunal “a quo” a alterar a matéria
de facto fixada na 1a Instância e, consequentemente, a revogar a
decisão ali proferida.

Mas, assim sendo, porque este STA, no caso em apreço, apenas
conhece de matéria de direito, nos termos do arto 21o, 4, do ETAF,
conforme bem salienta o Exmo Magistrado do Mo Po, no seu parecer,
não oferece quaisquer dúvidas o insucesso da pretensão da recorrente.

Eventual erro na análise das provas e na fixação dos factos materiais
da causa só pode ser objecto de recurso de revisão, nos termos do
arto 722o, 2, do C.P.Civil, quando haja ofensa de disposição expressa
da lei, que exija certa espécie de prova para a existência de facto
ou que fixe a forma de certo meio de prova, isto é, quando o Tribunal
de revista deva reconhecer e declarar existir obstáculo legal à convicção
formada no tribunal recorrido (cfr. Rodrigues Bastos, “Notas...”, Vol.
III, pg. 352, e Ribeiro Mendes, “Recursos...”, pg. 254).

Hipóteses estas que não ocorrem, nem foram alegadas, no caso
dos autos.

Deste modo, devendo este Tribunal acatar o decidido em sede
factual no tribunal recorrido, a pretensão da recorrente não pode
ser satisfeita.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradora em 50%.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (Relator) —
Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Seu objecto. Recurso que tem por objecto
o acto administrativo e não a sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O recurso tem por objecto a sentença e não o acto
administrativo.

II — Assim, se o recorrente ataca exclusivamente, no recurso,
não a sentença mas o acto administrativo, tal recurso
está inexoravelmente votado ao insucesso.

Recurso n.o 21.465. Recorrente: ARCRIPOR — Sociedade de Cria-
ção de Pecuária, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz
Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. ARCRIPOR — Sociedade de Criação de Pecuária, Lda., com
sede em Sesmarias do Gil, Canha, Montijo, impugnou judicialmente,
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no Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, os actos de li-
quidação de contribuição industrial dos anos de 1987 e 1988 e de
imposto extraordinário do ano de 1987.

O Mmo Juiz daquele tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada com esta decisão, a impugnante interpôs recurso

para o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual, porém, negou
provimento ao recurso.

De novo inconformada com tal decisão, a impugnante interpôs
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

“Tendo a recorrente em Segunda Instância insistido nas suas ale-
gações pelo ataque ao acto administrativo que queria anular, deve
ou ser convidada a corrigir ou a completar as suas alegações ou,
então, o Tribunal deve ter em conta as factos articulados para fun-
damentar o seu Acórdão, visto que a impugnação nas suas diversas
fases tem como fim último o ataque ao acto administrativo impugnado,
e não as decisões judiciais proferidas.

“Assim, no douto Acórdão recorrido, tendo sido decidido que, por
não se invocar nenhum vício da sentença recorrida, o recurso não
mereceu provimento, violou o disposto no artigo 659o, n. 2 do C.P.
Civil, pelo que deve ser revogado com as legais consequências”.

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. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso com o fun-

damento de que a recorrente atacara apenas o acto de liquidação
impugnado e não a sentença recorrida.

Escreveu-se nesse acórdão:
“Ora, no caso em apreço, nas conclusões que formula, a recorrente

além de não apontar nenhum vício à sentença recorrida limita-se
a atacar a legalidade dos despachos que fixaram a matéria colectável
para os anos de 1987 e 1988.

“E termina mesmo pedindo a anulação desses despachos que não
da sentença recorrida”.

O recorrente, nas suas alegações para este Supremo Tribunal, aceita
que não atacou, de forma directa, a sentença recorrida, mas sim os
actos administrativos em causa. Porém, é óbvio que, ao atacar os
actos administrativos, deve entender-se que ataca a sentença que não
os anulou, como era sua pretensão, ao impugnar perante o Tribunal.

Terá razão?
Vejamos.
Como é sabido o objecto do recurso é balizado pelas conclusões

das alegações.
E a relevância das conclusões é determinante, já que constitui ju-

risprudência corrente que o objecto do recurso é fixado pelas con-
clusões das alegações - vide Acórdãos do Pleno do STA de 11/1/89
(AD n. 330, pág. 844 e ss.) e da 2a Secção do STA de 26/9/90 (A.D.
n. 358, pág. 1117 e ss.) e de 21/12/94 (rec. 18.145).

Escreveu-se impressivamente naquele primeiro aresto:
“Entendimento e decisão perfeitamente conformes à lei. É que

o dito arto 690o, 1, do C.P.C., na passagem transcrita, exige que a
alegação conclua pela indicação dos respectivos fundamentos a jus-
tificar o pedido. Sempre independentemente de a alegação no seu
desenvolvimento já revelar tais fundamentos. Isto, para além do mais,
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porque são as conclusões que delimitam o âmbito do próprio recurso
como resulta dos artos. 684o, n. 3, e 690o, n. 1, do CPC, e constitui
jurisprudência deste Supremo . . . Trata-se de uma inequívoca exi-
gência processual que o julgador não pode dispensar”.

Assente que são as conclusões das alegações que delimitam o re-
curso, avancemos para a solução jurídica do presente recurso trazido
à apreciação deste Tribunal.

E a pergunta que logo se tem que fazer é esta: qual o objecto
do recurso jurisdicional?

Pronunciando-se sobre este ponto específico, decidiu-se do seguinte
modo no Acórdão do Pleno do STA de 30/9/93 (in A.D. 391/857):
“O recurso jurisdicional tem por objecto a decisão a quo e não o
acto sobre cujo recurso contencioso versou aquela decisão”.

Aliás, esta conclusão decorre directamente da lei.
Dispõe, com efeito, o artigo 41o, n. 1, al. a), do ETAF:
“1 - Compete ao Tribunal conhecer:
“a) Dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários de

1a Instância...”.
Ora, e como vimos, o que a recorrente questionou no recurso que

dirigiu ao Tribunal Tributário de 2a Instância foi o acto administrativo
e não a sentença.

Estava assim aquele Tribunal impossibilitado de exercer censura
sobre a decisão jurisdicional do Tribunal de 1a Instância.

Defende a recorrente que deveria ter sido convidada a corrigir
ou a completar as suas alegações. E na verdade esse convite está
estabelecido no arto 690o, 3, do C.P.C. Mas tal convite só tem lugar
quando as conclusões faltem, sejam deficientes ou obscuras. Ora, no
caso, as conclusões existem, e não são deficientes nem obscuras. Por
outro lado, o arto 684o, n. 3, do CPC, dispõe que “nas conclusões
das alegações, pode o recorrente restringir, expressa ou tacitamente,
o objecto inicial do recurso”. Como vimos, o recorrente cingiu o seu
recurso a eventuais vícios do acto administrativo. O que, como dis-
semos, não constitui objecto do recurso jurisdicional. E não se diga
igualmente que o acórdão recorrido violou o arto 659o, 2, do CPC.
Na verdade, não podendo conhecer do objecto do recurso, o Tribunal
a quo tinha que concluir, sem mais, pela improcedência do recurso.

O acórdão recorrido não merece pois qualquer censura.
3. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente: Duarte de Carvalho Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Execuções fiscais. Venda por negociação particular. Notifi-
cação dos preferentes.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na venda, por negociação particular, do direito ao tres-
passe e arrendamento de estabelecimento comercial é
obrigatória a notificação do senhorio preferente para que
possa exercer o seu direito de opção.

2 — A omissão da referida notificação, por influir na decisão
da venda e postergar aquela cautela da lei processual,
determina que a venda fique sem efeito.

Recurso: 21.545; Recorrente: Alice Quintas Sá Barbosa; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a decisão proferida na execução movida pela
FaPa contra Indústria de Mobiliário e Decorações Movélia, L.da, pelo
TT 1.a Instância do Porto, que lhe julgou improcedente o pedido
de anulação de venda do direito ao trespasse e arrendamento do
r/c e cave do prédio sito na Rua João Pedro Ribeiro, 633, Porto,
veio a requerente Alice Quintas de Sá Barbosa da mesma recorrer,
concluindo a sustentar que:

- sendo senhoria do estabelecimento comercial vendido em 1.10.96,
tem direito de preferência na venda nos termos do art. 116o da RAU;

- não tendo sido notificada da venda executiva, nos termos do art.
892o do CPC, ficou impossibilitada de exercer, em tempo útil, o seu
direito de preferência no processo competente, o que influi na venda
levada a efeito quanto aos sujeitos;

- está, pois, ferida de nulidade a dita venda, por força dos arts.
909o/1/c) e 201o do CPC.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento, uma vez que a omissão da notificação influiu a venda
na medida em que a preferente não podia apresentar-se a preferir,
do que resultou que a venda podia ter sido feita a pessoa diferente
do comprador.

Respiga-se da sentença que se provam os seguintes factos:
-houve lugar a venda por negociação particular, na Repartição de

Finanças do 4o Bairro Fiscal, do direito ao trespasse e arrendamento
de um estabelecimento sito no r/c e cave do prédio situado na Rua
João Pedro Ribeiro, 633, Porto;

- a requerente é senhoria no contrato de arrendamento do referido
prédio;

-e não foi notificada da referida venda, efectuada em 1.10.96;
-tomou conhecimento da venda em 14.10.96.
Incontrovertido vem que a requerente é preferente na venda nos

termos do art. 116o da RAU, na redacção então vigente, pelo que
se impunha que o mandatário da venda por negociação particular
a viesse a avisar do acto (neste sentido, A. Sousa e J. Paixão, em
CPT Anotado, p. 656, e Alberto dos Reis, Processo de Execução,
II, pp.3 e 28).

Tal não aconteceu, como vem provado, pelo que se questiona se
a omissão ocasiona a anulação do acto da venda celebrado nos termos
do art. 909o do CPCivil, que remete para as regras gerais sobre a
nulidade dos actos (art. 201o/1 do CPC), pois que não é caso de
aplicação das restantes alíneas do preceito.

Sediados já no âmbito da aplicação daquelas regras gerais e re-
conhecido, pela própria requerente, que a lei não sanciona com a
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anulação a referida omissão, terá o julgador de medir a projecção
do vício “no exame ou na decisão da causa” (art. 201o/1, parte final,
do CPC).

O que é o mesmo que aferir a declaração de nulidade em função
dos interesses das partes envolvidas que o processo acautela (neste
sentido, Notas ao CPC, de Rodrigues Bastos, I, p. 403).

