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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Arto 16o do C. P. C. I. Dívidas nascidas e dívidas postas
à cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

Para efeitos de responsabilidade pessoal e solidária dos ge-
rentes, nos termos do disposto no art. 16o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos, é de manter a ju-
risprudência deste STA, segundo o qual o gerente tanto é
responsável pelas dívidas fiscais nascidas na sua gerência
como pelas dívidas fiscais nestas à cobrança na mesma
carência.

Recurso n.o 17.372; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Maria
de Lurdes Matos de Sousa Campos; Relator: EXMO. CONSo.
Dr. ALMEIDA LOPES.

ACÓRDÃO

A execução fiscal promovida pela Fazenda contra a Sociedade de
Representações J. A. Campos, Lda., que corria termos pelo Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, 7o Juízo, reverteu contra a gerente
MARIA DE LURDES MATOS DE SOUSA CAMPOS, residente
no Largo Domingos Tendeiro, no 1, 2o Dto., Lisboa, por não haver
bens da executada.

Citada para a execução, a gerente deduziu oposição e pediu a ex-
tinção da execução, quanto a ela, pelo facto que a sua gerência ter
cessado em 26.1.84, data em que renunciou à gerência, pelo que não
deve responder pelas dívidas fiscais relativas ao ano de 1984.

Por sentença de fls. 34 a 39, o Mo Juíz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa, anulou a reversão, por ter entendido que
a oponente é parte ilegítima, pois não exerceu a gerência no período
em que ocorreu o pressuposto de facto do tributo. Seguiu a tese
de que só quem fosse gerente ao tempo da cobrança do imposto
podia ser responsabilizado ao abrigo do arto 16o do CPCI.

Não se conformando com esta sentença, dela decorreu a Fazenda
Pública para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

1a) A responsabilidade a que se refere o arto 13o do CPT reporta-se
a ambos os períodos, quer ao tempo do facto tributário do imposto,
como ao da sua cobrança;

2a) Reportando-se a contribuição, em parte, ao exercício de 1980,
no qual a oponente exerceu a gerência de facto e de direito até 26.1.84,
conforme refere na petição inicial e na escritura de cessão de quotas,
sem que para o efeito tenha afastado a culpa funcional, logo foi um
dos elementos preponderantes no referido exercício;

3a) Assim sendo, e não separando o legislador os dois momentos,
a ambos impuga a culpa funcional consubstanciada no acto ilícito
dos seus agentes;

4a) Que no caso sub judice é a oponente parte legítima na presente
reversão relativamente ao exercício de 1980, pelo que foi violado
o pressuposto do arto 13o do CPT.
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Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual o recurso merece provimento, pois a respon-
sabilidade recai sobre os gerentes no momento da constituição da
dívida.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1a instância
fixou a seguinte matéria de facto:

a) A dívida exequenda provém de contribuição Industrial, Grupo A,
dos anos de 1980 e de 1984 e respectivos juros de mora, devidos
pela sociedade executada e cujo prazo de cobrança voluntária ter-
minou, respectivamente, em 29 de Abril de 1986 e 30 de Outubro
de 1985 e 29 de Novembro de 1985.

b)- Tendo, nessa base, a execução em apenso sido pela Fazenda
Pública movida contra a sociedade executada e mandada reverter
contra o oponente na sua qualidade pressuposta de legal responsável
por aquela.

c)- O oponente exerceu de facto funções ou e praticou actos de
gerência da sociedade até 26 de Janeiro de 1984 altura em que re-
nunciou à gerência da firma.

Vejamos o mérito do recurso.
Como resulta da 2a conclusão das alegações, a Fazenda apenas

ataca a sentença na parte em que a mesma deu razão à oponente
quanto à contribuição pelo exercício de 1980. Quanto à contribuição
industrial de 1984, a Fazenda concorda com a decisão do Mo Juiz
a quo.

Vejamos a matéria de facto dada como provada.
A oposição foi deduzida contra a reversão das dívidas de con-

tribuição industrial dos anos de 1980 e 1984. A oponente deixou de
exercer a gerência de facto em 26.1.84.

Ora, logo da matéria de facto dada como provada resulta que a
oponente não pode ser responsabilizada pelas dívidas de 1984, pois
nesse ano não exerceu a gerência de facto.

O que se discute é a dívida respeitante ao ano de 1980. O Mo

Juiz de 1a instância não responsabilizou a oponente pela dívida de
1980 pelo facto de essa dívida ter sido posta à cobrança em 29.11.1985.
Diz o Mo Juiz a quo que o que consta é a data em que a dívida
foi posta à cobrança. Ora, em 29.11.85 a oponente já não exercia
gerência de facto nem de direito.

Mas o Mo Juiz de 1a instância não tem razão. É jurisprudência
deste STA que o gerente tanto é responsável pelas dívidas nascidas
da sua gerência como das dívidas postas à cobrança na mesma. (cfr.
acórdão de 24.10.90, in AD 355, p. 859).

Pela dívida de 1980, a oponente, porque nesse ano exercia gerência
de facto e de direito, é responsável. Não foi pelo facto de ter re-
nunciado à gerência em 26.1.84 que se desobrigou dessas dívidas,
pois as dívidas de impostos são dívidas de direito público que não
estão na disponibilidade dos particulares. Não é pelo facto de um
gerente renunciar à gerência que se livra do pagamento dos impostos.
Se assim fosse, estava aberta a porta para os gerentes se desrespon-
sabilizarem do pagamento dos impostos.

Por isso, nesta parte — que é aliás todo o objecto do recurso —
a Fazenda Pública tem razão, pelo que a sentença deve ser reformada.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso da Fazenda Pública, e revogam a sentença re-
corrida na parte em que anulou a reversão relativamente à contri-
buição industrial do ano de 1980, pelo que nessa parte é julgada
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improcedente a oposição. Quanto à dívida de 1984, mantém-se a sen-
tença recorrida, pois que nessa parte foi anulada a reversão decretada
contra a oponente.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Recurso n.o 17 636. Recorrente: Óscar & Comp.a, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. António Pimpão.

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

Óscar & Companhia, L.da “vem (pelo requerimento de fls. 218)
solicitar . . . o seguinte esclarecimento:

1 - Nas alegações então produzidas, a recorrente solicitava . . .
se dignasse considerar procedente a aclaração e o processo fosse re-
metido ao Tribunal Tributário de 2.a Instância, para apreciação.

2 - O douto acórdão é omisso quanto a este pedido.
3 - O presente esclarecimento é motivado apenas pela interpretação

que parece resultar do artigo 47o do CPT, segundo o qual, o processo
poderá ser sempre apreciado pelo Tribunal considerado competente,
neste caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

4 - Não tem qualquer outro fim o presente esclarecimento, para
o que desde já, muito respeitosamente, agradece toda a compreensão
e atenção que o caso possa merecer”.

Perante o exposto “solicitava . . . se digne autorizar a remessa ao
Tribunal Tributário de 2a Instância, como parece resultar da disposição
legal citada ou, caso seja de diferente opinião, seja a recorrente es-
clarecida da errada interpretação que faz do referido artigo 47o do
CPT”.

O ERFP entende que deve ser indeferido este requerimento pois
que o recorrente deixou caducar o direito de requerer a remessa
dos autos à 2a Instância, quer por não haver sido requerida tal remessa
em tempo, quer porque transitou o despacho de fls. 15 do qual nem
sequer interpôs recurso.

O EMMP entende que deve ser indeferido o mencionado reque-
rimento já que a remessa do processo, na sequência da declaração
de incompetência não é oficiosa, como resulta do arto 47o do CPT.

O acórdão de fls. 137 declarou este Tribunal hierarquicamente in-
competente para conhecer do recurso já que tal competência caberia
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

A fls. 150 foi proferido despacho indeferindo o requerimento de
fls. 143 pois teria caducado o direito de requerer a remessa dos autos
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Interposto recurso para o Pleno (fls. 167) no qual era requerida
a remessa do processo ao Tribunal Tributário de 2a Instância não
foi o mesmo admitido pelo despacho de fls. 179.
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Reclamou a fls. 193 e ss e pelo acórdão de fls. 192 e ss foi desatendida
a reclamação e não admitido o recurso para o Pleno.

A fls. 199 foi pedida a aclaração do acórdão concluindo por solicitar
que se “ordene a remessa oficiosa ao T. T. de 2a Instância”.

Pelo acórdão de fls. 213 e vo foi indeferido o pedido de aclaração.
Pelo requerimento de fls. 128 a recorrente “solicita . . . se digne

autorizar a remessa ao Tribunal Tributário de 2a Instância, como
parece resultar da disposição legal citada ou, caso seja de diferente
opinião, seja a recorrente esclarecida da errada interpretação que
faz do referido artigo 47o do CPT”.

Para formular este pedido afirma a recorrente: “vem solicitar . . .
o seguinte esclarecimento:

1 - Nas alegações então produzidas, a recorrente solicitava . . .
se dignasse considerar procedente a aclaração e o processo fosse re-
metido ao Tribunal Tributário de 2a Instância, para apreciação.

2 - O douto acórdão é omisso quanto a este pedido.
3 - O presente esclarecimento é motivado apenas pela interpretação

que parece resultar do artigo 47o do CPT, segundo a qual, o processo
poderá ser sempre apreciado pelo Tribunal considerado competente,
neste caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

4 - Não tem qualquer outro fim o presente esclarecimento, para
o que desde já, muito respeitosamente, agradece toda a compreensão
e atenção que o caso possa merecer”.

Perante o exposto “solicita . . . se digne autorizar a remessa ao
Tribunal Tributário de 2.a Instância, como parece resultar da dis-
posição legal citada ou, caso seja de diferente opinião, seja a recorrente
esclarecida da errada interpretação que faz do referido artigo 47.o
do CPT”.

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 se sabe o que o juiz quis
dizer; no outro hesita-se entre dois sentidos diferentes e porventura
opostos. É evidente que, em última análise, a ambiguidade é uma
forma especial de obscuridade. Se determinado passo da sentença
é susceptível de duas interpretações diversas, não se sabe, ao certo,
qual o pensamento do juiz”.

Contudo e como escreve o mesmo autor o uso do pedido de acla-
ração não pode ser utilizado para se obter, por via oblíqua, a mo-
dificação do julgado pois que a título ou a pretexto de esclarecimento
o que, na verdade se pretende é a alteração da sentença.

Sem necessidade de tomar posição sobre a impossibilidade ou não
de pedir a aclaração do acórdão aclaratório o certo é que na situação
dos autos nada existe a aclarar.

Com efeito o acórdão que indeferiu o pedido de aclaração é su-
ficientemente claro já que da sua simples leitura resulta que o mesmo
indeferiu o pedido de aclaração uma vez que não havia sido invocada
pela recorrente “qualquer ambiguidade ou obscuridade de que en-
ferme o citado acórdão” pois que “o fim pretendido pela recorrente
é obter, por forma oblíqua, a modificação do decidido”.

Esta linha de argumentação é plenamente aplicável ao agora apre-
ciado pedido de esclarecimento.
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Com efeito as diversas decisões neste processo têm entendido que
o arto 47o do CPT exige, como do seu no 2 resulta, que, nas situações
de incompetência em razão da hierarquia, “pode o interessado, no
prazo de 14 dias, a contar da notificação da decisão que a declare,
requerer a remessa do processo ao tribunal competente” ou dito de
forma diferente não pode tal remessa ser ordenada oficiosamente
já que exige a iniciativa tempestiva da recorrente nesse sentido.

Não tendo a recorrente requerido tal remessa no indicado prazo
não pode obter esse resultado com mais este pedido de esclarecimento.

Acresce que não se encontra suscitada qualquer obscuridade ou
ambiguidade que igualmente não descortinamos existir no acórdão
a que se refere o requerimento em apreciação.

A pedida remessa nunca poderia ser obtida através do presente
pedido de esclarecimento.

Nada existindo a esclarecer improcede o presente pedido de
esclarecimento.

Termos em que se acorda em indeferir o requerimento de fls. 218.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — António Pimpão (Relator) —
Fonseca Limão — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Natureza do prazo para deliberar sobre o lançamento de der-
rama e para comunicar tal deliberação.

Doutrina que dimana da decisão:

Tem natureza ordenadora o prazo fixado para a comunicação
da deliberação sobre o lançamento da derrama não po-
dendo, contudo, o exercício do poder regulamentar tributário
ocorrer depois do dia 30 de Setembro. A deliberação da
assembleia municipal referente ao lançamento de derrama
posterior a esta data acarretará a ilegalidade do regulamento,
constante de tal deliberação, e a consequente ilegalidade
da liquidação que nele se baseou.

Recurso n.o 18 628. Recorrente: Sociedade Artística — Manufacturas
Químicas e Metálicas, L.da; recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Cons. Dr. António Pimpão.