Neste campo defrontam-se, por um lado, exequente e comprador,
interessados na perduração da venda, e por outro, a preferente, que
pode vir a exercer o seu direito no acto que venha a ser repetido
por efeito da anulação do praticado.

Posta de parte, no caso dos preferentes, será a influência que a
omissão de notificação pode ter no resultado da alienação quanto
a alcançar-se um melhor preço, pois o preço por que o titular do
direito de opção exerce o seu direito é o da transacção, que, assim,
permanece idêntico.

Claro que, como diz a Rte, apoiada pelo digno agente do MoPo,
o resultado final da transacção pode, conjecturalmente, diga-se, ser
influenciado pela omissão, quanto à pessoa do adquirente, que não
seria a do comprador mas a do preferente que veio ao acto exercer
o seu direito.

Tal “influência” não passa de conjectura, que se estende ao próprio
exercício da opção no acto que viesse a ser repetido por efeito da
anulação da venda realizada, mas à letra da lei - “quando a irre-
gularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa” -
não repugna o uso de juízos de prognose ou de verosimilhança no
estabelecimento da relação de causalidade que consagra.

De todo o moto, oferece-se como decisivo para arrumar a questão
que a Rte, embora não tivesse perdido o direito a propor acção de
preferência no prazo legal (art. 1410/1 do CCivil), por não ter sido
convocada para a venda destes autos, esta irregularidade impediu-a
de definir a situação jurídica da aquisição do bem transmitido na
forma expedita e eficaz que o processo (e logo os fins deste)
asseguravam.

Postergada a cautela da lei, com prejuízo para a parte e para as
finalidades do processo, há que dar por verificada e relevante a rogada
nulidade, daí extraindo as necessárias consequências.

Termos em que se concede provimento ao recurso, julgando-se
sem efeito a venda em causa, bem como todos os actos posteriores
que dela dependam absolutamente.

Sem custas em qualquer das instâncias.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Contribuição autárquica. Caducidade do direito de liquidar.
Notificação ao contribuinte.
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Doutrina que dimana da decisão:

Na contribuição autárquica só a notificação ao contribuinte
da liquidação efectuada dentro do prazo da caducidade
impede a preclusão do direito de liquidar o imposto.

Recurso n.o 21 553. Recorrente: Ministério Público; Recorridas: Carla
Isabel Ramos Leite e Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
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 Carla Isabel Ramos Leite
deduzira contra a liquidação autárquica do ano de 1989, no montante
de 3 289$00, veio da mesmo recorrer o digno agente do Mo Po junto
daquele tribunal, concluindo a sustentar que, por força do art. 2o/1
do DL 154/91, de 23.4, a norma do art. 33o/1 do CPT se aplica aos
processos pendentes em 1.7.91, logo nos presentes autos, pelo que
o direito de liquidar o imposto se extinguiu por caducidade em
31.12.94.

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

a) A liquidação impugnada respeita a contribuição autárquica por
factos do ano de 1989 e foi elaborada em 1994 – doc. de fls. 4;

b) De tal liquidação foi a Ite notificada em 3.1.95 – doc. de fls. 5.
Vem controvertida a caducidade do direito de liquidar impostos

cuja notificação da respectiva liquidação ocorreu passado o quinquénio
seguinte ao ano a que a contribuição respeita (art. 21o do CCAu-
tárquica), quando a liquidação foi levada a efeito ainda dentro do
mesmo quinquénio.

E debateu-se a questão de determinar qual o acto (a prática da
liquidação ou a notificação desta) a que caberia importar a causa
impeditiva da caducidade, pressuposto que até à entrada em vigor
do CPT era predominante na jurisprudência corrente entender como
relevante para o efeito a liquidação (cf., por todos, o Ac. do Pleno
da 1a Sec. de 19.3.86, em AD 303/405) e que novo diploma (art.33o)
implicava a relevância impeditiva do acto complementar da notificação
da liquidação.

Todavia, o problema da aplicação das leis no tempo que a questão,
como foi posta, implicava não se chega a colocar na contribuição
autárquica, cujo código denota que a caducidade do direito de liquidar,
prevista no art. 21o, só é interrompida pela notificação da liquidação
ao contribuinte dentro do prazo quinquenal.

É que quanto a liquidação e cobrança de tal imposto [al. a) do
art. 34o] e quando a “outras situações não especialmente previstas
neste código (al. d) do mesmo preceito, o CCA manda aplicar, sub-
sidiariamente, o disposto nas correspondentes disposições do CIRS,
sendo que entre estas figura o art. 84o, que confere à aprazada no-
tificação ao contribuinte o efeito impeditivo da caducidade que vinha
sendo objecto de controvérsia.

Ao dizer que a liquidação deve, “dentro do mesmo prazo, ser no-
tificada ao sujeito passivo” (art. 84o/1 do CIRS), a lei prescreve que
quer a liquidação, quer a notificação desta ao contribuinte, deve ocor-
rer dentro do prazo de cinco anos, sob pena de caducidade (cf. neste
sentido A Sousa e J Paixão, CPTCAnotado, 2a ed., p. 96), o que
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é extensível ao CCA, como se adiantou, (cf., neste sentido, Pinto
Fernandes e Cardoso dos Santos, CCAAComentado, p. 143).

Assim, a polémica levantada nos autos não logra oportunidade face
à lei aplicável, sendo que o direito do Estado de liquidar o imposto
referido a 1989 precludiu em 31.12.94 por até então não ter sido
da liquidação notificado o contribuinte, como era exigível, para que
se evitasse a caducidade, nos termos das disposições legais aplicáveis
acima referidas.

Termos em que se concede provimento, se revoga a sentença re-
corrida, julgando-se procedente a impugnação e anulando-se a li-
quidação impugnada.

Sem custas em qualquer das instâncias.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. – Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) – João José Coelho Dias – Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. – Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Custas. Oposição à Execução. Rejeição Liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos de oposição à execução que findem por
despacho de indeferimento liminar a taxa de justiça é
reduzida a três quintos.

II — Na verdade, o legislador, ao alterar a redacção do art. 12o

do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, pretendeu uniformizar a redução
da taxa de justiça no tocante aos processos nele con-
templados, independentemente do momento em que tais
processos findem.

Recurso no 21.584; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Eduardo
Franco de Carvalho; Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. Eduardo Franco Carvalho, identificado nos autos, opôs-se a uma
execução fiscal que lhe foi instaurada.

O Mmo. Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa rejeitou liminarmente a oposição apresentada. E, quanto
a custas, nelas condenou o oponente, «nos termos da al. b) do art. 17o

do C. C. J., aplicável ex vi do art. 2o do R. C. P. C. I».
Inconformado com tal decisão, mas somente quanto às custas, o

representante da Fazenda Pública interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alega-
ções de recurso:

«a) por despacho de fls. 67 e vo, foram rejeitados liminarmente
os presentes autos de oposição;
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«b) sendo o oponente condenado nas custas e nos termos do art. 17o

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 Mmo Juiz não serão de aplicar ao caso sub judice;
«d) tanto mais que, se no n. 2 do art. 12o citado, não consta a

fase da rejeição liminar, para efeitos de redução de custas, foi porque
o legislador assim o quis;

«e) não se verifica qualquer caso de omissão que obrigue a ob-
servância do Código das Custas Judiciais;

«f) ao decidir como decidiu o Mmo Juiz «a quo» desrespeitou o
contido no no 2 do art. 12o do referenciado Regulamento».

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. A questão a resolver é esta:
Proferido despacho liminar a rejeitar a oposição, as custas devem

ser reduzidas a 3/5 ou 1/4?
O processo de oposição está obviamente sujeito a custas.
O diploma respectivo é o Regulamento das Custas dos Processos

das Contribuições e Impostos, aprovado pelo Dec.-Lei n. 449/71, de
26/10, alterado pelo Dec.-Lei n. 500/79, de 22/12, e pelo Dec.-Lei
n. 199/90, de 19/6.

Dispõe o art. 12o, n. 2, do referido Regulamento:
«Na oposição do executado, nos embargos de terceiro, no concurso

de credores quando as custas fiquem a cargo do reclamante, e na
revisão a que se refere o § único do artigo 257o do Código de Processo
das Contribuições e Impostos, a taxa de justiça é reduzida a três
quintos.

Não prevê este preveito qualquer outra redução, caso o processo
termine em fase inicial, nomeadamente por despacho de indeferi-
mento liminar.

Anteriormente à vigência do Dec.-Lei n. 199/90, de 19/6, a situação
era diversas prevendo-se expressamente a hipótese de rejeição liminar.

Dispunha o art. 12o:
«1. O imposto de justiça e o imposto do selo devidos . . . são os

que resultarem das seguintes fracções das importâncias . . .
. . .
«d) Metade, na oposição do executado . . .
2. As fracções indicadas nas alíneas b) e d) são reduzidas a um

terço quando se verificar a rejeição liminar. . . ».
Deixou de se prever, como se vê, a hipótese de rejeição liminar.
Será que o legislador pretendeu, no processo de oposição à exe-

cução, uniformizar o imposto (hoje taxa de justiça), alheando-se com-
pletamente da fase processual em que seja posto termo ao processo?

Pensamos que sim.
Na verdade, alterando o preceito em causa, o legislador omitiu,

no processo de oposição, a redução da taxa de justiça, na hipótese
de rejeição liminar.

E esta omissão expressa tem que se entender querida pelo legislador.
Assim, o melhor entendimento do preceito em causa é aquele que

considera que, no tocante ao processo de oposição à execução, a
taxa de justiça tem uma redução única (três quintos) qualquer que
seja o momento em que o processo finde.
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E compreende-se o pensamento do legislador. Na verdade, no pro-
cesso de oposição já há uma redução de taxa de justiça. E só essa
deve ser considerada.

Não há assim qualquer lacuna na lei. Pelo que não há que fazer
apelo ao Código das Custas Judiciais.

A decisão recorrida, no tocante a custas, não pode pois manter-se.
3. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto pelo representante da Fazenda Pública, revogando-se a
decisão recorrida, somento no tocante a custas, fixando-se que são
devidas custas pelo oponente, com redução da taxa de justiça a três
quintos.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição. Prescrição. Art.o 13o do C.P.T. Aplicação no tempo.
Citação do responsável subsidiário. Reversão. Natureza. Ile-
gitimidade decorrente do título executivo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — De acordo com o 34o do CPT, se o processo estiver parado
por mais de um ano, depois de instaurado, por facto
não imputável ao contribuinte, vai recuperar-se todo o
tempo já decorrido desde o início do ano seguinte ao
do facto tributário até à data da autuação e acrescen-
ta-se-lhe todo o tempo que se seguir depois do ano daquela
paragem.

II — O regime do art.o 13o do CPT (obrigação de respon-
sabilidade subsidiária) só se aplica às obrigações cujos
pressupostos constitutivos ajustados aos abstractamente
nele previstos ocorreram depois da sua entrada em vigor.

III — A disposição que determinasse a aplicação retroactiva
do art.o 13.o do CPT apenas aos processos pendentes
seria inconstitucional por violação do princípio da
igualdade.

IV — A disposição que determinasse a aplicação retroactiva
do art.o 13o do CPT a todas as obrigações constituídas
anteriormente seria organicamente inconstitucional por
violação da lei de autorização n.o 37/90, de 10/08.

V — O título executivo não tem de conter os nomes e domicílios
dos devedores subsidiários mas apenas dos devedores ori-
ginários, não acarretando a falta daqueles a sua ilegi-
timidade ou a nulidade do título.

VI — A única ilegitimidade aferível directamente do título é
aquela que se verifica quando a pessoa citada não é o
devedor que figura no título.
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VII — A ilegitimidade do citado como responsável subsidiário
apenas se pode fundar em não ser ele responsável pelo
pagamento da dívida.

Recurso no 21 606. Recorrentes: Francisco Maria Guerreiro da Cruz
Martins e outro. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Con-
selheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. Francisco Maria Guerreiro da Cruz Martins e Lino José Carvalho

Ribeiro dos Santos, ambos com os sinais dos autos, dizendo-se in-
conformados com a parte do acórdão de 96.05.08 do Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância em que este lhes negou provimento ao recurso
interposto da sentença de 95.04.24 do Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Lisboa (1.o Juízo) (excluído do recurso está pois o segmento
do acórdão em que, revogando-se a decisão recorrida, se declarou
a prescrição das dívidas à Segurança Social relativas aos meses de
Outubro a Dezembro de 1991), dele recorrem para esta formação
judicial, pedindo a sua revogação e a procedência da oposição.

2. Na parte que continua em discussão, o acórdão recorrido lou-
vou-se, em síntese, no entendimento de que o regime regulador da
obrigação de responsabilidade subsidiária dos oponentes pelas dívidas
exequendas não era, não obstante o disposto no art.o 2.o do DL.
n.o 154/91, de 23/04, quanto à aplicação imediata do CPT aos processos
pendentes, o que decorria do seu art.o 13, mas o que vigorava à
data da constituição de cada uma delas; de que o facto dos oponentes
não figurarem no título executivo não acarretava a sua ilegitimidade,
pois ela só poderia advir de não serem os sujeitos da obrigação de
responsabilidade subsidiária de que, por isso, o título executivo não
têm de conter a identificação destes obrigados e não está ferido de
nulidade em face dessa falta; de que a reversão é um mero instrumento
processual destinado a fazê-los intervir na execução fiscal pendente
e, finalmente, de que, muito embora não estivesse obrigado a conhecer
da questão da extinção do processo por este estar parado mais de
um ano, dado que ela não havia sido suscitada na petição inicial,
sempre ela improcedia em virtude de o prazo estatuído no art.o 261o

do CPT ter natureza meramente disciplinar.
3. Nas suas alegações de recurso, os recorrentes refutam esta de-

cisão, pretextando, em síntese, que o regime das suas obrigações de
responsabilidade subsidiária é o que decorre do art.o 13o do C.P.T.,
porquanto no art.o 2o do DL n.o 154/91, que o aprovou, se manda
aplicá-lo a todos os processos pendentes e essa lei deverá ser in-
terpretada segundo qualquer outra; que, nascendo a responsabilidade
dos administradores ou gerentes apenas com a reversão e havendo
eles sido dela notificados apenas na vigência do CPT e sendo os
efeitos do acto de reversão absolutamente ineficazes em relação a
eles, sempre o regime da citada obrigação terá de ser colhido no
citado art.o 13.o quer por força da retroactividade expressamente de-
clarada (pelo que não seria caso de aplicação do art.o 12o n.o 1 do
C. Civil), quer pela via de aplicação do n.o 2 do mesmo artigo, já
que aquele art.o 13o dispõe directamente sobre o conteúdo de certas
relações jurídicas; que são partes ilegítimas por os seus nomes e do-
micílios não figurarem nos títulos; que essa falta constitui uma nulidade
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insanável do título executivo; que o processo deve considerar-se extinto
por ter demorado mais de um ano sem se terem verificado causas
insuperáveis e, finalmente, que a gestão da executada sempre foi cor-
recta e não foi por culpa sua que o património da empresa se tornou
insuficiente.

4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador Geral Adjunto emitiu parecer em que,

após examinar e ter concluído em sentido negativo se algumas das
dívidas exequendas estariam prescritas, defende, com o sentido no
não provimento do recurso, que o regime de responsabilidade sub-
sidiária definido pelo art.o 13o do CPT só vigora para o futuro, aliás
de acordo com o preenchimento do respectivo facto típico legal; que
o entendimento da sua aplicação retroactiva sofreria de inconstitu-
cionalidade orgânica porquanto não fora prevista na lei de autorização
a coberto da qual a norma foi emitida; que a falta de indicação no
título executivo dos responsáveis subsidiários não basta para assegurar
a sua ilegitimidade por esta apenas decorrer do facto de não serem
responsáveis pelo pagamento e, finalmente, de que o prazo do
art.o 261o do CPT tem natureza meramente disciplinar.

B — A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São as que acima se sintetizaram no ponto 3.
2. A matéria de facto.
A solução das questões que vêm propostas deve ser encarada em

face do seguinte quadro fáctico dado como provado pelas instâncias:
a) — A execução fiscal n.o 3180/86 e apensos do 1o Juízo, a que

respeita esta oposição e que hoje corre termos na secretaria admi-
nistrativa para as execuções fiscais, por dívidas da SOMAPRE — So-
ciedade de Materiais Pré-Esforçados, SA, ao Gabinete do Fundo de
Desemprego e ao CRSS de Lisboa e de Santarém tem por base as
certidões de dívida, de que se encontram fotocópias certificadas de
fls. 52 a 64, que aqui se dão por reproduzidas, e onde consta que
a referida sociedade é devedora das seguintes importâncias.

a1)-18 828 063$00 de quotizações, juros e multa ao Fundo de De-
semprego relativas ao período de Janeiro/83 a Dezembro de
1984 — processo principal n.o 3180/86.

a2)-18 501 868$00 de quotizações, juros e multa ao Fundo de De-
semprego, relativas ao período de Novembro de 1979 a Agosto de
1981 — apenso n.o 3181/86.

a3)-16 706 954$00 de quotizações, juros e multa ao Fundo de De-
semprego, relativas ao período de Novembro de 1979 a Agosto de
1981 — apenso n.o 3182/86.

a4)- 7 641 904$00 de quotizações, juros e multa ao Fundo de De-
semprego, relativas ao período de Agosto de 1978 a Outubro de
1979 — apenso n.o 3183/86.

a5)- 7 563 918$00 de quotizações, juros e multa ao Fundo de De-
semprego, relativas ao período de Maio de 1976 a Julho de
1978 — apenso n.o 3184/86.

a6)- 9 922 086$00 de contribuições para o CRSS de Lisboa dos
meses de Julho de 1984 a Dezembro de 1984 — apenso n.o 3766/86.

a7)- 20 684 237$00 de contribuições do CIRSS de Santarém dos
meses de Dezembro de 1978, Janeiro a Dezembro de 1979, Janeiro
a Dezembro de 1980, Outubro a Dezembro de 1981, Janeiro a De-
zembro de 1982 e de Janeiro a Maio de 1983 — apenso n.o 3858/86.
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a8)- 13 588 050$00 de contribuições ao CRSS de Santarém dos
meses de Julho a Dezembro de 1983, Janeiro a Dezembro de 1984
e Janeiro a Abril de 1985 — apenso n.o 3859/86.

b) — Face à inexistência de bens penhoráveis da sociedade ori-
ginariamente devedora foi ordenada a reversão da execução contra
os seus administradores, nos termos do art.o 13o do D.L. 103/80, de
9/05, sendo quanto aos oponentes apenas relativamente as dívidas
exequendas dos anos de 1980 e segs. — vid. fls. 66, 87 e 88.

c) — Os oponentes foram citados para a execução em
18.05.92 — vid. fls. 89 e 90.

d) — Os oponentes deduziram a presente oposição em 4.6.92.
e) — Os oponentes foram nomeados administradores da sociedade

executada em Assembleia Geral de 12.10.81, tendo sido reeleitos para
os triénios de 1983/85 e de 1986/88, vindo a cessar funções em 04.05.88
com a eleição de nova administração, de que já não fizeram parte —
docs. de fls. 16 a 19 e 67 e 68.

f) — Os oponentes no exercício do cargo de administradores da
Somapre desenvolveram esforços no sentido de recuperarem a em-
presa que se encontrava em situação difícil desde 1974, agravada com
a crise da construção civil, a falta de investimentos da CP, seu principal
cliente, que lhe absorvia cerca de 50 % da facturação, e a ausência
dos accionistas no estrangeiro, o que não dava garantias aos credores,
por aqueles não assumirem as suas responsabilidades.

g) — Assim, na tentativa de recuperarem a empresa, os oponentes
promoveram um acordo de assistência com a Parempresa, que não
se chegou a concretizar, encomendaram vários estudos económicos
e financeiros, com vista ao saneamento financeiro da empresa e futuros
acordos de financiamento à produção, tendo conseguido manter a
empresa em funcionamento de 1985 a 1988 e, finalmente, em 07.01.88
instauraram processo de recuperação ao abrigo do DL n.o 177/86.

h) — Dão-se por reproduzidos os docs. de fls. 104 a 233.
i) — Os processos nos 3180/86, 3181/86, 3182/86, 3183/86 e 3184/86,

referidos na alínea a), foram todos autuados em 7 de Março de 1986
e os processos n.os 3766/86, 3858/86 e 3859/86, também referidos na
mesma alínea, foram autuados em 19 de Maio de 1986.