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

1. Sociedade Artística — Manufacturas Químicas e Metálicas, L.da,
recorre da sentença, que no Tribunal Tributário de 1.a Instância do
Distrito de Viana do Castelo julgou improcedente a impugnação de
IRC e respectivos juros compensatórios relativa ao exercício de 1990.

As alegações apresentam o seguinte quadro conclusivo:
I — A Câmara Municipal de Valença comunicou o lançamento da

derrama de 10 % sobre a colecta de IRC, relativa ao exercício de
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1990, à Direcção Distrital de Finanças de Viana do Castelo, em
21-12-1990, ou seja quase três meses após o prazo previsto no artigo 5.o
3 da Lei n.o 1/87, de 6-1;

II — A liquidação adicional do IRC e respectivos juros compen-
satórios do exercício de 1990 feita à recorrente, na base daquela der-
rama, é ilegal;

III — O n.o 3 do citado artigo 5.o da Lei n.o 1/87, de 6-1, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 470-B/88, de 19-12, fixa 30 de
Setembro do ano anterior ao da cobrança como prazo limite para
o lançamento da derrama e comunicação pela Câmara Municipal ao
director de finanças competente;

IV — É formalidade essencial o cumprimento desse prazo, o que
constitui uma garantia para os contribuintes e o incumprimento da
norma do artigo 5.o, n.o 3 da Lei n.o 1/87 preclude a possibilidade
de a AF — e é esta que está em causa — liquidar a derrama;

V — A sentença violou o artigo 5.o, n.o 3 da Lei n.o 1/87, os ar-
tigos 106.o, n.o 2 e 3 e 266.o, n.o 2 da CRP e o artigo 17.o, alínea a)
e o artigo 120.o, alínea d) do CPT (artigo 5.o do CPCI).

O ERFP defende a confirmação da sentença em apreciação uma
vez que:

«O artigo 5.o, n.o 3 da Lei n.o 1/87 não consagra um imperativo
dirigido à assembleia municipal no sentido de só poder deliberar o
lançamento da derrama até 30 de Setembro de cada ano.

É uma norma que visa permitir atempadamente a preparação das
condições burocráticas para a cobrança conjunta da derrama com
o imposto principal a efectuar pelos serviços da AF pelo que o in-
cumprimento do referido prazo por parte da câmara tem efeitos me-
ramente disciplinares não constituindo preterição de formalidades
essenciais.»

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
«A formalidade referida tem carácter meramente burocrático, vi-

sando assegurar apenas o bom funcionamento dos serviços de liqui-
dação e cobrança de derramas nada tendo a ver com os direitos e
garantias dos contribuintes nem com a formação da vontade que está
subjacente ao acto tributário».

Tal carácter burocrático era mais evidente no artigo 12.o, n.o 4
da Lei n.o 1/79, de 2-l, e artigo 12.o, n.o 5 do Decreto-Lei n.o 98/84,
de 29-3, normas que precederam aquelas e onde se estabelecia que
”a liquidação e cobrança das derramas devem ser solicitadas ao di-
rector de finanças competente até 30-9 do ano anterior ao do seu
lançamento” enquanto que, com a Lei n.o 1/79, se passou a fazer
referência à comunicação da ”deliberação sobre o lançamento da der-
rama” mas não é perceptível que tenha havido qualquer alteração
da função dessa comunicação.

Trata-se de um prazo disciplinador ou ordenador por ser imposto
tendo em vista o bom funcionamento dos serviços.

A não existência de uma deliberação da assembleia municipal sobre
o lançamento da derrama antes de 30-9 e a consequente impossi-
bilidade de comunicação da mesma devem considerar-se como pre-
terição de formalidade não essencial, não afectando a validade do
acto tributário.

E manifesto que a omissão de uma formalidade que visa assegurar
um determinado objectivo, não pode deixar de considerar-se irre-
levante se, apesar dela, ele foi alcançado pois aí, deixa de valer a
razão de ser da norma que prevê as consequências processuais para
tal omissão e, por isso, deixa ela de ter aplicação.
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Pronunciando-se sobre o douto parecer do EMMP entende a re-
corrente que o prazo em causa tem natureza preclusiva para o direito
de a AF liquidar a derrama, por se tratar de uma norma imperativa,
de interesse e ordem pública que, não sendo acatada afecta a validade
do acto tributário praticado pela AF.

2. A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
«a) A liquidação em causa tem na base o valor da derrama do

referido ano e que a impugnante não considerou na declaração de
IRC desse exercício;

b) A comunicação referida foi feita depois da data prevista na
citada norma».

3. Entende a recorrente que, tendo a Câmara Municipal de Valença
comunicado o lançamento da derrama de 10 % sobre a colecta de
IRC, relativa ao exercício de 1990, à Direcção Distrital de Finanças
de Viana do Castelo, em 21-12-1990, ou seja quase três meses após
o prazo, previsto no artigo 5.o, n.o 3 da Lei n.o 1/87, de 6-1, é a
liquidação adicional do IRC e respectivos juros compensatórios do
exercício de 1990 ilegal.

Acrescenta que é formalidade essencial o cumprimento desse prazo,
o que constitui uma garantia para os contribuintes e que o incum-
primento da norma do artigo 5.o, n.o 3 da Lei n.o 1/87 preclude a
possibilidade de a AF liquidar a derrama.

O ERFP acompanhado pelo EMMP entendem que se trata de
uma norma que visa permitir atempadamente a preparação das con-
dições burocráticas para a cobrança conjunta da derrama com o im-
posto principal a efectuar pelos serviços da AF pelo que estaríamos
perante uma formalidade de carácter meramente burocrático, visando
assegurar apenas o bom, funcionamento dos serviços de liquidação
e cobrança de derramas nada tendo a ver com os direitos e garantias
dos contribuintes nem com a formação da vontade que está subjacente
ao acto tributário. Estaríamos, por isso, perante normas que esta-
belecem um prazo disciplinador ou ordenador por ser imposto tendo
em vista o bom funcionamento dos serviços.

A questão em apreciação no presente recurso não é uniformemente
entendida pela jurisprudência deste Tribunal. Para uma das orien-
tações jurisprudenciais o prazo para deliberação de lançamento da
derrama e comunicação da mesma teria natureza ordenadora.

Neste sentido se pronunciou o STA em 23-3-94, Rec. 17.771, Ap.
Dr. p. 1142 e os diversos acórdãos neste indicados bem como o Ac.
de 28-4-93, Ap. DR p. 1322.

Para esta orientação jurisprudencial a derrama seria um imposto
acessório que segue o imposto principal que lhe serve de base sendo
liquidado conjuntamente com o IRC.

Para que seja efectuada a respectiva liquidação conjuntamente com
o IRC bastaria a comunicação ao director distrital de finanças da
deliberação sobre o lançamento das derramas até 30 de Setembro
do ano anterior à cobrança pelo que o prazo de comunicação da
deliberação sobre o lançamento da derrama não seria preclusivo, não
constituindo formalidade essencial. O respectivo prazo seria mera-
mente ordenador e destinar-se-ia a possibilitar a liquidação conjunta
do imposto principal e acessório.

Tal prazo teria natureza disciplinadora e a deliberação e comu-
nicação do lançamento da derrama deveria ter lugar em tempo anterior
ao início do prazo para apresentação da declaração de tal forma que
o contribuinte pudesse ter conhecimento do lançamento da derrama
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permitindo-lhe preencher a declaração e proceder à correspondente
autoliquidação considerando já a derrama.

A razão legal de tal comunicação, meramente interna ou inter-
orgânica, visaria o cumprimento pelos serviços da liquidação.

O respeito pelo principio da anualidade dos exercícios e da não
retroactividade da lei tributária não seria assegurada pela comunicação
efectuada no ano anterior ao início do respectivo ano fiscal.

Para outra orientação jurisprudencial seria ilegal a tributação em
que a deliberação ou a comunicação não se tivessem concretizado
até ao dia 30 de Setembro do ano a que respeitam os rendimentos.

Neste sentido podem consultar-se os Ac. de 28-4-93 e 12-5-93,
Rec. 14.231 e 14.513, Ap. DR, respectivamente p. 1322 e 1616.

Para esta orientação relevante seria a deliberação relativa à criação
da derrama pelo que se nessa deliberação não tivesse sido observado
o prazo limite fixado na lei estaria a liquidação ferida de ilegalidade
”tal como estará ferido de inconstitucionalidade um decreto-lei que,
emitido ao abrigo de uma autorização legislativa, seja aprovado pelo
Governo fora do prazo fixado pela lei de autorização”.

Ainda para esta orientação da ilegalidade do regulamento, ma-
terializada pela deliberação da assembleia municipal, decorre a ile-
galidade da liquidação que nele se baseou.

No Ac. de 02-10-96, Rec. 20.050, deste Tribunal entendeu-se, con-
tudo, que o n.o 3 do artigo 5.o da Lei n.o 1/87, de 6-1, contém uma
definição de dois prazos de natureza diferente respeitando um à co-
municação da deliberação de lançamento da derrama e outro relativo
ao exercício do poder regulamentar tributário, sendo aquele ordenador
e este de caducidade.

Perante o quadro traçado importa determinar qual a solução jurídica
para o caso dos presentes autos.

Estabelecia o artigo 5.o da Lei n.o 1/87, de 6-1, na redacção do
Decreto-Lei n.o 470-B/88, de 19-12, que:

«1. Os municípios podem lançar uma derrama, que não pode ex-
ceder 10 % sobre a colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC), relativa ao rendimento gerado na sua área geográfica;

2. A derrama só pode ser lançada para ocorrer ao financiamento
de investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio financeiro;

3. A deliberação sobre o lançamento da derrama deve ser comu-
nicada pela câmara municipal ao director de finanças competente
até 30 de Setembro do ano anterior ao da cobrança.

4. A comunicação pela administração fiscal ao contribuinte dos
valores postos à cobrança por força do disposto neste artigo deve
ser feita com menção expressa de que se trata de derrama municipal».

Apesar de se discutir na doutrina a natureza destas deliberações
e se as mesmas constituiriam actos indirectamente normativos, ou
actos administrativos gerais, ou simples condições de eficácia parece-
-nos poderem ser qualificados como verdadeiros regulamentos por
se tratar de ”actos de carácter geral e abstracto, isto é, que valem
para uma pluralidade indefinida de situações e que são lógica e ju-
ridicamente antecedentes da actividade de aplicação da norma tri-
butária no caso concreto” inserindo-se na função tributária abstracta
e primária, não na função tributária concreta ou secundária” tra-
tando-se de ”deliberações de certas entidades públicas menores que
têm por objecto instituir um tributo previsto na lei ou fixar a taxa
de um imposto, principal ou acessório, dentro dos limites legalmente
consentidos” (Alberto Xavier, Manual [ . . . ] p. 138).
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Nesta perspectiva entende o mesmo autor, obra citada p. 349, que
o concelho se encontra investido do ”poder tributário, nos limites
consentidos ao seu poder regulamentar”.

É igualmente este o pensamento de José Casalta Nabais, Contratos
Fiscais, p. 246 e 247, para quem o princípio de reserva de lei fiscal
”permite (constitucionalmente) uma certa moderação da intensidade
da reserva de lei fiscal, moderação que pode exprimir-se na admis-
sibilidade de delegação legal no poder normativo das autarquias locais
de alguns ”desenvolvimentos” dos elementos essenciais dos impostos”
podendo, nestas situações, haver ”delegação normativa na Adminis-
tração” autónoma local.

Acrescenta este mesmo autor p. 247, que não se lhe ”suscitam
dúvidas quanto à natureza regulamentar destes actos genéricos através
dos quais se delibera lançar derramas e se estabelece a respectiva
taxa”.

Este poder regulamentar das autarquias locais encontra consagração
constitucional no artigo 242.o da CRP sendo expressão da autonomia
local ”regularem e gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabi-
lidade, e no interesse das populações, os assuntos que lhe estão con-
fiados” Gomes Canotilho e Vital Moreira, CRP anotada, 3.a edição
p. 895).

Trata-se, no que às derramas respeita, do exercício, pelas autarquias,
de um poder regulamentar, de natureza tributária cabendo o seu exer-
cício à assembleia municipal, nos termos do artigo 39.o n.o 2, alínea p)
do Decreto-Lei n.o 100/84, de 29-3, que estabelece que compete a
esta entidade ”sob proposta ou pedido de autorização da câmara
”deliberar quanto à criação de derramas”.

Acrescenta o artigo 51.o, n.o 3, alínea a) do Decreto-Lei n.o 100/84
que compete à câmara municipal. no que respeita às suas relações
com outros órgãos autárquicos, ”elaborar e apresentar à assembleia
municipal propostas e pedidos de autorização relativos as matérias
constantes do n.o 2 do artigo 39o”.

A questão que importa resolver consiste em determinar se o n.o 3
do artigo 5.o da Lei n.o 1/87, de 6-1, na redacção do Decreto-Lei
n.o 470-B/88, de 19-12, ao estabelecer que a deliberação sobre o lan-
çamento da derrama deve ser comunicada pela câmara municipal
ao director de finanças competente até 30 de Setembro do ano anterior
ao da cobrança estabelece também um prazo para o exercício do
indicado poder regulamentar.

Tal prazo apesar de não resultar directa e expressamente da lei
resultará de a derrama não poder ser lançada sem a existência de
tal deliberação.

O exercício do poder regulamentar não poderá deixar de se en-
contrar balizado temporalmente não tanto por se tratar de uma exi-
gência garantística dos contribuintes mas antes porque a derrama
só poderá ser cobrada desde que a entidade com competência a tenha
aprovado.

Só pelo acto regulamentar constante da dita deliberação pode a
assembleia municipal verificar se existe necessidade de ”ocorrer ao
financiamento de investimentos” ou se se está perante um quadro
inerente a um contrato de reequilíbrio financeiro uma vez que só
perante tal quadro factual poderá ser exercido o poder regulamentar
nos termos do n.o 3 do artigo 5.o da mencionada Lei n.o 1/87.

A comunicação de tal deliberação é já posterior ao mencionado
acto do exercício do poder regulamentar e exterior a este não viciando
aquele quanto à sua validade e eficácia.
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A dita lei ao impor, à câmara municipal, o dever de efectuar a
comunicação de tal deliberação sobre o lançamento da derrama, ao
director de finanças competente, até 30 de Setembro do ano anterior
ao da cobrança, está a disciplinar uma relação interna ou interorgânica
visando tal comunicação o cumprimento pelos serviços da referida
deliberação.

Parece-nos podermos concluir que tem natureza ordenadora o prazo
fixado para a comunicação da deliberação sobre o lançamento da
derrama não podendo, contudo o exercício do poder regulamentar
tributário ocorrer depois do dia 30 de Setembro. A deliberação da
assembleia municipal referente ao lançamento de derrama posterior
a esta data acarretará a ilegalidade do regulamento, constante de
tal deliberação, e a consequente ilegalidade da liquidação que nele
se fundamente.

Na situação dos autos não se encontra, em termos factuais, fixada
a data da deliberação da assembleia municipal apesar de constar que
a comunicação foi posterior a 30 de Setembro.

Se tal deliberação ocorreu em data posterior a 30 de Setembro
a liquidação sofrerá da ilegalidade referida.

A fixação da matéria de facto relativa à data de tal deliberação
impõe a revogação da decisão recorrida para ampliação da matéria
de facto nos termos dos artigos 729.o, n.o 3 e 730.o n.o 1 do CPCivil
e posterior decisão conforme ao direito acabado de definir.

4. Nos termos expostos concede-se provimento ao presente recurso,
revoga-se a decisão recorrida ordenando-se a ampliação da matéria
de facto e posterior decisão nos termos do direito definido.

Sem custas.

Lisboa, 1 Outubro de 1997. — António José Pimpão (relator) — João
José Coelho Dias — Benjamim Silva Rodrigues. — Fui presente: An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Provisões e custos do exercício.

Doutrina que dimana da decisão:

Não resultando da matéria de facto provada a existência de
eventuais créditos de cobrança duvidosa, a provisão que
a recorrente constitui não pode ser qualificada como custo
ou perda do correspondente exercício.

Recurso n.o 18.699. Recorrente: Resiquímica — Resinas Químicas,
Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. An-
tónio Pimpão.

Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal Administrativo:

1. Resiquímica — Resinas Químicas, L.da, recorre da sentença que,
no Tribunal Tributário de 1a Instância, 1o Juízo, de Lisboa, 1a Secção
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(anteriormente 8o Juízo), julgou a impugnação de Contribuição In-
dustrial Grupo A parcialmente procedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. Nos termos do contrato junto aos autos, a distribuidora actuava

em nome próprio, mas por conta da ora recorrente.
2a. No caso do não pagamento, a ora recorrente não recebia o

preço dos produtos distribuídos.
3a. Os efeitos negativos da não cobrança repercutem-se na esfera

financeira da ora recorrente.
4a. As provisões feitas pela ora recorrente dentro dos critérios ad-

mitidos ao tempo pela AF são custos do exercício.
5a. A provisão constituída pela ora recorrente situou-se dentro dos

limites admitidos pela lei.
6a. Ao fazer o julgador «a quo» exigências à ora recorrente quanto

à prova sobre a dúvida da cobrança, está a fazer extrapolação.
7a Com efeito, à data do exercício em questão não exigia a lei

a prova da incobrabilidade, mas apenas a percentagem máxima
admitida.

8a Ao fazer o julgador tal exigência com base no CIRC em vigor,
houve clara violação da lei.

9a. Era à AF que competia provar e nunca à ora recorrente, que
as verbas provisionadas não eram de cobrança duvidosa.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
respeitando a impugnação à contribuição industrial e imposto ex-
traordinário de 1984 a provisão feita pela recorrente referia-se a cré-
ditos hipotéticos de hipotética cobrança duvidosa e o arto 33o c) do
CCI apenas permite a constituição de provisões para cobrir créditos
reais que hão-de estar documentados nos saldos devedores do balanço
reportado a 31-12.

2. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria
fáctica:

a) Em 7-7-66 a impugnante firmou um contrato de distribuição
com a Química Hoechst, L.da, agora denominada Hoechst Portu-
guesa, S. A., pelo qual esta fica distribuidora dos produtos da im-
pugnante, em Portugal;

b) Nos termos da cláusula 2a do referido contrato, a Hoechst Por-
tuguesa, S. A. faz a distribuição de produtos, actuando em seu próprio
nome, mas por conta da impugnante;

c) A Hoechst Portuguesa, S. A., recebe pela distribuição referida
uma comissão sobre o preço líquido das facturas (cláusula 3a);

d) Pela cláusula 4a, as condições de pagamento para cada comprador
serão objecto de acordo entre a impugnante e a Hoechst Por-
tuguesa, S. A.;

e) Segundo a cláusula 5a, cada pagamento recebido pela Hoechst
Portuguesa, S. A., será transferido para a impugnante, depois de de-
duzida a comissão devida àquela;

f) Nas contas do exercício de 1984, a impugnante constituiu uma
provisão para responsabilidade del credere no montante de
10.000.000$00, correspondente a 1,4 % do valor da responsabilidade
del credere no valor de 672.683.214$00;

g) Conforme o mapa de apuramento mod. 27-G, relativo ao exer-
cício de 1984, datado de 20-1-89, como “5. Provisões não previstas
no arto 33o do CCT”, corrigiu-se o lucro tributável, acrescendo-se
em 10.000.000$00, “importância não acrescida pelo contribuinte no
Q18, respeitante a provisão para responsabilidade del credere, não
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aceite como custo do exercício por não se enquadrar no arto 33o

c) do CCT”;
h) Ainda conforme o mapa de apuramento modelo 27-G, relativo

ao exercício de 1984, é considerado suficiente o nível de preenchimento
do modelo 2;

i) Em consonância, foi alterada a colecta para mais 4.000.000$00
de contribuição industrial, 500.000$00 de IESL, 3.448.110$00 de juros
compensatórios sobre a contribuição industrial, 431.013$00 de juros
compensatórios sobre o IESL.

3 — A sentença recorrida negou provimento à impugnação, no que
toca à contribuição industrial e ao imposto extraordinário sobre os
lucros, referentes ao exercício de 1984 e anulou a liquidação dos
juros compensatórios referentes aos mesmos impostos.

Discute-se, no presente recurso, a liquidação da contribuição in-
dustrial e do imposto extraordinário referentes ao exercício de 1984
já que quanto aos juros compensatórios existe caso julgado por não
terem os mesmos sido objecto de recurso jurisdicional.

Estabelecia o arto 26o do CCIndustrial que se consideram custos
ou perdas imputáveis ao exercício os que, dentro dos limites tidos
como razoáveis pela Direcção-Geral das Contribuições e Impostos,
se tornou indispensável suportar para a realização dos proveitos ou
ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da fonte produtora,
nomeadamente “os seguintes. . . . 8o. Provisões”.

Acrescentava o arto 33o c) que apenas serão de considerar como
provisões, para efeito do disposto no no 8 do arto 26o “as que tiverem
por fim a cobertura de créditos de cobrança duvidosa, calculadas
em função da soma dos créditos resultantes da actividade normal
da empresa existentes no fim do exercício”.

Conforme escreve J. A. Martins Barreiros e outros, CCIndustrial,
2a edição, p. 311, este artigo é uma limitação ao no 8 do arto 26o

do Código que se refere às provisões em geral baseando-se a sua
contabilização nos princípios da prudência, que aconselha que se con-
tabilizem as perdas ainda que potenciais, e da independência dos
exercícios ou da sua especialização económica, que recomenda que
sejam imputados ao exercício competente os encargos que lhe res-
peitam. Acrescenta o mesmo autor que a provisão para cobertura
de créditos de cobrança duvidosa destina-se “como é evidente, a com-
pensar aqueles créditos que se espera sejam incobráveis e o seu cálculo
é efectuado não pelo inventário dos créditos considerados duvidosos,
mas sim por forma estatística, através de uma percentagem definida
pela Administração que incidirá sobre o montante dos créditos re-
sultantes da actividade normal existente no fim do exercício, não tendo
sido previsto na lei o conceito de actividade normal”.

Conforme resulta do § 1o do mencionado arto 33o “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”.

Contudo da constituição de uma provisão não resulta imediata-
mente que a mesma seja considerada pelo citado arto 33o c) como
custo de exercício pois que, como deste preceito resulta, necessário
se torna que tenha “por fim a cobertura de créditos de cobrança
duvidosa”.

Não faria sentido que uma empresa que, por hipótese, só vendesse
bens a crédito a uma empresa de solvabilidade assegurada, nomea-
damente através de garantia bancária, que constituindo uma provisão
para créditos de cobrança duvidosa fosse a mesma considerada custo
para efeitos fiscais nos termos deste preceito legal.
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Nos termos deste preceito normativo apenas deverão ser consi-
deradas provisões fiscalmente relevantes as que tiverem por fim a
cobertura de créditos de cobrança duvidosa.

Da matéria de facto provada nada resulta referente a qualquer
cobrança duvidosa pois que nada alegou nesse sentido a recorrente.

Isto nos basta para concluirmos que a provisão em discussão nos
presentes autos não pode ser considerada custo ou perda de exercício
de 1984.

Referentemente à contribuição industrial de 1986 da impugnante
foi proferido neste Tribunal o acórdão de 4-5-94, rec. 17.573, ap.
DR p. 1390, em situação, em tudo, semelhante à dos presentes autos
cuja linha de pensamento acompanhamos.

Improcedem, desta forma, todas as conclusões das alegações.
4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente

recurso confirmando-se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente fixando-se em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — António Pimpão (Rela-
tor) — Brandão de Pinho — Benjamim Rodrigues. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Acto Administrativo. Caso decidido ou resolvido — caso jul-
gado — fundamentação por adesão ou remissão — funda-
mentação insuficiente — falta de fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Constituindo determinado acto administrativo, à míngua
da respectiva impugnação contenciosa caso decidido ou
resolvido, com efeitos equivalentes ao caso julgado, não
pode posteriormente, em recurso de novo acto adminis-
trativo, discutir-se ou apreciar-se os pressupostos - de facto
ou de direito - enformadores daquele primeiro despacho.

2 — A fundamentação há-de, nomeadamente, ser suficiente,
possibilitando ao administrado ou contribuinte, um co-
nhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, das
razões, de facto e de direito, que determinaram o órgão
ou agente actuar como actuou.

3 — Podendo consistir em mera declaração de concordância
com os fundamentos de anterior parecer, informação ou
proposta, que neste caso, constituirão parte integrante do
respectivo acto (fundamentação por adesão ou remissão).

4 — Pelo que, em tal caso, o despacho integra nele próprio
o parecer, informação ou proposta, que assim em termos
de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos
da fundamentação autónoma.

5 — Sendo equivalente à falta de fundamentação a adopção
de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou
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insuficiência, não esclareça concretamente a motivação
do acto administrativo.

Recurso n.o 19 783. RECORRENTE: SPR-Sociedade Portuguesa de
Capital de Risco, SA. RECORRIDO: Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais. RELATOR: EXMO. CONSo. Dr. Domingos
Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem SER-Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, SA, com
sede no Porto, interpor recurso contencioso de anulação do despacho
do SEAF, de 24/4/95, “que indeferiu sua pretensão de, ao abrigo
do disposto no arto 24 do Dec-Lei no 433/91, de 7 de Novembro,
lhe serem relevadas sanções aplicadas em virtude da violação do dis-
posto no Dec-Lei 17/86, de 5 de Fevereiro, consubstanciadas na perda
de benefícios fiscais e na consequente liquidação da contribuição In-
dustrial, Grupo A, e Imposto Complementar, Secção B”.