j) — Os processos n.os 3181/86, 3182/86, 3183/86 e 3184/86 foram
apensados ao processo n.o 3180/86 em 16 de Julho de 1986, os pro-
cessos 3766/86 e 3858/86 foram apensados também àquele processo
n.o 3180/86 em 5 de Dezembro de 1986 e o processo 3859/86 foi
apensado àquele 3180/86 em 5 de Novembro de 1986.

k) — Em 29.07.86 a originária executada fez juntar aos processos
nos 3766/86, 3858/86 e 3859/86 requerimentos cuja fotocópia se en-
contra junta aos autos a fls. 112, informando que havia celebrado
acordo com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
e o Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego ao abrigo do
D.L. n.o 20-D/86, de 13/02, acordo esse cuja fotocópia juntou e se
encontra de fls. 113 a 115, e requerendo a suspensão da execu-
ção — vid. referidos documentos que se dão por reproduzidos.

l) — No seguimento dos referidos requerimentos os autos iden-
tificados na alínea anterior foram mandados à conta, por despachos
de 31.07.86.

m) — Despachos esses que motivaram os requerimentos cuja fo-
tocópia se encontra junta a fls. 120, requerimentos esses que não
chegaram a ser apreciados nesses processos por entretanto os mesmos
(em 05.12.86) terem sido apensados ao processo principal.
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n) — Neste processo principal n.o 3180/86 foram juntos requeri-
mentos em tudo iguais aos referidos na al. l), bem como foram juntas
fotocópias do acordo aí referido, relativas a esses autos bem como
aos autos n.os 3181/86, 3182/86, 3183/86 e 3184/86, tendo a apre-
sentação destes requerimentos sido feita em 10.07.86.

o) — Em 23.07.86 foi novamente junto aos autos principais novo
requerimento igual ao referido em 11, desta vez dirigido a esses autos
e a todos os seus apensos.

p) — Em resultado da junção dos requerimentos referidos em 14
e 15 foi proferido despacho nos autos principais em 08.10.86 orde-
nando a suspensão e a remessa dos autos à conta, o que foi cumprido.

q) — Elaborada a conta e dela notificada a originária executada
esta veio apresentar, em 25.11.86, um requerimento, em tudo igual
ao de fls. 120, solicitando que fosse ”declarada sem efeito a conta,
suspendendo-se totalmente a execução”.

r) — Requerimento esse que foi indeferido, pelo despacho cuja
fotocópia se encontra a fls. 126, em 25 de Maio de 1987, que aqui
se dá por reproduzido.

s) — Em resultado desse indeferimento foi passado mandado de
penhora destinado ao pagamento da quantia de 2 417 297$00, relativa
às custas referidas em 16 e 17 e efectuada a penhora de um bem
da executada — vid. fls. 128 a 130 dos autos.

t) — Em 12.04.88, no seguimento de informação prestada pelo es-
crivão do processo executivo, foi proferido despacho ordenando a
sustação da execução — vid. fls. 135 e 135v.o que aqui se dão por
reproduzidas.

u) — Despacho esse que foi objecto de recurso que o Ac. do STA
de 05.07.89 veio a conceder provimento ordenando «o imediato se-
guimento da execução em sua normal tramitação» — vid. fls. 137,
138 e 146 a 148 dos autos.

v) — Em 3.11.89 foi designado dia para venda do bem penhorado
referido na al. s), diligência que contudo se não realizou em virtude
daquele bem já não existir — vid. fls. 153 a 156 e 159 a 170.

x) — Em 12.11.91. foi proferido despacho de reversão contra os
aqui oponentes já referido na al. b) — vid. fls. 87 e 225.

z) — Apesar da instauração desta oposição os oponentes não pres-
taram qualquer caução destinada à suspensão da execução, tendo
esta prosseguido os seu termos até 19.08.93.

ab) — Em 28.03.94, os autos executivos foram remetidos pelo juízo
onde os mesmos corriam termos para a 1.a Secretaria Administrativa
e desde então e até à presente data não foi realizada qualquer di-
ligência, tendo os mesmos estado parados desde 19.08.93 até agora.

3. O mérito do recurso.
3.1. A questão prévia da prescrição das dívidas exequendas.
Não obstante o acórdão recorrido se ter pronunciado sobre a ques-

tão da prescrição das dívidas exequendas e os recorrentes não a afron-
tem no recurso, não está este tribunal dispensado de o fazer novamente
em relação às que não foram declaradas prescritas, dado o tempo
já decorrido desde que ela foi apreciada pela 2.a instância e o disposto
no art.o 259o do C. P. Tributário onde se manda que a prescrição
seja conhecida oficiosamente.

E vistos os autos constata-se que as dívidas exequendas que sub-
sistem são as seguintes:

- dívidas por quotizações, juros de mora e multa ao Fundo de
Desemprego relativas a vários meses dos anos de 1976, 1977, 1978,
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(1) Cf. neste sentido o Ac. deste tribunal de 96.09.25, in Rec. 19 921.
(2) Cf. sobre a matéria o Ac. deste tribunal de 96.09.25, in Rec. 19 921.

1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 (processos nos 3184/869 3183/86,
3182/86, 3181/86 e 3180/86);

- dívidas por contribuições ao CRSS de Lisboa dos meses de Julho
a Dezembro de 1984 (proc.o 3766/86);

- dívidas por contribuições ao CIRSS de Santarém relativas aos
meses de Janeiro a Dezembro de 1982 e de Janeiro a Maio de 1983
(Apenso n.o 3858/86).

- dividas por contribuições ao CRSS de Santarém dos meses de
Junho a Dezembro de 1983, Janeiro a Dezembro de 1984 e Janeiro
a Abril de 1985 (Apenso n.o 3859/86).

Mas ela não procede em relação a qualquer das dívidas.
No tocante as dívidas do Fundo de Desemprego porque, resolvida

a questão segundo a solução jurídica decretada pelo Tribunal de
2.a Instância e que se mostra transitada em julgado por falta de im-
pugnação, de que prazo de prescrição terá de ser apurado em função
do que primeiro ocorra: ou nos termos do art.o 27o do CPCI, que
o fixava em 20 anos, contados desde o início do ano seguinte ao
do facto tributário, ou nos termos da lei nova do art.o 34o do C.P.T.,
que o reduziu para 10 anos, mas contados neste caso apenas desde
a data da entrada em vigor do CPT ou seja 1.07.91 (art.o 2o do D.L.
no 154/91, de 23/04), nenhum destes prazos ainda correu.

Quanto às dívidas à Segurança Social: O art.o 14o do DL. n.o 103/80,
de 09/05 fixava-o em 10 anos. E muito embora não se esclarecesse
aí qual o momento do início desse prazo e os reflexos dos actos
que directa ou indirectamente manifestassem a intenção de exercer
o direito, é ponto seguro que, em tudo o que não constasse de lei
especial, o regime de prescrição e as suas vicissitudes deveriam co-
lher-se do anterior art.o 27o do C.P.C.I. e hoje do art.o 34o do C.P.T. (1).
Assim o mandam a natureza das contribuições que são hoje verda-
deiros impostos sociais a favor de uma segurança social geral e a
axiologia das normas que regem os regime de prescrição dos impostos.

Estipula-se no n.o 3 do art.o 34o do CPT que «A reclamação, recurso
hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem
a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado
por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano,
somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao
que tiver decorrido até à data de autuação».

Como se vê dos termos do preceito, não estamos verdadeiramente
perante uma interrupção do prazo com o sentido assinalado no direito
civil (art.o 326o do C.Civil), de inutilização de todo o prazo já decorrido,
mas de um regime especial em que, se o processo estiver parado
por mais de um ano, depois de instaurado, por facto não imputável
ao contribuinte, se vai recuperar todo o tempo já decorrido desde
o início do ano seguinte ao do facto tributário até à data da autuação
e se lhe acrescenta todo o tempo que se seguir depois do ano daquela
paragem (2)

Segundo se colhe do probatório, os processos que foram instaurados
para a cobrança de tais dívidas (nos 3766/86, 3858/86 e 3859/86) foram
instaurados em 19 de Maio de 1986 (al. i).

Por outro lado, e por via de requerimentos da executada originária
nesse sentido (de 29/07/86), esses processos foram suspensos desde
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30/07/86 em consequência desta ter celebrado um acordo com a en-
tidade credora (al. k).

Tal suspensão manteve-se até à data em que foi ordenada a reversão
contra os recorrentes (al. x).

Mas o processo voltou a parar em 18.08.93 (al. z), mantendo-se
esta paragem por mais de um ano.

Sendo assim, a recuperação do prazo prescricional ocorrido entre
o ano seguinte ao das contribuições até à data da instauração dos
referidos processos, que ocorreu em 19.05.86, só se operou depois
de decorrido um ano sobre aquela data de 18.08.93, ou seja 18.08.94.

Como é evidente todo o prazo de suspensão da execução por virtude
do citado requerimento da originária devedora se considera como
paragem imputável a facto do contribuinte e não conta para o preen-
chimento do prazo de prescrição.

Mesmo que se considerem as contribuições mais antigas, que são
as do ano de 1982, logo se conclui que ainda não ocorreu o citado
prazo de prescrição de 10 anos, tendo em conta que, quanto a elas,
o prazo se iniciou no dia 1 de Janeiro de 1983 e que entre esse
momento e a instauração apenas vão 3 anos, cinco meses e dezanove
dias e, finalmente, que entre 19.08.94 ate hoje decorreram apenas
cerca de dois anos e 10 meses.

Por maioria de razão, pois, ele não decorreu quanto às demais.
3.2. A questão da execução ter demorado mais de um ano sem

que tenham ocorrido causas insuperáveis.
O Tribunal de 2.a Instância não conheceu de tal questão sob pretexto

de que se tratava de uma questão nova que os recorrentes não haviam
alegado na petição inicial nem a sentença de primeira instância
apreciara.

Ora, esta pronúncia não foi atacada, pelo que o decidido quanto
a ela transitou em julgado.

É certo que o acórdão recorrido não se quedou pela posição de
não conhecer pura e simplesmente da questão, sempre afirmando
que ela não procedia por o prazo ter natureza disciplinar.

Mas fê-lo como simples obiter dictum, como argumento redundante
conducente ao mesmo sentido da improcedência da alegação, como
transparece nitidamente dos termos utilizados «de qualquer modo
dir-se-á que ... ».