Fundamentou o recurso em vício de forma - insuficiência de fun-
damentação - e violação da lei.

A autoridade recorrida respondeu, pronunciando-se pela impro-
cedência do recurso.

A recorrente concluiu as suas alegações do jeito que segue:
“I - O Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estados dos

Assuntos Fiscais que indeferiu a pretensão da recorrente de, ao abrigo
do disposto no arto 24 do Dec-Lei no 433/91, de 7 de Novembro,
lhe serem relevadas as sanções aplicadas em virtude da alegada vio-
lação do disposto no Dec-Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro, consubs-
tanciadas na perda de benefícios fiscais e na consequente liquidação
de contribuição Industrial, grupo A, e imposto Complementar, sec-
ção B, ora recorrido, não pode manter-se porquanto é ilegal, en-
contrando-se ferido de vício de violação de lei.

II - O acto objecto do presente recurso considerou que a detenção,
pela recorrente, de acções representativas de capital da sociedade
“Soporcel” violava o disposto no no 5 do arto 4o do Dec-Lei no 17/86,
de 5 de Fevereiro, na medida em que (na tal participação não era
compaginável com o objectivo próprio das sociedades de capital de
risco, conforme se encontra previsto no arto 1o do Dec-Lei 17/86,
de 5 de Fevereiro, e, em consequência, considerou que a recorrente
não regularizou todas as situações de incumprimento àquele diploma
legal, para efeitos do disposto no no 4 do arto 24 do Dec-Lei 433/91,
de 7 de Novembro.”

III - Afigura-se à recorrente que a mera incompatibilidade entre
a detenção daquela participação e o objectivo das SCR constitui fun-
damentação manifestamente insuficiente para determinar o incum-
primento do disposto no Decreto-Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro.

IV - Na verdade, ainda que se considere que aquela participação
não deve ser considerada de risco, sempre o juízo de inadequação
entre a detenção de acções ”Soporcel” e o disposto no referido diploma
legal teria de ser analisado também à luz do disposto nos no 2 e
5 do arto 4o do aludido diploma legal, não bastando referir que a
mesma não é compatível com o objectivo das SCR, constante dos
seus artos. 1o e 2o.

V - Com efeito, para além das participações consideradas de risco,
era lícito à recorrente, à luz daquele diploma, realizar operações ac-
tivas destinadas a manter outros recursos, designadamente, numerário
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ou depósitos nas instituições de crédito e obrigações e outros títulos
de dívida negociáveis emitidos por entidades nacionais de direito pú-
blico ou privado, se cotados em Bolsa, desde que o conjuntos desses
activos ultrapassasse um terço do total do activo da recorrente, as
quais, não tinham, pois, de ser regularizadas, por não constituírem
uma violação do disposto no Decreto Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro.

VI - Assim, o aludido juízo de inadequação teria de ter em conta
as demais operações activas que as SCR poderiam realizar, consi-
derando que a detenção de acções “Soporcel” era ou não lícita, à
luz do disposto nos nos. 2 e 5 do arto 4o do Decreto-Lei no 17/86,
de 5 de Fevereiro.

VII - Nesta conformidade, sendo certo que o alegado incumpri-
mento do disposto no arto 1o do Decreto-Lei no 17/85, de 5 de Fe-
vereiro, só por si, não determinaria a violação do referido diploma
legal, o despacho sub judice, ao indicar, na caracterização da ilicitude
que fundamenta o acto, apenas que a recorrente “continuou a deter
acções da “Soporcel”, sem que tal facto fosse compaginável com o
objectivo das sociedades de capital de risco”, revela uma fundamen-
tação insuficiente, o que implica que o mesmo esteja ferido do vício
de forma por falta de fundamentação, por violação do disposto no
arto 125, no 2, do Código do Procedimento Administrativo.

VIII - Por outro lado, sendo certo que o objecto das SCR consiste
no apoio e promoção do investimento e da inovação tecnológica em
projectos ou empresas, através da participação temporária no res-
pectivo capital social, verdade é que, nos termos do disposto nos
nos. 2 e 5 do arto 4o do referido diploma legal, as SCR, no desen-
volvimento da sua actividade, apenas se encontravam obrigadas a ter
um mínimo equivalente a dois terços do seu activo total aplicado
em participações de capital de risco.

IX - Assim, a detenção pela recorrente, de acções “Soporcel” era
perfeitamente lícita, desde que, conjuntamente com os restantes ele-
mentos do seu activo que não devessem ser consideradas participações
de risco não ultrapassem um terço daquele.

X - Não existia, assim, qualquer norma que proibisse a recorrente
de deter acções representativas da “Soporcel” pelo que, de acordo
com o princípio nula poena sine lege ou nullum crimen sine rege, não
poderia ter sido aplicada qualquer sanção a tal conduta.

XI - A entidade Recorrida considerou ilegal a detenção pela re-
corrente das referidas acções apenas e tão-só porque a norma não
deve ser considerada participação de risco, quando é o próprio De-
creto-Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro, que admite expressamente a
existência de recursos aplicações das SCR diversos das participações
de risco.

XII - Assim, a entidade recorrida indeferiu a pretensão da re-
corrente com o fundamento de a mesma não ter cumprido intei-
ramente o disposto no no 4 do arto 24 do Decreto-Lei no 433/91,
de 7 de Novembro, apenas porque continuou a deter acções “Soporcel”
e tal não era compaginável com o objecto das sociedades de capitais
de risco, constante do arto 1o do Decreto-Lei no 17/86, de 5 de
Fevereiro.

XIII - Sendo certo que a detenção de participações que não devam
ser consideradas de risco era e é perfeitamente admitida às SCR,
nos termos do disposto nos no 2 e 5 do arto4 do Decreto-Lei no 17/86,
de 5 de Fevereiro, a detenção de acções “Soporcel” pela recorrente,
não constitui violação do disposto do Decreto-Lei no 17/86, de 5 de
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Fevereiro, não podendo, assim, tal facto ser qualificado de infracção
e, muito menos, de infracção sancionáveis com a perda de quaisquer
benefícios.

XIV - As operações que fundamentaram a perda de benefícios
fiscais e as consequentes liquidações de Contribuição Industrial gru-
po A, e de Imposto Complementar, secção B, não são, pois, ilegais,
por isso não violaram a norma do no 5 do arto 4o do Decreto-Lei
17/86, de 5 de Fevereiro, nem qualquer outra, pelo que as referidas
operações não podem, igualmente, ser fundamento do indeferimento
da pretensão da recorrente de lhe serem relevadas as sanções apli-
cadas, ao abrigo do no 4 do arto 24 do Decreto-Lei no 433/91, de
7 de Novembro, nos termos e com os fundamentos do despacho
recorrido.

XV - Por outro lado, ainda que as operações em apreço pudessem
ser qualificadas como infracções ao disposto no Decreto-Lei no 17/86,
de 5 de Fevereiro, sempre a sanção da perda de benefícios fiscais,
com todas as suas consequências, não poderia ter sido aplicada no
caso sub judice.

XVI - Na verdade, o arto 4o do Decreto-Lei no 17/86, de 5 de
Fevereiro, diz apenas respeito a operações activas e a aplicações que
as SCR podem realizar, não contendo, assim, qualquer matéria de
natureza fiscal.

XVII - O regime fiscal das SCR vem previsto no arto 14 do diploma
legal em causa, sendo que os benefícios a que o mesmo alude apenas
vieram a ser consagrados no Decreto-Lei no 67/87, de 9 de Fevereiro,
o qual é pois, bem posterior.

XVIII - O referido Decreto-Lei no 67/87, de 9 de Fevereiro, ao
instituir o conjunto de benefícios fiscais atribuído às SCR, é abso-
lutamente omisso quanto às causas da sua extinção, pelo que se deve
considerar que os mesmos apenas se extinguiam nos termos gerais.

XIX - Apenas o Estatuto dos Benefícios Fiscais consagrou regras
próprias quanto à extinção dos benefícios fiscais, dispondo, no seu
arto 7.o, que “só serão permitidas sanções impeditivas suspensivas
e extintivas de benefícios fiscais, com fundamento em infracção fiscal
relacionada com o benefício concedido”, o que, na caso em apreço
não acontece.

XX - Assim, ou se entende que os benefícios fiscais em causa
apenas poderiam ser extintos pelo decurso do prazo por que foram
concedidos ou, caso assim não se considere, sempre se terá de se
concluir que as Autoridades Tributárias não podiam determinar a
perda de benefícios fiscais como sanção daquela alegada ilicitude,
porque a eventual violação das normas do regime jurídico das SCR
- incluindo as relativas aos limites das respectivas operações activas
- não configura uma infracção fiscal, quer contra-ordenacional, quer
criminal.

XXI - Por outro lado, constituindo os benefícios fiscais matéria
da competência reservada relativa da Assembleia da República, não
seria legítimo prever, em diploma emanado do Governo, fora do âm-
bito de qualquer autorização legislativa - como é o caso do Decreto-Lei
no 17/86, de 5 de Fevereiro - normas relativas à perda ou extinção
de benefícios fiscais.

XXII - Na verdade, foi porque o Decreto-Lei no 17/86, de 5 de
Fevereiro, não podia prever qualquer norma de natureza fiscal, que
os benefícios fiscais previstos no seu arto 14 tiveram de ser objecto
de outro diploma legal - o Decreto-Lei no 67/87, de 9 de Fevereiro -
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o qual foi aprovado no uso da autorização legislativa, concedida para
o efeito, pelo arto 46o da Lei no 9/86, de 10 de Abril.

XXIII - Nesta conformidade, se o Decreto-Lei 17/87, de 5 de Fe-
vereiro, não podia criar qualquer benefício fiscal, também não pode
conter qualquer norma susceptível de os extinguir.

XXIV - Em face do exposto, resulta, assim, que as liquidações
adicionais acima referidas, porque se fundam nos benefícios fiscais
de que a recorrente gozava, por aplicação do disposto no no 6 do
arto 4o do Decreto-Lei no 17/86, são nulas, por inconstitucionalidade,
na medida em que, ao considerar-se que aquela disposição legal era
susceptível de comportar a perda de benefícios fiscais, assentam numa
interpretação inconstitucional daquela norma, por violação do dis-
posto nos arto 168, no 1, alínea i), e 201, no 1, alínea b), da Constituição
da República Portuguesa.

XXV - No que respeita à aplicação do no 2 do arto 12 do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, convidará salientar que os factos em presença
não são subsumíveis à hipótese legal constante de tal disposição, na
medida em que, não estando em causa o decurso do prazo da concessão
de tal benefício, tal norma não seria aplicável se os benefícios fiscais
em apreço devessem ser considerados condicionados e houvesse a
violação de obrigações impostas à recorrente, o que não é o caso.

XXVI - Por último, no que respeita à aplicabilidade do arto 24
no 4 do Decreto Lei no 433/91, de 7 de Novembro, do pedido apre-
sentado pela recorrente de lhe ser revelada a sanção de perda dos
benefícios fiscais, é de salientar que, se a violação das normas re-
guladoras das SCR tivesse como consequência a perda de todo e
qualquer benefício, qualquer que fosse a sua natureza, incluindo os
fiscais, então também a norma ingerida no diploma que altera aquele
regime, pela qual se estabelece que todas as sanções aplicadas por
incumprimento das disposições dele constantes podem ser relevadas,
tem de ser aplicável a todas as sanções de perda de benefícios, in-
cluindo os fiscais.

XXVII - Em face de tudo quanto ficou exposto, entende a re-
corrente que o despacho subjudice enferma dos invocados vícios de
forma, por fundamentação insuficiente, e de violação de lei, por erro
nos pressupostos de direito, violando o disposto no arto 125, no 2,
do Código do Procedimento Administrativo, no arto 24o, no 4, do
Decreto-Lei no 433/91, de 7 de Novembro.

XXVIII - Enferma igualmente do vício de violação de lei, por
violação do anterior arto 18 da lei orgânica do Supremo Tribunal
Administrativo e nos actuais arto 138 e 140 do Código do Procedimento
Administrativo; e

XXIX - As liquidações adicionais de Contribuição Industrial, Gru-
po A, e Imposto Complementar, Secção B, efectuadas em conse-
quência da perda dos benefícios fiscais, são nulas por inconstitucio-
nalidade, por violação do disposto nos arto 168, no 1, alínea i), e
201, no 1, alínea b), da Constituição da República Portuguesa.

XXX - Por outro lado, como se refere na fundamentação do acto
recorrido, trinta dias após a data da entrada em vigor do Decreto-Lei
no 433/91, de 7 de Novembro, a recorrente já havia regularizado todas
as situações que, no entender da Administração fiscal, consubstan-
ciavam incumprimento ao disposto no Decreto-Lei no 17/96, de 5
de Fevereiro, com excepção da que consistia na detenção de acções
representativas de capital da “Soporcel”.

XXXI - Assim, o despacho recorrido, na ponderação sobre a via-
bilidade da pretensão da recorrente em lhe serem relevadas as sanções
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aplicadas teria de ter em consideração a evolução do regime das
SCR, sendo injusto e ilegal o seu indeferimento quando a própria
lei veio permitir a simples redução relativa dos benefícios fiscais con-
cedidos, mediante a tributação seguindo o regime aplicável aos juros
dos depósitos dos rendimentos obtidos com as operações consideradas
violadas do regime das SCR.

XXXIII - O despacho recorrido, violou, pois, o princípio geral,
vigente em matéria sancionatória, da aplicação da lei que, em concreto,
se apresente como mais favorável ao interessado.

Termos em que o presente recurso contencioso de anulação deve
merecer provimento e, em consequência, ser anulado o despacho de
Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que in-
deferiu a pretensão da Recorrente de, ao abrigo do disposto no arto 24,
no 4, do Decreto-Lei no 433/91, de 7 de Novembro, lhe serem relevadas
as sanções aplicadas por violação do disposto no Decreto-Lei no 17/86,
de 5 de Fevereiro, que se traduziram na perda de benefícios fiscais
e na consequente liquidação de Contribuição Industrial, grupo A,
e Imposto Complementar, Secção B, em virtude de o mesmo enfermar
dos invocados vícios de forma e de violação da Lei, e as referidas
liquidações serem consideradas nulas, por inconstitucionais”.

E contra-alegou o SEAF, no sentido da sua resposta - não pro-
vimento do recurso - já que, em síntese, a recorrente, tendo desen-
volvido operações que contrariavam o disposto no dec-lei 17/86, deixou
de poder usufruir de qualquer benefício fiscal, sendo que não re-
gularizou todas as situações em falta pois que continuou a deter acções
representativas de capital social da Soporcel - o que não é compa-
ginável com o objectivo das sociedades de capital de risco, nos termos
do arto 1o daquele Dec-Lei - e que não vendeu ‘‘dado que, se o
tivesse feito, teria realizado menos-valias, atendendo à baixa da co-
tação das referidas acções, que, ao tempo, se verificou, constituindo
aquele facto a fundamentarão do acto recorrido sendo certo que a
perda de benefícios fiscais está prevista no no 4 do arto 4 do mesmo
diploma, não podendo aplicar-se’’ a factos que produziram os seus
efeitos em 1987”, não abrangendo, aliás, o arto 24, no 4, do Dec.
Lei no 433/91 matéria de âmbito fiscal já que, sendo esta ”a com-
petência da Assembleia da República - alínea i) do arto 168 da CRP
- não podia o Governo sobre ela legislar sem estar munida da com-
petente autorização legislativa” que, no caso, não ocorreu.

O Exmo. Magistrado do Mo. Po. emitiu o seguinte parecer:
“O acto recorrido - que indeferiu um pedido de revisão oficiosa

de liquidação - não enferma dos alegados vícios de forma e de violação
de lei.

Ao contrário do que intenta a recorrente, a sua fundamentação
é suficiente; na verdade, fundamentar, por remissão, no facto de a
recorrente deter acções da Soporcel contra o que, no entender da
entidade recorrida, decorre do art. 1o do D.L. 17/86, de 5.2, é fun-
damentar suficientemente, de facto e de direito.

E também não ocorre o alegado vício de violação da lei. Na verdade,
o arto 1o do D.L. 17/86 referido proíbe a participação no capital
de sociedades através de acções: só o permite através de obrigações
convertíveis em capital e de prestações suplementares de capital -
isto é, só permite participações de capital de risco.

E o que é proibido pelo arto 1 não pode ser permitido pelo arto

5o no 4, como sustenta a recorrente: a interpretação do advérbio ”de-
signadamente”, nele usado, há-de ser feita necessariamente por forma
a excluir as acções das sociedades.
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Termos em que sou de parecer que o recurso não merece
provimento”.

Recorridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, mostra-se apurado que:
1) A recorrente é uma sociedade de capital de risco (SCR), cons-

tituída por escritura pública de 27.6.86.
2) Em 1990, os serviços da Inspecção-Geral de Finanças procederam

a exame à sua contabilidade, elaborando o respectivo relatório - cujo
teor se tem por reproduzido (apenso) 3) -, concluindo pela respectiva
remessa ao Ministro das Finanças.

3) Sobre que o Inspector de Finanças Director elaborou a seguinte
informação n.o 37/IE (NIP)/90:

”Concordo.
É manifesta a violação do disposto no no 5 do arto 4o do Dec-Lei

no 17/86 (redacção do Dec-Lei no 111/89), dado que a empresa:
a) adquiriu, de forma reiterada e para revenda, nos anos de 1987

e 1988, acções como meras aplicações de tesouraria de curto prazo.
b) no ano de 1987 manteve, ainda como aplicações: - idênticas,

obrigações no valor de 100.000 contos.
Assim, perdendo, nos termos do no 6 do mesmo previsto, o direito

a “quaisquer benefícios”, é de lhe corrigir os resultados, para efeitos
fiscais, respectivamente, para 24.972.956$00 e 5.518.595$00.

Por outro lado, considerando que o facto referido em a) pode
configurar o exercício de uma actividade (comercial) fora do objecto,
facto a que acresce a prática de operações expressamente vedadas
pelo Dec-Lei 17/86 ou pelo Código das Sociedades Comerciais, como
sejam:

- Aquisição de acções de um banco e de uma sociedade financeira;
- Recurso a crédito, de curto prazo, no mercado nacional;
- Concessão de crédito a membros da direcção da sociedade;

é de superiormente ponderar a remessa do relatório ao Ministério
Público, designadamente para efeitos do disposto no art. 144 do CSC.
É de submeter à consideração dos Senhores Secretários de Estado
do Tesouro e dos Assuntos Fiscais.

À consideração superior”.
4) E o SEAF, em 28.07.90, o seguinte despacho:
“Às Sociedades de Capital de Risco foi concedido um estatuto

fiscal particularmente favorável com vista à compensação do maior
risco assumido por estas sociedades nas operações que constituem
o seu contrato social - veja-se o preâmbulo do D.L. 124/87 - No
caso presente, a Sociedade excedeu o seu âmbito social, realizando
operações que lhe estão especialmente vedadas pelo que deixa, assim,
de fazer sentido usufruída de incentivos fiscais.

Proceda-se às correcções conforme proposta.
Verifique-se o exercício de 1989 a fim de se apurar se perduram

as irregularidades detectadas.
Dê-se conhecimento ao Senhor Secretário de Estado do Tesouro

para os fins que tiver por convenientes”.
5) Pelo que deixou a recorrente de usufruir dos benefícios fiscais

relativos à isenção temporária prevista no Dec-Lei 17/86, proceden-
do-se a liquidações adicionais de Cont. Industrial e Imp. Com-
plementar.

6) A recorrente não interpôs qualquer meio impugnatório, gracioso
ou contencioso, tanto daquele despacho como destes actos tributários.
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7) E as oposições às execuções fiscais respectivas foram: Indeferida
liminarmente a no 31/91 e julgada improcedente a no 261/94, ambas
do T.T. de 1a. Inst. de Porto.

8) Face às preditas execuções, a recorrente dirigiu vários reque-
rimentos ao Director-Geral das C. e Impostos - conf. anexo 1 - referido,
em síntese, que tais liquidações e processos executivos tiveram origem
na imputação, à mesma, de comportamentos alegadamente violadores
do D.Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro, na sequência da realização
de uma inspecção da IGF, a qual veio a consequenciar que lhe tivessem
sido retirados os benefícios fiscais inerentes, e que regularizou todas
as situações que poderiam ser consideradas como violadoras do regime
jurídico das SCR, pelo que lhe devia ser aplicado o Dec-lei no 433/91,
de 7Nov cujo arto 24 no 4 preceitua a não aplicação de quaisquer
sanções as SCR que, no prazo de 30 dias após a respectiva entrada
em vigor, apresentem regularizadas as situações violadoras do anterior
regime jurídico das mesmas SCR.

a) Face ao que o Departamento dos Serviços Distritais de Fis-
calização Tributaria da Direcção Distrital de Finanças do Porto ela-
borou a informação de 29-4-92 - cujo teor se tem por reprodu-
zido - concluindo:

“1 - Trata-se de saber se, para os efeitos do no 4 do artigo 24
do D.L. no 433/91, de 7/11, as situações de incumprimento do D.L.
no 17/86, de 5/2, relatadas na informação da Inspecção-Geral das
Finanças, foram regularizadas no prazo de 30 dias.

2 - Somos de parecer que não é possível regularizar algumas si-
tuações descritas no relatório da I.G.F. por se tratar de operações
consumadas que produziram os seus efeitos irreversíveis e gerais.

3 - Reconhecemos, no entanto, a intenção da Sociedade em sanar
os procedimentos tomados, contraditórios ao regime jurídico do D.L.
no 17/86, conforme se referiu anteriormente.

À consideração superior”.
10) Sobre que, em 25.05.92, foi proferido o seguinte despacho:
“Confirmo. À consideração superior”.
11) E, pelo mesmo departamento, foi, em 3Fev 93, elaborada a

seguinte informação:
“A SPR - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, SA, tomando

conhecimento, em resultado da visita levada a cabo pela Inspecção-
-Geral de Finanças, das situações em que incorreu, violadoras do
anterior regime jurídico das sociedades de capital de risco, e con-
sequentemente da perda do benefício de usufruir de incentivos fiscais
(Despacho de 28/07/90 do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais), procurou regularizar aquelas situações, procedendo conforme
o referido nas alíneas a), b), c) e d), do ponto 2 da informação prestada
anteriormente.

Também no ponto 3 daquela informação, especificámos as com-
ponentes patrimoniais do balanço da sociedade em 31.12.91, tendo
nós constatado não existirem, à data, quaisquer das situações focadas
no relatório da IGF.

Se os procedimentos tomados pela empresa, descritos naquelas alí-
neas, efectuados antes do termo do prazo referido no no 4 do arto.
24 do D.L. no 433/91, de 7/11, constituem a forma de regularizar
pretendida por este decreto, então concluímos que a sociedade re-
gularizou todas as situações”.
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12) Em 17Fev93, a 3a. Direcção de Serviços de D.G.C.Imp. emitiu
parecer - cujo teor tem por reproduzido (anexo 1), concluindo:

“Em resultado das informações prestadas verifica-se, no conteúdo
desta última, que a Sociedade regularizou as diversas situações com-
portadas no preâmbulo do Decreto-Lei no 17/86, de 02.05, pelo que
a redacção constante do no 4 do arto 24 do Dec-Lei no 433/91, de
11/07, se aplica, no seu todo, aos objectivos pretendidos pela
interessada.

Nesta conformidade, afigura-se-me de deferir o pedido.
À consideração superior”.
13) Sobre que, em 18.2.93, o Director de Serviços emitiu o seguinte

parecer:
”Face ao informado pelo Departamento dos Serviços Distritais de

Fiscalização Tributária do Porto, de 93.02.03, verifica-se que estão
reunidas os condicionalismos previstos no no 4 do artigo 24 do De-
creto-Lei no 433/91, de 7 de Novembro, pelo que se afirma de deferir
o pedido.

À consideração superior”.
14) E, em 4.3.93, o Subdirector-Geral:
“Julgo que deveria ser ouvida a IGF sobre este caso.
À consideração superior”.
15) E, na mesma data, o Director-Geral ‘concordo’.
À consideração do Sr. Subsecretário de Estado”.
16) E este, em 15.3.93: ”Concordo”.
17) Aquela IGF emitiu então a informação de 27.5.93 - cujo teor

se tem por reproduzido -, concluindo ”que, das situações de incum-
primento ao disposto no D.L. no 17/86, verificadas pela IGF, em
exame à escrita da SCR, relativo ao exercício de 1987, passado o
prazo estabelecido pelo arto 24 no 4 do D.L. 433/91, de 7 de Novembro,
apenas parcialmente mantinha (e, portanto, não fora totalmente re-
gularizada) a participação na Soporcel que, em nossa opinião, não
é uma participação de capital de risco (vide supra no 8)”.

18) Sobre que o Subinspector-Geral, em 1.6.93, despachou:
“À consideração do Senhor Subsecretário de Estado Adjunto da

SEA e do Orçamento, com o meu acordo com o parecer à margem”.
19) Este, do Inspector de Finanças Director, de 31.05.93, é o do

teor seguinte: ”Concordo parecendo-me de submeter à consideração
do Senhor Subsecretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado
Adjunta e do Orçamento, com subsequente remessa à D.G.C.I. À
consideração superior”.