Sendo assim, esse excerto da decisão não está sob censura deste
tribunal ad quem por não fazer parte do objecto do recurso.

3.3. As questões da natureza da obrigação de responsabilidade sub-
sidiária instituída pela lei fiscal e da reversão da execução.

Desde cedo que o legislador fiscal sentiu a necessidade de instituir
uma obrigação de responsabilidade subsidiária de determinados ór-
gãos das sociedade de responsabilidade limitada pelas dívidas dos
impostos.

A completa autonomia do património das sociedades de respon-
sabilidade limitada em relação ao dos seus sócios, gerentes e ad-
ministradores não concedia a mesma garantia, em termos jurídico-
-práticos, quanto a possibilidade de cobrança das dívidas fiscais das
pessoas singulares ou das sociedades de responsabilidade ilimitada,
como, v. g., as em nome colectivo, já que permitia os fluxos de bens
de uma órbita para outra, podendo defraudar a configuração do pa-
trimónio como garantia comum dos credores.

Por outro lado, a possibilidade do cumprimento dos créditos por
impostos ficar sempre relegada para último lugar seria uma simples
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(3) Neste sentido, inúmeros Acs. deste tribunal, como de 17.04.96, 27.11.96, 02.10.96,
19.02.97 e 19.02.97, respectivamente, in Recs. 19 463, 20 782, 20 201, 21 275 e 21 317.

(4) Cf. artos 2o do C.P.C. e 234o e 248o do C.P.T.
(5) Cf. art.os 268o do C.P.C, 239o e 246o do C.P.T.

consequência do distanciamento desse credor e da limitação da res-
ponsabilidade da sociedade às forças dos seus bens.

Mas os termos, expressos pela caracterização dos seus requisitos,
com que essa obrigação foi delineada têm variado segundo os tempos,
influenciados, sobretudo, recentemente, pela ideia de uma aproxi-
mação ao regime de responsabilidade dos mesmos órgãos societários
perante os demais credores sociais.

Os art.os 16o do C.P.CI, 13o do DL 103/80, de 9 de Maio, art.o
único do DL n.o 68/87, de 9 de Fevereiro e 13o do C P. Tributário
representam diferentes modos de instituição de tal obrigação.

A obrigação de responsabilidade subsidiária dos gerentes tem, pois,
fonte legal, cabendo à lei enunciar os pressupostos ou requisitos abs-
tractos que, uma vez plasmados na vida, produzem o efeito de cons-
tituição daquela obrigação.

Como obrigação legal, a concreta obrigação de responsabilidade
subsidiária nasce também quando se constituem todos os pressupostos
de que o seu nascimento depende legalmente, ou seja, quando, na
prática da vida, acontecem os factos ou circunstâncias que se ajustam
aos requisitos predefinidos abstractamente na lei.

Dito de outro modo, o regime de responsabilidade subsidiária é
aferido pela lei vigente no momento em que se completam todos
os factos integradores dos pressupostos então enunciados na lei (3).

A reversão da execução em nada contende com o nascimento da
obrigação de responsabilidade.

Só pode vir-se ao juízo executivo fiscal para realizar-se coactiva-
mente um direito de que se seja já titular — uma dívida certa, líquida
e exigível (4).

A reversão representa um simples fenómeno de introdução na acção
executiva de alguém que originariamente não foi demandado, mas
que tem legitimidade passiva para dele ser reclamado o pagamento
coercivo da obrigação exequenda por via da responsabilidade sub-
sidiaria.

É exactamente nestes termos que a lei subjectiva fiscal a configura
(art.os 239o e 246o do C.P.T.).

Ela representa uma simples modificação subjectiva da instância
executiva prevista na lei que passa a correr também contra o devedor
subsidiário (5).

A citação dos responsáveis subsidiários tem a única função de os
chamar à execução, pela primeira vez (n.o 2 do art.o 63o do C. P.
Tributário), para cumprirem a obrigação exequenda.

Tal chamamento só pode significar que, antes dele acontecer, eles
são sujeitos passivos de uma obrigação realizável coactivamente.

Não tem, pois, qualquer sentido defender-se, como o fazem os
recorrentes, de que antes da reversão não há obrigação destes.

O facto de só, então e por essa via, serem solicitados para cumprir
só quererá dizer que a eficácia da obrigação em que se achavam
constituídos só se despoleta nessa ocasião por só então se terem ve-
rificado os pressupostos legais que admitiam o seu chamamento para
cumprir em via subsidiária.

A circunstância da lei (art.o 150 § 1o do C.P.C.I. e 246o n.o 3 do
C.P.T.) lhes conceder o benefício do pagamento da dívida exequenda
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(6) Cf. arestos referidos supra in n.o 3 das anotações.
(7) Cf., entre outros, os Acs. de 94.10.19, 95.03.02, 95.04.26 e 96.01.31, respectivamente,

in Recs. 17 388, 14 930, 18 268 e 19 441.

sem juros de mora, nem custas, se pagarem a dívida no prazo da
oposição, não quer dizer que eles não fossem antes devedores res-
ponsáveis, mas precisamente o contrário.

Tal atitude só pode ser entendida como um benefício concedido
pelo legislador de redução da dívida responsabilizada que poderá
encontrar alguma justificação ético-jurídica no facto de se poder dizer
que eles não estarão em mora antes desse momento pelo cumprimento
da obrigação de responsabilidade.

3.4. A questão da aplicação do art.o 13o do C P. Tributário.
Como acima já se disse, estamos perante uma obrigação definida,

ex lege, pela lei substantiva ou material.
Desta sua natureza decorre que a definição legal abstracta dos

seus pressupostos constitutivos terá de buscar-se na lei vigente no
momento em que os factos integradores desses requisitos ocorram.

Tratando-se de urna obrigação que nasce unicamente por força
da lei, num domínio onde não há que acautelar quaisquer manifes-
tações da autonomia privada, ela nasce logo que se verifiquem, na
prática da vida, os pressupostos naquela abstractamente definidos (cfr.
Baptista Machado, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código
Civil, págs. 99 e 125) (6).

Esta é a solução ditada como regra geral na primeira parte do
n.o 2 do art.o 12o do C. Civil para os casos em que à lei nova não
se confira eficácia retroactiva.

Embora o n.o 1 do art.o 2o do DL. n.o 154/91, de 23 de Abril,
pareça, aparentemente, ter conferido eficácia retroactiva ao novo re-
gime da falada obrigação, instituído no art.o 13o do compêndio nor-
mativo por ele aprovado (C. P. Tributário), ao dispor que este se
aplicaria aos processos pendentes, o certo é que, como hoje una-
nimemente se reconhece neste Supremo Tribunal, nessa expressão
apenas se contém o comando da aplicação imediata da nova lei pro-
cessual aos processos pendentes e não também o de aplicação re-
troactiva da lei material nele prescrita às relações materiais antes
acontecidas e, entre estas, nomeadamente, àquelas que estivessem
a ser conhecidas nos processos pendentes aquando da sua entrada
em vigor (7).

Os próprios termos verbais inculcam seguramente este sentido da
lei, ao falarem da aplicação do C.P.T. aos processos pendentes.

Ora, a disposição em causa (art.o 13o) não contende minimamente
com os termos dos processos pendentes, não visa a sua regulação,
mas antes se refere à definição do direito material que o código
visa realizar coactivamente.

De resto, não haveria razão nenhuma para destrinçar os termos
em que a responsabilidade dos garantes subsidiários se deveria operar
só porque ela já estava a ser executada ou não.

Sena fazer depender de uma circunstância meramente aleatória
o regime em que os diferentes responsáveis subsidiários, porventura
constituídos na mesma ocasião, poderiam responder pelas dívidas da
originária devedora.

Uma tal leitura chocar-se-ia manifestamente com o princípio da
igualdade, na sua dimensão tributária (art.o 13o da CRP), pois le-
gitimaria soluções manifestamente irrazoáveis e desprovidas de fun-
damento material bastante.
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(8) Cf. Acs. do T.C. n.os 11/83 e 307/90 e Pareceres da C. Constitucional n.os 30/81
e 25/82.

(9) J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada,
3.a edição revista, págs. 674.

(10) Veja-se o seu art.o 2o n.o 1 onde se diz «O novo Código aperfeiçoará o quadro de
garantias dos contribuintes, com introdução das alterações adequadas . . .»

Desta censura só escaparia a tese que defendesse que em tal preceito
do art.o 2o do DL. n.o 154/91, de 23/04, se continha uma disposição
de aplicação retroactiva do novo regime a todas as obrigações an-
teriormente constituídas, independentemente da sua execução estar
ou não pendente em processo judicial tributário.

Só que este entendimento afrontaria os termos verbais do preceito,
já que aí se fala apenas na aplicação aos processos então pendentes
e não também aos que viessem futuramente também a estar.

Por outro lado, e se é certo que não estaria o legislador ordinário
impedido de conferir uma eficácia retroactiva ao novo regime, na
medida em que dele não resultasse uma agravação das legítimas ex-
pectativas do contribuinte quanto à sua situação tributária — dimen-
são pela qual o Tribunal Constitucional tem medido a legitimidade
da retroactividade da lei fiscal da incidência (8) —, também é certo
que o legislador do C. P. Tributário só o poderia fazer se estivesse
autorizado pelo legislador parlamentar, pois tal matéria cabe no âm-
bito da reserva relativa de competência da Assembleia da República
contemplada no art.o 168o n.o 1 al. i) da CRP.

É que, embora nesta norma se fale apenas de «criação de impostos
e sistema fiscal», deverá entender-se que o art.o 106o da CRP constitui
uma explicitação do âmbito das matérias incluídas na reserva e, sendo
assim, todos os elementos referidos no n.o 2 deste preceito devem
ter-se por abrangidos pela reserva (9).

Ora, a conformação da obrigação de responsabilidade subsidiária
constitui, sem dúvida, matéria atraída para o núcleo das garantias
dos contribuintes, pelo que a sua alteração carecia de autorização.

E se de facto é verdade que o legislador da Lei n.o 37/90, de 10
de Agosto, que concedeu autorização ao Governo para elaborar o
C. P. T. em substituição do C.P.C.I., lhe concedeu poderes para alterar
o regime substantivo das garantias dos contribuintes (10) também não
é menos verdade que esse poder não comportava a possibilidade de
conferir natureza retroactiva às alterações efectuadas.