20) Ao que aquele despachou, em 11.06.93 “À D.G.C.I.”.
21) Nesta foi, em 29.Out.93, pela 3a divisão de serviços, elaborada

informação - cujo teor se tem por reproduzido - concluindo dever
ser ouvida a Consultadoria Jurídica “quanto à aquisição das acções
da Soporcel não devem ser consideradas como participação de capital
de risco” . . . “uma vez que esta matéria se enquadra no âmbito de
sua competência”.

22) Ao que o Director de Serviço despachou, em 04.11.83:
“Confirmo ser de solicitar o parecer da Consultaria Jurídica - À

consideração superior”.
23) E o Subdirector-Geral, em 5.11.93: “Concordo ser de ouvir

a C.J. À consideração do Exmo D. Geral”.
24) E este, em 18 Nov.93: “Remeta-se à C.J - para parecer”.
25) Aquela Consultadoria emitiu o parecer de 30.3.94 - cujo teor

se tem por reproduzido - concluindo:
“A - A “SPR - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, SA”

não cumpriu inteiramente, com referência ao exercício do ano de
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1987, o disposto no no 4 do art 24 do Dec-Lei 443/91, de 7 Nov,
porquanto continuou a deter acções da empresa “Soporcel” sem que
tal facto fosse compaginável com o objecto das sociedades de capitais
de risco, previsto, ao tempo, no arto 1o do Dec - Lei no 17/86, de
5 de Fevereiro.

B - O mesmo se passa relativamente ao exercício de 1988, re-
ferentemente à detenção de acções da empresa “Copinaque”, muito
embora este caso extravase a exposição da “SCR”, o objecto do pre-
sente parecer.

À consideração superior”.
26) Ao que o Director-Geral despachou, em 28-4-94: “Ao IR para

parecer final”.
27) Em 31.3.95, a 3a Direcção de Serviços da D.G.C.Imp. IR emitiu

parecer, cujo teor se tem por reproduzido - concluindo:
“Em face do exposto e uma vez que se confirmou não terem sido

regularizadas todas as situações que pudessem ser consideradas como
violadoras do Dec.Lei no 17/86, parece-nos ser de indeferir o pedido,
dando-se conhecimento da decisão expoente.

À consideração superior”.
27) Ao que, em 3.4.95, o Chefe de Divisão despachou “confirmo”.
28) E, em 12.4.95, o subdirector-geral:
“Confirmo ser de indeferir o pedido pelas fundamentações invo-

cadas pela SGF e DGCI.
29) Ao que o Director-Geral exarou, em 12.4.95:“Concordo.
À consideração do Senhor SEAF”.
30) E, em 24.4.95, este despachou: “concordo, pelo que indefiro”,

sendo este o acto ora contenciosamente impugnado”.
31) A recorrente foi notificada do mesmo, por ofício de 22.5.95,

da Repartição de Finanças do 6o Bairro Fiscal do Porto.
32) A petição do presente recurso contencioso foi apresentada no

TAC do Porto, em 24.7.95, dando entrada neste STA em 26 de Julho
seguinte.

E, assim assente a matéria factual pertinente, há que decidir.
Vejamos pois:
SPR - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco SA, veio interpor

recurso contencioso, do despacho do SEAF, de 24.5.95, “que indeferiu
a sua pretensão de, ao abrigo do disposto no arto 24 do Dec.Lei
no 433/98, de 7 de Novembro, lhe serem relevadas as sanções aplicadas
em virtude da violação do disposto no Decreto Lei no 17/86, de 5
de Fevereiro, circunstanciadas na perda de benefícios fiscais e na
consequente liquidação de Contribuição Industrial, grupo A, e Im-
posto Complementar, Secção B”

Dispõe, na verdade, o no 4 daquela normativo, que “não serão
aplicadas quaisquer sanções às SCR em situação de incumprimento
ao disposto no Decreto-Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro, que no prazo
de 30 dias contados da data da entrada em vigor do presente diploma,
apresente essas situações regularizadas, sendo ainda relevadas as san-
ções já aplicadas, desde que verificado o condicionalismo referido”.

E, nos termos do referido despacho, a recorrente não cumpriu
“inteiramente” o ali disposto “porquanto continuou a deter acções
da empresa “Soporcel” sem que tal facto fosse compaginável com
o objectivo das sociedades de capital de risco, previsto no arto 1o

do D.L. no 17/86, de 5 de Fevereiro”.
Pretendendo a mesma padecer aquele de vício de forma - fun-

damentação insuficiente - e violação da lei.



2332

“Esta, no que ora interessa e em síntese, por entender” que a
compra, a detenção e a venda das referidas acções “Soporcel” não
consubstancia uma violação do regime legal das SCR, enquadrando-se
nas operações activas destinadas a manter outros recursos, a que alude
o no 5 do arto 4o do Decreto-Lei no 17/86, de 5 de Fevereiro, não
podendo, assim, aqueles factos ser qualificados da infecções e, muito
menos, de infracções sancionáveis com a perda de quaisquer benefícios
fiscais”.

Acontece, todavia, que os Serviços de Inspecção-Geral de Finanças,
na sequência de exame à contabilidade da recorrente, detectaram,
nomeadamente, que a recorrente, detectaram, nomeadamente, que
a recorrente detinha acções da Soporcel, o que foi considerado in-
fracção ao arto 4 no 5 do Dec-Lei 17/86, de 5 Fev. - Conf o seu
arto 1o -, pelo que lhe foram retirados os benefícios fiscais em causa
- despacho do SEAF, de 28.07.90.

Este acto, à míngua de impugnação contenciosa, converteu-se em
caso decidido ou resolvido, com efeitos equivalentes, no ponto es-
pecífico, ao caso julgado.

Pelo que não pode, agora, apreciar-se se aquela detenção de acções
constitui, ou não, infracção ou incumprimento do predito normativo.

O que unicamente agora se poderia discutir, sem ofensa do predito
caso decidido, era somente, no ponto, se a recorrente regularizou
aquela situação, mas não já se ela tinha ou não de ser regularizada.

Ou de outro modo: a apreciação, agora, dos pressupostos de facto,
ou de direito, que informaram o dito despacho, de 20.07.90, constituiria
violação flagrante do aludido caso decidido.

Não pode, pois, mais pôr-se em causa que aquela detenção re-
presentava uma violação do Dec.Lei 17/86: tal questão teve resposta
através do mencionado despacho, ora definitivamente firmado na or-
dem jurídica.

Invoca, ainda, a recorrente - conf. conclusões XXIII e XXIX que
as liquidações adicionais acima referidas, de Cont. Ind. e Imp. Compl.,
”porque se fundam na perda dos benefícios fiscais de que gozava,
por aplicação do disposto no no 6 do arto 4o do Dec.Lei no 17/86,
são nulas por inconstitucionalidade, na medida em que, ao consi-
derar-se que aquela disposição legal era susceptível de comportar
a perda de benefícios fiscais, assentam numa interpretação incons-
titucional daquela norma por violação do disposto nos artos. 168 no
1 al i) e 201 no 1 al b) da Constituição da República Portuguesa”.

O que se entende pretender significar-se - uma vez que, contra
tais actos tributários não foi deduzida a impugnação judicial e as
próprias oposições às respectivas execuções fiscais improcederam será
o seu caimento automático resultante da sua natureza consequência
à pretendida anulação do acto administrativo impugnado, como é
entendimento generalizado.

É o que se crê resultar, desde logo, da própria petição, onde se
impugna o despacho do SEAF, a aludida ”pretensão” e se refere
a ”consequente liquidação” dos aludidos tributos, no mesmo sentido
se formulando o pedido.

E, em idênticos termos, se expressam as conclusões das alegações
- conf, nomeadamente, fls 105v.

Aliás, se se pretendesse atacar autonomamente tais liquidações,
nem sequer seria, para tal, idóneo o interposto recurso contencioso
mas, antes, a impugnação judicial propriamente dita - conf artos.o 120
e segos.o do CPT.
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De qualquer modo, e ex abundante, sempre se dirá que, auto-
nomamente, a invocada inconstitucionalidade apenas poderia conduzir
à respectiva anulabilidade - ora, já de alegação intempestiva, mesmo
no meio processual próprio - que não à sua nulidade.

Na verdade, uma coisa é a violação do direito constitucional, por
um diploma legal, outra bem diferente é a aplicação deste a um de-
terminado acto tributário.

O acto que aplica norma desconforme àquele direito não é nulo,
antes está viciado por erro nos pressupostos de direito, que integra
a dita violação da lei, causa de mera anualidade.

Uma norma inconstitucional pode ser aplicada a actos adminis-
trativos ou tributários concretos, afectando-os na sua validade.

Mas uma coisa é o vício da norma, outra o vício do acto.
Como se escreve no Ac. deste STA Pleno - de 26 Jun95 Ad.dout.

409-84: “Além, uma norma ferida de morte, de nulidade, que os tri-
bunais têm de ignorar; aqui, um acto administrativo, fazendo aplicação
de uma norma no errado pressuposto da sua validade, da sua existência
ou relevância jurídica, e que integra o vício de violação da lei por
erro no pressuposto de direito . . . causa de mera anulabilidade”.

Conf, aliás, no mesmo sentido, os Ac. da 1a Secção, de 9.3.95 in
cit 41=147 e do Pleno, de 25.11.93 in Sec. de Direito Público no
15/90 - 153 e, mais, recentemente, os Ac desta Secção, de 19.6.96
rec. 16.233 e de 9.X.96 rec 20.873 e demais jurisprudência aqui citada.

O exposto apenas sofre limitação quanto aos ”actos que ofendam
o conteúdo essencial de um direito fundamental” - arto 133, no 2,
al. d) do PA - o que, todavia, não está ora em causa.

Conf. Freitas do Amaral e outros, CPA Anotado, pág 207 e de
Santos Botelho e outros, pág. 403, nota 36.

Por outro lado - conf conclusão XX, XXXI e XXXII -, como a
própria recorrente reconhece, a perda de benefícios fiscais não con-
figura qualquer sanção da natureza penal ou contra-ordenacional,
pelo que não lhe é aplicável o princípio da aplicação da lei mais
favorável.

Aliás, como acima se referiu, não foi o despacho recorrido que
determinou aquela perda mas, antes, o de 28.7.90, pelo que não pode
ser aplicado, ao caso, o arto 8, no 3, do Dec-Lei no 433/91, relativo
à “redução ou perda” dos benefícios respectivos. À entrada em vigor,
já tal perda estava consumada na ordem jurídica, como caso decidido,
e o diploma, em ponto algum, impõe a revogação de tais actos.

A norma com atinência às hipóteses em causa é a do no 4 arto 24
referida.

Assim, tal situação de incumprimento já estava anteriormente de-
finida, havendo apenas que regularizá-la e a essa regularização, em
termos, pois, de infracção dos pressupostos que a ela conduziram,
pode, ora, ser equacionada. E já não, como se disse, apreciar a cor-
recção legal do despacho que definiu tal incumprimento, face ao dis-
posto no Dec-Lei 17/86.

Refira-se ainda, que o despacho impugnado não revogou - conf,
nomeadamente, conclusão XXVIII - qualquer acto anterior: a perda
dos benefícios fiscais em causa foi determinada pelo dito despacho
de 28.07.90, tendo-se o acto, ora contenciosamente recorrido, limitado
a decidir não estar regularizada a situação, nos termos e para os
efeitos do predito art. 24 do Dec-Lei 433/91, pelas razões acima re-
feridas, reate, a detenção, pela recorrente, de acções representativas
do capital da Soporcel.
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Finalmente, quanto à insuficiência da fundamentação:
Dispõe o arto 21 no 1 do CPT, epigrafado “direito à fundamen-

tação”, que: “as decisões em matéria tributária, que afectem os direitos
ou interesse legalmente protegidos dos contribuintes conterão os res-
pectivos fundamentos, de facto e de direito”.

Tal direito constitui garantia expressa dos contribuintes, nos termos
do seu arto 19, al b).

O conteúdo e os requisitos da fundamentação estão hoje expressos
no arto 125 do CPA, correspondente, no essencial, ao art 1o, nos. 2
e 3, do Dec-Lei 256-A/77, de 17Jun.

Pretende-se o reforço das garantias da legalidade administrativa
e dos direitos individuais dos cidadãos perante a Administração Pú-
blica, considerando-se que a falta de fundamentação das suas decisões
dificulta, muitas vezes, a sua impugnação, graciosa ou contenciosa,
ou sequer, como o expressava o relatório do falado dec-Lei “uma
opção consciente entre a aceitação da sua legalidade e a participação
de um recurso contencioso”.

Exige-se, pois, em geral, a fundamentação dos actos administrativos
- conf arto 124 do CPA.

Aliás, o referido direito, com relação aos actos que afectam direitos
ou interesses legalmente protegidos, constituir, hoje, princípio cons-
titucional, de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias
enunciados no título II da Parte 1a. da Constituição da Repú-
blica - arto 288.

A fundamentação há-de ser expressa, através duma exposição sus-
cinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, per-
mitindo que, através dos seus termos, se apreendam com precisão
os factos e o direito com base nos quais se decide; suficiente, pos-
sibilitando, ao administrado ou contribuinte, um conhecimento con-
creto motivação do acto, ou seja, das razões, de facto e de direito,
que determinaram o órgão ou agente a actuar como actuou; e con-
gruente, de modo que a decisão constitua conclusão lógica e necessária
dos motivos invocados como na justificação, envolvendo entre eles
um juízo de adequação, não podendo existir contradição entre os
fundamentos e a decisão.

Podendo consistir em mera declaração de concordância com os
fundamentos de anterior parecer, informação ou proposta, que, neste
caso, constituirão parte integrante do respectivo acto (fundamentação
por adesão ou remissão).

Pelo que, em tal caso, o despacho integra nele próprio o parecer
informação ou proposta que, assim, em termos de legalidade, terão
de satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.

Por outro lado, é equivalente à falta de fundamentação a adopção
de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência,
não esclareça concretamente a motivação do acto.

O que tudo constitui jurisprudência e doutrina correntes.
Nos autos trata-se de fundamentação por remissão: despacho final

de concordo, face a anterior parecer de indeferimento do pedido,
“pelas fundamentações invocadas pela IGF e DGCI” - conf, nomea-
damente, no 28 e segso do probatório.

Daqueles resulta, sem o menor equívoco, que a Administração não
considerou regularizada a situação, nos preditos termos, por a re-
corrente continuar a deter acções da Soporcel, não tendo, assim, dado
cumprimento integral ao disposto no art 24, no 4, do Dec-Lei no 433/91,
de 7/11, já que tal detenção não era “compaginável”. com o objectivo
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das sociedades de capital de risco, previsto no arto 1o do Dec-Lei 17/86,
de 5/02.

Dá-se, pois, a conhecer ao recorrente, um entendimento claro e
suficiente: face à interpretação, perfilhada pela Administração, dos
citados diplomas, tal detenção não era legal.

Se tal visão das coisas, como pretende a recorrente não era con-
sentânea com o disposto nos no 2 e 5 do arto 4o do mesmo dec-lei
no 17/86, tal não é problema de fundamentação, mas de erro nos
pressupostos de direito, em suma, de violação da lei.

Ou seja: não interessa à legalidade formal mas substancial do acto,
como, aliás, a própria recorrente parece admitir - conf. conclusões VIII
e seg.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda julgá-lo improcedente.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%, com

taxa de justiça de 80.000$00.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Brandão de Pinho (Rela-
tor) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Almeida Lopes — Fui presente,
Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 1 de Outubro 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
de hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso: 20 600. Recorrente: Lúcio Manuel Alves. Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Admnistrativo:

Inconformado com o despacho liminar negativo que, fundado em
manifesta improcedência da pretensão, lhe indeferira a oposição de-
duzida contra a execução fiscal movida para cobrança de 65 955 176$,
liquidados pela Alfândega de Aveiro, de direitos aduaneiros e outras
imposições, respeitantes a importações processadas em 1992, veio o
oponente Lúcio Manuel Alves recorrer do mesmo para este tribunal,
concluindo a sustentar que:

— a decisão, ao concluir pela não verificação de nenhum funda-
mento de oposição, fez errada aplicação das normas aplicadas ao
caso;

— o oponente nunca foi notificado da liquidação antes da instau-
ração da execução, sendo o título executivo falso, já que certifica
que o oponente foi notificado para pagar a dívida em 10 dias;
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— o oponente nunca recebeu pessoalmente a notificação, nem dele
teve conhecimento por intermédio de outrem, nomeadamente de sua
esposa;

— se esta recebeu a notificação, dela não deu conhecimento ao
oponente, pois à data em que, porventura, a recebeu, o casal andava
desavindo, de relações tensas e com vidas separadas, o que ainda
hoje acontece;

— encontrando-se em curso acção judicial com vista à separação
de pessoas e bens entre o oponente e a mulher;

— o indeferimento liminar não podia ocorrer sem ser indagada
a matéria de facto alegada;

— a dívida não é exigível porque não está em mora, não sendo
devidos juros.

Teriam sido violados os arts. 234o, 286o/1/b),c) e h), 291o/1/b) e
c) e 292o do CPT e art. 474o do CPC.

A Representante da FaPa contra-alegou, sustentando a improce-
dência do recurso.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão de hierarquia para conhecer do recurso porque as respectivas
conclusões da alegação incluem matéria de facto não estabelecida
no probatório da decisão recorrida.

Ouvidas as partes à questão suscitada, nada aduziram.
Antes de entrar na discussão da causa, incumebe apreciar de questão

que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Na verdade, nas conclusões, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a e 10a, o Rte afirma
que nunca foi notificado da liquidação, nem dela teve conhecimento
através da sua mulher, com quem andava desavindo, com relações
tensas e vidas separadas, o que ainda hoje acontece, estando pendente
acção de separação de pessoas e bens.

São tudo determinações da realidade, do mundo dos factos, que
se propõem para conhecimento no recurso porque as mesmas não
constam do probatório da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questinado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquele
houvesse incorrido, sempre que alinharam afirmações que se pre-
tendiam atendíveis na formação da situação individual de facto a
interessar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que seja 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, determina 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 foi 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 incompentente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso e competente
para tal o referido tribunal.
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Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Coelho
Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Recurso no 20 795. Recorrente: Yourcar — Aluguer de Automóveis,
L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Vítor Meira.

“Yourcar — Aluguer de Automóveis, L.da” veio arguir a nulidade
do acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 26 de Fevereiro
de 1997 com os seguintes fundamentos:

1 — Nulidade por se não ter pronunciado sobre questões que de-
veria ter apreciado;

2 — Nulidade por os fundamentos de facto dados como provados
estarem em oposição com a decisão;

3 — Nulidade por não especificar os fundamentos de facto e de
direito que justificaram a decisão relativamente a 13 viaturas.

Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do indeferimento da arguição por não ocorrerem as nu-
lidades invocadas.

Nos termos do artigo 21o no 4 do E.T.A.F. a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece de
matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1a instância. Estão em causa nos presentes autos em-
bargos de terceiro que foram julgados improcedentes por extempo-
râneos pelo Tribunal Tributário de 2a Instância. O tribunal recorrido
fixou a matéria de facto provada, a qual se impõe a este Supremo
Tribunal. Por isso não podiam aqui ser conhecidas as questões de
facto que referia no seu recurso e que agora reitera no presente
requerimento. Se os embargos foram considerados extemporâneos
só essa decisão era questionável no recurso, tendo a apreciação da
mesma que fazer-se com base nos factos que a 2a Instância dera
como provados.

Apreciemos agora cada uma das nulidades invocadas.
Refere o requerimento apresentado que o acórdão deste S.T.A.

não se pronunciou sobre questões que devia ter apreciado. Tais ques-
tões, que a recorrente explicita, reportam-se à penhora efectuada.
Como bem refere o Ministério Público no seu parecer, não há qualquer
omissão de pronúncia porquanto o acórdão referiu expressamente
tal questão, tendo decidido que, assentando o acórdão recorrido uni-
camente na intempestividade dos embargos, não cabia no âmbito do
recurso saber se a penhora fora ou não correctamente ordenada.
Não ocorreu pois a omissão de pronúncia invocada.

Invoca também a recorrente que os fundamentos de facto dados
como provados estão em oposição com a decisão. Pretende demonstrar
tal nulidade invocando que não consta do probatório que teve co-
nhecimento da penhora em 14.1.94 como se refere no acórdão. Tam-
bém aqui lhe não assiste razão. As conclusões do acórdão estão em
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perfeita consonância com o probatório. Se, conforme nele consta,
a recorrente, na sequência de notificação que lhe fora feita para de-
clarar se os veículos lhe pertenciam e apresentar os respectivos do-
cumentos, veio em 14.1.94 invocar tal propriedade e pedir a libertação
dos mesmos, não pode deixar de concluir-se que, ao menos nessa
data, teve conhecimento da penhora. Não ocorre pois a nulidade
de oposição entre os fundamentos e a decisão.

Pretende finalmente a requerente que o acórdão não especifica
os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão. Como
se constata do alegado pela recorrente é a matéria de facto que ela
questiona uma vez mais. Vem dado como provado que as penhoras
ocorreram entre 15 e 26 de Julho de 1993 e que a recorrente teve
conhecimento delas pelo menos em 14.1.94. Estes factos impõem-se,
como se referiu, a este Tribunal. Face a eles e à data em que os
embargos foram deduzidos - 21.2.94 - eles eram extemporâneos, como
decidiu o acórdão da 2a Instância e este Tribunal confirmou, face
ao artigo 319o no 2 do C.P.T. A decisão estava pois devidamente
fundamentada de facto e de direito pelo que não ocorre também
a nulidade invocada.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
desatender a arguição de nulidades.

Custas pela recorrente fixando em 10 000$00 a taxa de justiça.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Men-
des Pimentel — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Nulidade da sentença; § único do art. 58o do C.I. Comple-
mentar; suspensão da instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é nula, por omissão de pronúncia, a sentença que, apre-
ciando questão suscitada pelo impugnante, decide não poder
a mesma ser objecto de discussão.

O C.I.C. apesar de revogado, sobreviveu, no entanto, quanto
aos rendimentos auferidos até 1-1-89.

Quanto a tais rendimentos, o C.I.C, e, nomeadamente, o seu
art. 58o § único, goza de inteira aplicação.

Esta disposição legal veda, mesmo no domínio do C.P.T.,
a impugnação do imposto complementar com fundamento
em erro na determinação da matéria colectável dos impostos
parcelares.

A impugnação que tenha tal erro por exclusivo fundamento
é ilegal.

A ilegalidade da interposição da impugnação relativa a imposto
complementar não pode justificar a suspensão da instância
até à decisão da impugnação relativa à contribuição in-
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dustrial com base em erro na determinação da matéria
colectável.

Recurso no 20.859 em que é Recorrente C.I.E. - Companhia Inter-
nacional de Electrónica, S.A. e Recorrida Fazenda Pública e de
que foi Relator o Exmo. Sr. Conso. Dr. Fonseca Limão.

C.I.E. - Companhia Internacional de Electrónica, S.A., não se con-
formando com a sentença, a fls. 79 e seguintes, do Mmo. Juiz do
T.T. de 1a Instância de Lisboa, que lhe julgou improcedente a im-
pugnação que havia deduzido contra a liquidação adicional do imposto
complementar, relativo a 1987, dela interpôs recurso por este S.T.A.,
terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:

”A) A presente impugnação tem por objecto a liquidação adicional
do imposto complementar da recorrente, relativo ao ano de 1987,
em consequência da correcção levada a cabo pelos serviços fiscais
no lucro tributável do mencionado imposto complementar de
2.214.320$00 para 111.209.252$00 (facto dado como provado na alínea
c), a fls. 79 verso da douta sentença recorrida);

B) Tal rectificação, e consequente liquidação adicional, consistiram
pura e simplesmente na supressão do custo de 108.994.932$00, con-
siderado pelo ora recorrente no apuramento de lucro tributável de
1987 a título da remuneração correcional do capital social;

C) A correcção e respectiva liquidação adicional não têm, porém,
qualquer razão de ser pois a recorrente usou do direito que lhe é
conferido pelo art. 5o do D.L. 182/86, de 10-7;

D) A impugnante, ora recorrente, juntou aos autos cópia da petição
inicial do processo de impugnação judicial da constituição industrial
de 1987, cujos argumentos e fundamentos do seu ponto de vista deu
por reproduzidos, a fim de evitar repetições desnecessárias;

E) A douta sentença recorrida não conheceu da questão de fundo
dos autos, decidindo que tal matéria não pode ser decidida em sede
de impugnação do imposto complementar;

F) O art. 2o do Dec.-Lei no. 154/91 de 23 de Abril, que aprovou
o Código de Processo Tributário, estabelece que o referido código
então em vigor em 1 de Julho de 1991, aplicando-se aos processos
pendentes;

G) Por seu turno, o art. 3o do mencionado Código de Processo
Tributário dispõe que no processo tributário a lei nova é de aplicação
imediata, salvo disposições em contrário;

H) Ora, nos termos do art. 120o do já citado compêndio legal,
constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, designa-
damente a errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lu-
cros, valores patrimoniais e outros factos tributivos (al. a) do art.
120o do C.P.T.).

I) Assim da conjugação das disposições atrás citadas resulta, salvo
melhor opinião que, pelo menos, a partir de 1 de Julho de 1991,
constitui legal fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, no-
meadamente a errónea quantificação de rendimentos, lucros, valores,
valores patrimoniais e outros factos tributáveis.