E não a comportava porque, na falta de preceito expresso sobre
a possibilidade de normação retroactiva, essa norma atributiva de
poder de normação delegada haverá de ser interpretada como dis-
pondo apenas para o futuro e, consequentemente, como conferindo
o poder de alterar as normas de carácter substantivo apenas para
o futuro, de acordo com o princípio geral de direito consignado no
art.o 12.o n.o 1 do C. Civil.

Deste modo, interpretado o art.o 2o do DL. n.o 154/91 no sentido
defendido pelos recorrentes de permitir a aplicação retroactiva do
art.o 13o do C.P.T., ter-se-ia de recusar a sua aplicação sob fundamento
da sua inconstitucionalidade orgânica, dado que ele contende com
as garantias dos contribuintes e o Governo carecia de autorização
da Assembleia da República para determinar essa eficácia da lei.

Temos, portanto, de concluir pela inaplicação à situação de facto
do litígio do regime decorrente do citado art.o 13o do C.P.T.
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3.5. A questão da ilegitimidade dos recorrentes por os seus nomes
não constarem dos títulos e a questão da nulidade dos títulos por
essa mesma razão.

A ilegitimidade a que se refere a al. b) do n.o 1 do art.o 286o

do C.P.T. (antes da al. b) do art.o 176o do CPCI) não é uma ile-
gitimidade de natureza processual mas substantiva: o demandado não
será, perante a lei substantiva, o devedor da obrigação exequenda.

A legitimidade processual dos executados está prevista no art.o 239o

do mesmo compêndio normativo.
Ora o título executivo é um instrumento formal que serve de base

à execução e que, como tal, deve certificar, com força equiparada
a decisão com trânsito em julgado (art.o 235o do CPT), uma dívida
certa, líquida e exigível (art.o 234.o do mesmo código).

A lei fiscal enuncia no art.o 249o os requisitos a que esse instrumento
formal está sujeito para ter força executiva.

E um deles é seguramente a indicação do nome do domicílio do
devedor (n.o 1 al. c).

Mas, ao falar no devedor, a lei refere-se insofismavelmente ao de-
vedor originário contra quem a execução tem de ser movida para
cobrança da respectiva dívida, dado que a execução se baseia no pró-
prio título e é por este que se determinam o fim e os limites da
acção executiva e se afere a legitimidade processual do executado
e quem é a pessoa que no título tem a posição de devedor (artos 45o

e 55o do C. P. Civil).
Deste modo, quando na citada al. b) do n.o 1 do art.o 286o do

CPT se fala da ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio
devedor que figura no título ou seu sucessor, tem-se apenas em vista
a hipótese do erro de identidade entre a pessoa mencionada no
título como devedora ou sucessora dela e aquela que foi como tal
citada.

A situação de ilegitimidade substantiva decorrente de a pessoa ci-
tada não ser a responsável pelo pagamento da dívida à luz do direito
substantivo regulador da obrigação de responsabilidade representa
uma outra situação de ilegitimidade diversa da anterior e como tal
diversamente prevista no mesmo preceito quando na última parte
do preceito se fala de os citados não figurarem no título e não serem
responsáveis pelo pagamento da dívida.

Não ocorre, pois, a alegada ilegitimidade dos recorrentes.
E também não se verifica a questionada nulidade do título executivo

por os seus nomes e domicílios não constarem do título e isto pela
razão simples, já acima demonstrada, de que este não tem de os
conter.

C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o douto acórdão
recorrido.

Custas pelos recorrentes, com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Benjamim Rodrigues (Relator) —
Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Carvalho Jú-
nior.
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Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Reclamação de créditos. Trabalhadores. Representação. Re-
curso. Fazenda Pública. Ilegitimidade.

Doutrina que dimana da decisão:

A Fazenda Pública não tem legitimidade para recorrer em
representação dos trabalhadores de despacho proferido em
processo de reclamação de créditos em que se decidiu até
que momento deveriam os juros de mora dos créditos por
eles reclamados ser contados (se até à data em que ocorreu
a arrematação; se até à data de efectivo pagamento).

Recurso n.o 21 614. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Malhas
Osaca, Lda.; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Benjamim Silva
Rodrigues.

Acordam nesta Secção de Contencioso do Supremo Tribunal
Administrativo:

A. O relatório.
1o O Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-

butário de 1.a Instância de Coimbra interpôs recurso do despacho
de 96.02.06 do senhor juiz em que se decidiu que os juros de mora
dos créditos dos trabalhadores que foram reclamados na execução
fiscal deveriam ser contados até à data em que ocorreu a arrematação,
sustentando que, ao invés, eles deveriam contar até à data de efectivo
pagamento.

O recurso foi admitido pelo despacho do senhor juiz prolatado
a fls. 199.

O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto suscitou a questão prévia do
não conhecimento do recurso por falta de legitimidade da recorrente.

Ouvidos a recorrente e recorridos (cf. art.o 704o do C. P. C.), apenas
a recorrida Malhas Osaca, Lda. respondeu, dando assentimento à
posição do Ministério Público.

B – Fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão prévia do não conhecimento do recurso.
Diz o art.o 72o do ETAF que compete aos representantes da Fazenda

Pública defender os interesses legítimos desta.
Por outro lado, e densificando o sentido do conteúdo deste preceito

estatutário, enuncia-se no art.o 42o do C. P. T. a competência do
representante da Fazenda Pública nos tribunais tributários, prescre-
vendo-se sob as suas als. c) e d) que lhe compete a representação
da administração fiscal ou de qualquer outra entidade pública no processo
de execução fiscal (c) e recorrer e intervir em patrocínio da Fazenda
Pública na posição de recorrente ou recorrida (d).

A lei não atribui à Fazenda Pública quaisquer poderes de repre-
sentação dos trabalhadores que hajam reclamado os seus créditos
no processo de execução fiscal.

Por outro lado, os interesses destes são até contrários aos interesses
próprios da Fazenda e que saíram beneficiados no despacho recorrido,
na óptica da recorrente.
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Quer isto dizer que a Fazenda não só não tem poderes legais de
representação dos trabalhadores (sendo certo que toda a atribuição
de competência tinha de se fundar em lei), como não tem legitimidade
para recorrer em nome deles.

Na verdade, a recorrente, sendo embora parte, não foi directa e
efectivamente prejudicada pela decisão e, por isso, não se acha na
posição contemplada pelo art.o 680o do C. P. C.

A decisão do tribunal inferior que admitiu o recurso não vincula
o tribunal superior, como se consagra no n.o 4 do art.o 687o do C. P. C.

C – A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em não tomar conhecimento do objecto do recurso.
Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. – Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) – José Joaquim Almeida Lopes – Agostinho Castro Martins. – Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição a execução fiscal. Julgamento. Trânsito em julgado.
Desistência. Extinção da instância. Não reconhecimento do
recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Transitada em julgado a sentença que conheceu do mé-
rito da oposição, estava o Tribunal de instância im-
pedido de apreciar o pedido de desistência da mesma
oposição, face a extinção da instância.

II — Perante a situação de caso julgado, que é de conhe-
cimento oficioso (arto 500o do CPC), deve o Tribunal
de recurso abster-se do conhecimento do objecto do re-
curso da decisão que não homologou a desistência.

Recurso no 21 616 em que é recorrente Sociedade Portuguesa de
Software Inforgal, S. A., e recorrida Fazenda Pública e em que
foi Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na .a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Sociedade Portuguesa de Software Inforgal, S. A., identificada nos
autos, opôs-se à execução fiscal, que lhe fora instaurada para cobrança
coerciva de dívida de 3.940.380$00 proveniente de IVA, perante o
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo — 1a Sec.),
oposição que por sentença de 14.6.96 foi julgada improcedente.

Notificada de tal decisão, veio a oponente através de requerimento
de fls. 35 informar e requerer:

«a) No processo de recuperação de empresa, a que a oponente
foi submetida, foi por esta reconhecido o débito tributário em causa
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nos autos, o qual está pendente de regularização no âmbito desse
processo;

b) Tornando-se inútil a oposição pendente, vem a oponente desistir
da mesma;

c) Se for julgado necessário que tal desistência seja efectuada por
termo nos autos, requer-se que seja concedido prazo de 10 dias para
o efeito.»

Por despacho subsequente do Mo Juíz foi ordenada a notificação
“para formalizar em termo tomado pela Secretaria a desistência que
pretende’’.

Concedida a prorrogação solicitada do prazo por mais de dez dias
foi lavrado termo de desistência da oposição a fls. 41 (em 28.11.96).

Em 15.1.97 foi proferido o seguinte despacho «com a prolação
da sentença de fls. 29/31 esgotou-se o poder jurisdicional do Juiz.
Assim não pode agora ser proferida outra sentença (arto 300o no 3
do CPC) que homologou a desistência feita por termo.»

Inconformada com esta decisão, a oponente interpôs recurso di-
rectamente para este STA em cujas alegações formula as seguintes
conclusões:

«a) O sentido do no 1 do arto 66o do CPC não abrange a ho-
mologação de eventuais desistências ou transacções que sejam efec-
tuadas ao abrigo do arto 800o, no 3 do CPC.

b) O Tribunal a quo deveria ter homologado a desistência de fls.
... tendo, ao considerar-se impedido para o efeito, violado as normas
legais proferidas na alínea precedente.»

Admitido o recurso subiram os autos, sem contra-alegação a este
STA, onde o Exmo Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer,
começando por suscitar a questão prévia do não conhecimento do
objecto do recurso que se mostra prejudicado pela ocorrência da
excepção de caso julgado que é de conhecimento oficioso. Para tanto
alertou que vem colocada no recurso a questão de “saber se depois
de proferida a decisão na 1a instância, que conheceu do mérito da
oposição a execução fiscal, se esgotou o poder jurisdicional, não sendo
possível ser apreciado o pedido de homologação de desistência for-
mulado após a prolação da decisão mas antes do seu trânsito em
julgado», fazendo instar, porém, que, «no caso dos autos, a questão
não pode colocar-se nos termos referidos, pois a desistência do pedido,
embora anunciada antes do trânsito em julgado da decisão, só após
esta veio a concretizar-se», o que conduz ao impedimento do Tribunal
a quo «de apreciar o pedido de desistência por com tal trânsito em
julgado a instância ficar extinta — arto 287o, no 1, alin. a) do CPC.

Diferente seria a solução ao ponto de merecer provimento o recurso
se na verdade a desistência tivesse ocorrido antes do Trânsito em
Julgado.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
E a primeira questão que se coloca ao Tribunal de recurso é a

apreciação da suscitada questão do caso julgado que, nos termos do
arto 495o do CPC, é de conhecimento oficioso.

Vejamos.
Do que fica relatado, com interesse para a decisão, retenham-se

as seguintes ocorrências processuais:
— A sentença que julgou improcedente a oposição datada de 14.6.96

foi notificada à recorrente por via postal registada datada de 2.7.96.
— O termo de desistência do pedido (ou oposição) foi lavrado

nos autos em 28.11.96 (fls. 41).
— O despacho recorrido foi proferido em 15.1.97.
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Do exposto resulta, sem margem para dúvidas, que, na data em
que foi lavrado o termo de desistência sujeito a homologação (arto

300o do CPC), há muito se mostrava transitada em julgado a sentença
que conhecera da oposição, o que se oferece pelo confronto das res-
pectivas datas em que tais actos ocorreram.

Certo que, como bem observa o Exmo Magistrado do Mo Público,
é a esta luz que tem de ser analisada a questão e não na circunstância
de se ter esgotado o poder jurisdicional.

Ora, uma vez transitada em julgado a sentença que conheceu do
mérito da oposição, impedido estava o Tribunal de apreciar o pedido
de desistência, já que o referido julgamento da oposição constitui
causa da extinção da instância nos termos da alín. a) do arto 287o

do CPC.
Por conseguinte, o termo da desistência do pedido ocorreu num

quadro processual - temporal em que já se verificava a excepção de
caso julgado — de conhecimento oficioso nos termos do arto 500o

do CPC —, o que obsta a que se conheça do mérito do recurso da
decisão que não homologou o pedido de desistência formulado por
termo no processo.

Pode mesmo afirmar-se que a pretendida homologação da desis-
tência, após a extinção da instância ou do trânsito em julgado, a
ocorrer, como deseja a recorrente, constituiria mesmo a prática de
acto inútil vedado por lei (arto 137o do CPC).

De concluir, pois, pela procedência da suscitada questão prévia
obstáculo do conhecimento do recurso.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Recursos jurisdicionais. Poderes de cognição do STA. Questão
de facto. Arto 21o, no 4 do ETAF. Processo tributário gra-
cioso. Princípio do inquisitório e da verdade material. En-
cargo da prova.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do arto 21o, no 4 do ETAF, a Secção de
Contencioso Tributário do STA apenas conhece de ma-
téria de direito nos processos inicialmente julgados pelos
Tribunais Tributários de 1a Instância e pelos Tribunais
Fiscais Aduaneiros.
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2 — No processo administrativo tributário vigora o princípio
do inquisitório e da verdade material, máxime no tocante
à determinação da matéria colectável do imposto, ca-
bendo o encargo da prova à Administração Fiscal.

Recurso n.o 21663 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrida
ENSUL — Empreendimentos Norte Sul, Lda. 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 pela Fazenda Pú-
blica, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido em 23 Set 96,
que concedeu provimento ao recurso que Ensul — Empreendimentos
Norte Sul, Lda., interpusera da sentença que, por sua vez, julgara
improcedente a impugnação judicial pela mesma deduzida contra a
liquidação adicional de cont. industrial e respectivos juros compen-
satórios, em relação ao exercício de 1988.

Fundamentou-se aquele aresto em que “parte do montante de
11.533.855$00 contabilizados pela recorrente na subconta “ofertas a
clientes” foi efectivamente gasto na aquisição de bens a que foi dado
esse destino”, pelo que “constitui custo imputável ao exercício”, de-
vendo a respectiva quantificação “ser feita pela Administração Fiscal,
a partir dos elementos disponíveis, e segundo os critérios de razoa-
bilidade” previstos na lei.

“Ao não considerar como custos nenhuma parte dos 11.533.855$00
... fazendo acrescer esse quantitativo ao lucro tributável do exercício,
a Administração Fiscal desrespeitou o comando do referido arto 26o

do Código da Contribuição Industrial, não podendo, pois, subsistir
a liquidação impugnada” e “a sentença recorrida, por seu lado, ao
manter a liquidação, apesar de dar como provada a oferta de diversos
bens a clientes e fornecedores, com o fim de estimular as relações
comerciais, designadamente as vendas, fez errada interpretação da
mesma disposição legal ...”

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1a — A Inspecção-Geral das Finanças, após exame à escrita da

recorrente “Ensul — Empreendimentos Norte Sul, Lda., procedeu a
correcções no montante de Esc. 11.533.855$00, contabilizada como
“oferta a clientes” (ver fls. 24 dos autos).

2a — Não ficou demonstrado que a aquisição de tais ofertas eram
indispensáveis para a obtenção de proveitos ou ganhos sujeitos a im-
posto, ou para a manutenção da fonte produtora; logo, tal importância
não pode ser considerada como custo fiscal, nos termos do artigo 26o

do C.C.I.
3a — Discurdamos do acórdão recorrido quando, por um lado, che-

ga à conclusão de que o recorrente não demonstrou nem quantificou
que os Esc. 11.533.855$00 se tenham destinado, na totalidade, à com-
pra de ofertas; mas, por outro lado, acaba por concluir que, apesar
disso, tal importância tem que ser considerada como custo do exercício,
nos termos do artigo 26o do C.C.I.

4a — Não compete à Administração Fiscal quantificar a importância
efectivamente gasta na compra de ofertas, e segundo critérios de ra-
zoabilidade, pois tal ónus da prova recai sobre o recorrente (arto 342o

do C.C.).
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5a — Assim, o acórdão de que ora se recorre violou os artigos 1o,
6o, no 1, e 26o, todos do CCI, bem como os artigos 668o alínea c)
do CPC e 342o, no 1, do Código Civil.

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

E contra-alegou a impugnante, no sentido do acerto da decisão
sob recurso.

O Exmo Magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
“Tendo em conta a factualidade estabelecida no acórdão recorrido

(nomeadamente que a Fazenda aceitou que parte do montante de
11.533.855$00, contabilizando na subconta “ofertas a clientes”, por
efectivamente gasto na aquisição de bens que foram oferecidos a
clientes), a Administração Fiscal não podia considerar a totalidade
daquela verba como lucro tributável, sem violar o arto 26o do CC
Industrial, como bem decidiu o Tribunal “a quo”.

Por outro lado, a recorrente Fazenda Pública não pode, neste caso,
pedir a este STA que discuta matéria de facto estabelecida no acórdão
recorrido, por a isso obstar o arto 21o, no 4 do ETAF.

Sendo assim, improcedem as conclusões das alegações, nomeada-
mente as 2a e 4a, pelo que o recurso não merece provimento”.

E corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“1 — Foi liquidada adicionalmente, à ora impugnante, a Contri-

buição Industrial de Esc. 5.182.480$00 e os juros compensatórios de
Esc. 5.476.107$00, relativa ao exercício de 1988;

2 — A contribuição industrial e os juros foram debitados para co-
brança virtual, tendo a abertura do cofre ocorrido em 2-1-1994;

3 — Por requerimento entrado na R. Finanças em 22-12-1993, a
ora impugnante requereu certidão para “completar os fundamentos
da matéria colectável”, a qual foi entregue à mesma decorridas que
foram algumas semanas, cuja data de entrega exacta se não conhece;

4 — A p.i. da presente impugnação deu entrada na R. Finanças
em 29-4-1994;

5 — A liquidação adicional supra teve por base o acréscimo ao
lucro tributável do total de Esc. 16.527.943$00, tendo o lucro tributável
sido corrigido para Esc. 37.035.691$00;

6 — Do montante do acréscimo supra, Esc. 11.533.855$00, foram
contabilizados na subconta “ofertas a clientes”, sendo artigos de di-
versa natureza, como bebidas, canetas e artigos de higiene;

7 — A ora impugnante apresentou à Inspecção-Geral de Finanças
uma lista nominativa de clientes e fornecedores a quem os bens teriam
sido ofertados, sem a indicação de quais os bens afectos a cada um
deles;

8 — O acréscimo ao lucro tributável desta verba foi com o fun-
damento “que os bens adquiridos se não demonstrava que fossem
destinados a ofertas a clientes ou fornecedores ... não ficando de-
monstrada a sua indispensabilidade para a obtenção de proveitos ou
ganhos sujeitos a imposto, ou para a manutenção da fonte produtiva,
não sendo, por isso, custo fiscal” (despacho a fls. 10 e relatório da
Inspecção-Geral de Finanças de fls. 11 e segs.).

9 — A ora impugnante, por altura do Natal, efectua ofertas de
diversos artigos a clientes e fornecedores, contemplando em cada
empresa, além dos administradores, todos os trabalhadores da mesma,
sendo o número total das pessoas contempladas algumas “boas
centenas”;
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10 — A lista das pessoas beneficiadas com ofertas consta de uma
lista organizada pela impugnante, a qual actualiza anualmente;

11 — A prática indicada em 9 ocorre, na ora impugnante, desde
1997, pelo menos;

12 — Com tais ofertas, a ora impugnante tinha em vista consolidar
a boa convivência com os fornedores e os clientes e publicitar a sua
empresa, visando a manutenção e reforço dos laços comerciais entre
a empresa e as pessoas beneficiadas.”.

Vejamos pois:
Nos termos do arto 144o, no 1, do CPT, como do arto 668o, no 1,

al. c), do CP Civil, constitui nulidade de sentença a oposição dos
fundamentos com a decisão.

Mas de tal vício não padece o aresto recorrido.
Na verdade, não é exacto, ao contrário do que pretende a Fazenda

recorrente — cf. conclusão 3a —, que aquele “quando, por um lado,
chega à conclusão de que o recorrente não demonstrou nem quan-
tificou que os Esc. 11.533.855$00 se tenham destinado, na totalidade,
à compra de ofertas”, “por outro, acaba por concluir que, apesar
disso, tal importância tem que ser considerada como custo do exercício,
nos termos do artigo 26o do CCI”.

O que efectivamente a decisão refere é que apenas uma parte
daquela verba foi gasta na aquisição de bens para ofertas, sendo essa
parte, a quantificar pela Administração, que tem de ser considerada
custo, nos termos daquele normativo.

Por outro lado e como é sabido, nos termos do arto 21o, no 4
do ETAF: “A Secção do Contencioso Tributário (do STA) apenas
conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados
pelos Tribunais Tributários de 1a Instância ...”, como é o caso.

E mesmo que se entenda que tal limitação de poderes de cognição
do STA tem o mesmo alcance 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 pro-
va — arto 722o, no 2 do C.P. Civil.

Ora, no presente recurso, a recorrente não alega a existência de
qualquer ofensa daquele tipo.

E, como é entendido jurisprudencial e doutrinal comum, a própria
interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles retiram,
desligadas de qualquer interpretação jurídica, constituem matéria de
facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista.

Cf., por todos, os Acs. do STJ de 15-5-91 e 6-3-91 in Ac. Douts.,
respectivamente, 367-917 e 354-813.

E Antunes Varela, in R.L.J. 122-220: “Os juízos de facto (juízos
de valor sobre a 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, apelarem essencialmente para a
sensibilidade ou intuição do jurista, para a formulação 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”.
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Ora, o acórdão recorrido teve como factualmente assente que a
impugnante “oferta bens aos administradores e trabalhadores dos seus
fornecedores e clientes” tendo “em vista consolidar a boa convivência”
com os mesmos, “e publicitar a empresa visando a manutenção e
reforço dos laços comerciais entre a empresa e as pessoas benefi-
ciadas”; e que a própria Administração “aceita que parte daquele
montante foi efectivamente gasto na aquisição de bens a que foi dado
esse destino”.

Pelo que tal matéria não pode, ora, ser posta em causa.
E dela - cf. no 2, b) e c) das alegações — retira a recorrente a

conclusão de que não ficou demonstrada a respectiva indispensabi-
lidade para obtenção dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto.

Mas tal asserção não é possível, pois, como ficou referido, não
pode este Tribunal conhecer da alegação de que a impugnante “não
conseguiu provar que os bens adquiridos se destinavam a ofertas a
clientes ou fornecedores” de que, como se disse, a recorrente tira
a consequência daquela falta de indispensabilidade.

Por outro lado, a predita quantificação compete, sem dúvida, à
Administração Fiscal.

É que as declarações do contribuinte, para efeitos de liquidação
dos impostos, têm natureza meramente instrutória, como assinala a
doutrina — cf., por outros, Alberto Xavier, Conceito e Natureza do
Acto Tributário, pág. 201 e segs.

Podendo a Administração Fiscal proceder a exames e a correcções
à matéria colectável declarada — cf, nomeadamente, os artos 49o, 114o

e 115o do C.C. Industrial.
Ainda, no processo administrativo tributário, vigora o princípio do

inquisitório e da verdade material, sobretudo no tocante à deter-
minação daquela, devendo o Fisco “formar convicção da existêcia
e conteúdo do facto tributário” e abster-se de praticar o acto tri-
butário — a liquidação do imposto — ou praticá-lo com um conteúdo
quantitativo inferior, em caso de subsistência de dúvida sobre o
mesmo.

Assim, o encargo da prova, no processo tributário gracioso, incumbe
à Administração Fiscal.

Cf. cit. págs. 147 e segs. e 157 e segs. e Brás Teixeira, Princípios
de Direito Fiscal, vol. 1o, pág. 263.

Aliás, no próprio contencioso tributário, o arto 121o do CPT — re-
dacção anterior ao Dec. 165/97, de 15 Jul — estabelece que “sempre
que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência
e quantitificação do facto tributário, deverá o acto impugnado ser
anulado”.

Cf. CPT Anotado, Alfredo de Sousa e J. Paixão, 2a ediç., pág. 246
e segs.

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

o aresto recorrido.
Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Manuel Duarte de Carvalho Júnior.



2002

Acórdão de 25 de Junho 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 do recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a ins-
tância ou dum tribunal fiscal aduaneiro, cujo âmbito
abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, neste caso, o tribunal tributário de 2a ins-
tância, nos termos dos artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ou
33o, 1, b), e 42o, 1, a), respectivamente, todos do ETAF.

Recurso no 21696 em que é recorrente Caixa Geral de Depósitos
e recorrida a 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. A «Caixa Geral de Depósitos, S.A.», inconformada com a decisão
do Mmo Juiz, de fls. 13, da mesma veio recorrer para este STA, con-
cluindo, além do mais, o seguinte:

«A Caixa Geral de Depósitos, S. A., tem a hipoteca voluntária
registada: C3 no 00041/080786-B, conforme consta nos autos e de
acordo com o referido Dec. Lei assegura: «Montante máximo que
se prevê venha a atingir o saldo devedor (do empréstimo):
6.800.669$00; juro anual: 20 %; Despesas: 133.200$00; Montante Má-
ximo: 11.014.270$00».

1.1. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.2. O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste Tribunal, excep-

cionou a incompetência do mesmo, em razão de hierarquia, para
conhecer do recurso, por este não versar, exclusivamente, matéria
de direito, conforme demonstra no seu parecer, aqui dado por
reproduzido.

1.3. Ouvida a recorrente sobre tal questão prévia, veio sustentar
que o recurso se restringe a matéria de direito.

1.4. Com dispensa dos vistos legais, cumpre decidir.
2. Em primeiro lugar, como se impõe — arto 3o da LPTA —, quanto

à suscitada questão de incompetência do Tribunal.
2.1. Da leitura das transcritas conclusões de 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 apenas se deu como provado, quanto
ao crédito da Caixa, estar o mesmo garantido por hipoteca sobre
o imóvel penhorado, de 6.8.87, reportando-se a um mútuo celebrado
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em 20.7.87, na transcrita conclusão do recurso afirma-se que tal hi-
poteca abrange o já referido montante de saldo devedor, taxa de
juro de 20 % e despesas, com o montante máximo de 11.014.270$00,
circunstâncias de facto estas que não constam da decisão e que, even-
tualmente, importará para a decisão de direito, não sendo este Tri-
bunal, no caso, competente para emitir tal juízo, dada a limitação
imposta pelo arto 21o, no 4, do ETAF.

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 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 interposto com exclusivo fundamento em matéria de
direito — o denominado recurso «per saltum» —, conforme prescreve
o arto 32o, 1, b), do ETAF, esclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância — arto41o, no 1,
a), daquele diploma (cf. ainda o arto 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.

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

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — João José Coelho Dias (Relator) —
Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão. — Fui
presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Junho de 1997.

Assunto:

Oposição a execução fiscal. Recurso da sentença. Alegação.
Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

Segundo o no 4 do artigo 171o do CPT (subsidiariamente
aplicável ao processo de oposição nos termos do artigo 357o

do mesmo compêndio adjectivo), só ante a falta de de-
claração da intenção de alegar no requerimento de inter-
posição de recurso e a não apresentação de alegações no
prazo de oito dias após a notificação do despacho de ad-
missão ao recorrente o recurso deve ser julgado deserto no
tribunal “a quo”.
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Recurso n.o 21.715 em que é recorrente João Custódio Vermelho
Torres e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Sr. Conso

Dr. Mendes Pimentel.

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

João Custódio Vermelho Torres, oponente, recorre do despacho
do Mmo Juiz do 1o Juízo do TT de 1a Instância do Porto que julgou
deserto por falta de alegações o recurso por si interposto da sentença
que julgou improcedente a presente oposição, rematando a sua ale-
gação com as seguintes proposições conclusivas:

1. O regime de excepção consignado no CPT quanto à apresentação
de alegações e conclusões de recurso interposto é o artigo 171o, 1,
do CPT, e não o do artigo 356o do mesmo diploma legal, como se
pretende.

2. Com efeito, conjugando o disposto no artigo 171o, 4, e o arto 356o

do CPT, verifica-se ser o regime geral das alegações no CPT a apre-
sentação das alegações e conclusões com o requerimento de inter-
posição de recurso, e

3. a excepção, o regime consagrado no arto 171o, 1, do CPT.
4. Que o recorrente pretendeu utilizar.
Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

entende que a decisão recorrida é de manter, não deixando, porém,
de referir que em contrário aponta a orientação desta formação sobre
a questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como se vê do requerimento de fls. 39, João Custódio Vermelho

Torres, não se conformando com a sentença que julgou improcedente
esta oposição por si deduzida, dela interpôs recurso para o TT de
2a Instância.

Na primeira parte do despacho de fls. 46, foi o mesmo recurso
admitido, sendo que, de seguida, se julgou o mesmo deserto por falta
de alegações acompanhantes do sobredito requerimento, «de acordo
com o disposto no arto 171o, no 4, “ex vi” do arto 357o, ambos do
CPT.»

Daí, o presente recurso, em que a questão decidenda é a da opor-
tunidade do oferecimento das alegações em recursos de decisão final
de processo de oposição.

Desde já se regista que pertinente foi a invocação subsidiária pelo
Mmo Juiz “a quo” do artigo 171o do CPT, “ex vi” do seu artigo 357o.

Sucede, porém, que a leitura daquele feita não foi correcta.
É que tal artigo 171o abre ao recorrente duas vias, a saber:
- interposição do recurso por meio de requerimento com declaração

de intenção de alegar no tribunal “ad quem”;
- interposição de recurso por meio de requerimento, com apre-

sentação das alegações no prazo de oito dias contados a partir da
notificação do despacho de admissão.

In casu, o Rect. limitou-se a, tempestivamente, interpor recurso
da sentença, por isso que, atenta aquela segunda via, não se deveria
ter ido além da admissão do mesmo no despacho em apreço.
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Notificado este ao Rect., aguardar-se-ía o decurso do sobredito
prazo e, findo ele, sem que, eventualmente, apresentadas fossem as
alegações, então, sim, se julgaria o recurso deserto nos termos do
no 4 do invocado artigo 171o.

Com efeito, aí só se prescreve que “na falta de declaração da in-
tenção de alegar nos termos do no 1 (constante do requerimento
de interposição) e na falta de alegação (no prazo de oito dias após
a notificação do despacho de admissão de recurso ao recorrente)
o recurso será logo julgado deserto no tribunal recorrido. . .”

Do exposto decorre que prematura foi a segunda parte do despacho
recorrido, que assim não pode manter-se na ordem jurídica.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida (2a parte do despacho de fls. 46),
a fim de ser proferido novo despacho com fixação de prazo para
alegações.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Junho de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da Sil-
va Figueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte de Carvalho Júnior.
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