J) Sendo certo que a lei não faz qualquer restrições, pelo que
os referidos fundamentos da al. a) do art. 120o do C.P.T. aplicam-se
a todo e qualquer imposto susceptível de impugnação;

L) A douta sentença recorrida, ao aplicar o § único do art. 58o

do Código do Imposto Complementar, aplicou disposição já revogada;
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M) A questão suscitada pela ora recorrente nos presentes autos
constitui, nos termos do disposto no art. 120o, al. a) do C.P.T., legítimo
fundamento de impugnação judicial, pelo que o Mmo. Juiz a quo
deveria ter-se debruçado sobre tal questão;

N) A douta sentença recorrida é nula dado que se absteve de pro-
núncias sobre matéria que dizia conhecer (art. 144o, no. 1 do C.P.T.);

O) Uma vez que a impugnação estava sujeita a prazo (art. 123o

C.P.T.), caso a ora recorrente não a tivesse apresentado teria ficado
impedida de fazer valer o seu direito de impugnar a decisão dos
serviços fiscais;

P) Sendo certo que, de acordo com os princípios gerais do mesmo
ordenamento jurídico os interessados têm direito a que o Tribunal
conheça e declare os seus direitos;

Q) A postura assumida na douta sentença recorrida constitui pois
um entrave ao exercício do direito, legítimo, da recorrente de impugnar
a decisão dos serviços fiscais;

R) A convicção do Mmo. Juiz ”a quo”, como decorre do texto
da douta sentença recorrida, é a de que a decisão sobre a qualificação,
ou não da verba de 108.994.932$00 como custo do exercício do ano
de 1987 e consequente apuramento do lucro tributável desse ano,
deve ser tomada no processo de impugnação judicial relativo à con-
tribuição industrial de 1987;

S) O Mmo. Juiz a quo deveria nessa conformidade ter ordenado
a suspensão da instância até que fosse proferida decisão no processo
de impugnação judicial da contribuição industrial de 1987 (4o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 1a Secção, proc.
no. 7/94), (art. 279o no. 1 do C.P.C. aplicável per si do art. 2o, al.
f) do C.P.T.).

T) A douta sentença recorrida violou o disposto no art. 279o no.
1 do C.P.C., aplicável por força do art. 2o al. f), do C.P.T. pelo que
deve ser ”revogada”.

A F.P. foi de parecer que o recurso deva ser considerado im-
procedente.

O Exmo. Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., opinou no mes-
mo sentido.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
a) Em 14 de Dezembro de 1988, a ora impugnante apresentou

a declaração modelo 6 do Imposto Complementar, respeitante a ren-
dimentos do exercício de 1987, onde liquidou o imposto na quantia
de 116.574$00, que pagou nessa data - documentos de fls. 13 e 14;

b) O rendimento englobado respeitante a ”actividade comercial
ou industrial” foi de 2.214.320$00, ou seja, o que serviu de base à
liquidação provisória da contribuição industrial, grupo A, do exercício
do mesmo ano de 1987 - documentos de fls. 13 a 44;

c) Em face do exame à escrita da impugnante, em sede da con-
tribuição industrial, foi efectuada a correcção ao lucro tributável do
imposto complementar de 2.214.320$00 para 111.209.252$00, e efec-
tuada a liquidação adicional ora impugnada - documento de fls. 12;

d) Essa correcção e liquidação advêm de circunstâncias de não
ter sido aceite como custo, em sede de contribuição industrial, grupo
A , do ano de 1987, a importância de 108.994.932$00, respeitante
a ”remuneração convencionada do capital social”, ”correcção resul-
tante do não cumprimento do D.L. no. 182/86” - documentos de fls.
45 e 46;
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e) Assim, em 13 de Novembro de 1992, a ora impugnante foi no-
tificada de que, no prazo de 15 dias, por força do disposto no §6o

do art. 88o do Código do Imposto Complementar deveria apresentar
nova declaração mod. 6, onde deveria ser declarado o rendimento
resultante da correcção efectuada em sede de contribuição industrial”
- documento de fls. 57;

f) Todavia, não apresentou tal declaração, motivo por que, em
14 de Dezembro de 1992, lhe foi levantado auto de notícia e efectuada
a liquidação do imposto, no montante de 8.392.748$00, acrescido de
juros compensatórios, no montante de 82.777$00 - documento de fls.
58 e 60;

g) O prazo de pagamento voluntário de tais importâncias terminou
em 28 de Fevereiro de 1993, tendo sido debitada ao tesoureiro da
Fazenda Pública em 20 de Janeiro desse ano - informação de fls.
43 verso;

h) Em 2 de Fevereiro de 1993, a ora impugnante deduziu reclamação
ante a liquidação em causa, sobre a qual não houve ainda decisão
- fls. 2 e seguintes dos autos apensos;

i) Em 6 de Maio de 1993 deu entrada a petição inicial destes autos
- carimbo de fls. 3.

Apreciamos, pois, as questões trazidas à conclusão do recurso, co-
meçando por conhecer da arguida nulidade da sentença.

Sustenta a recorrente que a sentença é nula dado que se absteve
de se pronunciar sobre questão que constituía legítimo fundamento
da impugnação judicial e que, no essencial, consistia em saber se
uma determinada verba constituía custo de exercício do ano 1987.

Louva-se, para tanto, no art. 144o, no. 1 do C.P.T.
Esta disposição legal, como também a constante do art. 668o, no.

1 al. d) do C.P.C., fulmina com a nulidade a sentença quando ocorra
falta de pronúncia sobre questão que o juiz devesse apreciar.

Na verdade, o juiz, nos termos do art. 600o, no. 2 do C.P.Civil,
deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à
sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras.

Na óptica da sentença, a questão do saber de determinada quantia
constitua custo do exercício não podia ser discutida, por força do
§ único do art. 58o do C.I.Complementar, em sede de impugnação
deste tributo.

Donde decorre que tal questão foi apreciada, ainda que para apenas
se concluir que não podia ser objecto de discussão.

Por outro lado, ao concluir pela ilegalidade da interposição da
impugnação, porque estribada em fundamento não admitido por lei,
o Mmo. Juiz proferiu decisão que prejudicava o conhecimento daquela
que a recorrente tinha submetido à sua apreciação.

Tanto basta para concluir que a sentença recorrida não padece
da nulidade que lhe vem assacada.

Vejamos agora se o C.P.T., nomeadamente, os seus arts. 3o e 120o,
é incompatível com o § único do art. 58o do C.I.C. que assim dispõe:

”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”.

Dúvidas não restam que o C.P.T. é aplicável aos processos pen-
dentes em 1-7-91 (v. art. 2o do D.L. 154/91), que a lei nova, no processo
tributável é a aplicação imediata e que a ilegalidade constitui fun-
damento da impugnação judicial.
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De qualquer forma, a ilegalidade, já no domínio do C.P.C.I., cons-
tituía fundamento de impugnação (v. art. 5o), sem que, no entanto,
se permitisse o ataque à liquidação do imposto complementar com
fundamento em erro na determinação da matéria colectável dos im-
postos parcelares, pois que a tanto obstava o mencionado § único.

E a razão era bem simples; na verdade, dispondo o art. 106o-A
do C.I.Complementar que as anulações dos impostos parcelares im-
portassem quando fosse caso disso, a anulação oficiosa do imposto
complementar, não havia razão que justificasse a impugnação deste
tributo como base na errada determinação da matéria colectável
daqueles.

Após a entrada em vigor do C.P.T. idêntica conclusão é de extrair.
Refira-se, antes de mais, que, embora o C.I.Complementar tenha

sido revogado, sobreviveu, no entanto, quanto aos rendimentos au-
feridos até 1-1-89 (v. arts. 2o e 3o do D.L. 442-A/88, de 30 de
Novembro).

De concluir é, pois, que este regime, pese embora a entrada em
vigor do C.P.T., é de manter, uma vez que não foi expressamente
revogado, mas resulta do confronto com este, que não regulou tal
matéria, qualquer incompatibilidade (v. art. 7o, no. 2 do C. Civil).

Em suma, tratando-se de rendimentos auferidos até 1-1-89, como
é o caso dos autos, o C.I. Complementar pode ainda de inteira apli-
cação, nomeadamente o § único do seu art. 58o, que, longe de violar
as garantias dos contribuintes e do direito fundamental ao recurso
contencioso, apenas se limitou a estabelecer um condicionamento ao
exercício de direito de impugnação da liquidação do imposto com-
plementar, na parte em que tenha por fundamento erro na deter-
minação da matéria colectável dos impostos parcelares, o que, de
resto, até evitará que o julgador seja colocado na alternativa de con-
tradizer ou reproduzir uma decisão anterior sobre a mesma matéria
(v. Ac. S.T.A. de 2-10-96, rec. 20.360).

De qualquer forma, uma vez que a recorrente impugnou a liqui-
dação da contribuição industrial relativa a 1987 (v. fls. 15), a obter
ganho de causa, sempre a liquidação ora impugnada será anulada,
oficiosamente e na parte em que deve ser, de harmonia com o já
mencionado art. 106o-A do C.I.C.

É, na verdade, na impugnação da contribuição industrial, que deverá
ser declarado se a apontada verba tem ou não a natureza do custo
do exercício de 1987 e, tendo-a, determinará a anulação oficiosa da
liquidação do imposto complementar na parte respectiva.

Daí que, nesta parte, não mereça censura a decisão recorrida.
Sustenta, ainda, a recorrente, que o Mmo. Juiz devia ter declarado

suspensa a instância até que fosse proferida decisão no processo de
impugnação da contribuição industrial de 1987, nos termos do art.
279o, no. 1 do C.P. Civil.

Não tem razão.
Na redacção anterior, dispunha o art. 279o no. 1 do C.P. Civil:
O tribunal pode ordenar a suspensão, quando a decisão da causa

esteja dependente do julgamento de outro já proposto e quando en-
tender que ocorreu outro motivo justificado.

Na data de apresentação da petição inicial de impugnação do im-
posto complementar - 6-5-93 - já se encontrava proposta a impugnação
da contribuição industrial pois que o tinha sido no dia anterior.

Todavia, a decisão da impugnação do imposto complementar não
estava dependente, como vimos, do julgamento da outra impugnação.
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A decisão que se impunha naquele processo era a da rejeição ou
da improcedência, pelos motivos já assinalados, da impugnação, não
estando, por isso, dependente, do julgamento da impugnação da li-
quidação relativa à contribuição industrial.

Em suma, a ilegalidade da interposição da impugnação relativa
ao imposto complementar nunca poderia justificar a suspensão da
instância até que fosse conhecida a decisão da impugnação relativa
à contribuição industrial.

Termos em que, mantendo a sentença recorrida, se acorda em
negar provimento ao recurso.

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

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Conso. Fonseca Limão (Re-
lator) — Conso Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Conso. Ben-
jamim Silva Rodrigues (Com a declaração de que, decidido defini-
tivamente a impugnação do imposto cedular, a não fica impedida
de recorrer à execução da sentença anulatória do imposto cedular
no caso da administração não cumprir voluntariamente). — Fui pre-
sente: Duarte Carvalho

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso interposto para o Tribunal Tributário de 2a Instância
de decisão proferida no tribunal tributário de 1a instância.
Intenção de alegar no tribunal de recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de oposição à execução os recursos, de decisão
proferida no tribunal tributário de 1a instância, para o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, podem ser interpostos,
nos termos do artigo 171o1 do CPT, por requerimento em
que se manifeste a intenção de alegar no tribunal de recurso.

Recurso no 20 878. Recorrente: Nuno Alberto Santos de Carvalho;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. An-
tónio Pimpão.

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

1. Nuno Alberto Santos de Carvalho recorre do despacho que,
no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, 1o Juízo, 2a Secção,
julgou deserto recurso que havia interposto, para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, de sentença que julgou improcedente a oposição por
não ter sido acompanhado das correspondentes alegações.

Formula, em alegações, as seguintes conclusões:
a) A lei confere ao recorrente a faculdade, se assim o declarar

expressamente no requerimento de interposição de recurso, de apre-
sentar as suas alegações no tribunal de recurso;



2344

b) O regime dos recursos jurisdicionais previsto no arto 62o do
ETAF foi estendido aos recursos para o Tribunal Tributário de 2a

Instância;
c) O recorrente pode sempre alegar no Tribunal superior, quer

seja o Tribunal Tributário de 2a Instância ou a Secção do Contencioso
Tributário do STA, desde que dessa intenção faça menção no res-
pectivo requerimento de interposição de recurso;

d) A decisão recorrida viola os artos 167o e 171o do CPT.
O EMMP entende que o recurso merece provimento já que o re-

corrente pode alegar no tribunal ad quem, desde que assim o declare,
de acordo com o arto 171o do CPT.

2. A questão controvertida nos presentes autos consiste em de-
terminar se ao recurso, interposto, para o Tribunal Tributário de
2a Instância, da decisão que, no tribunal tributário de 1a instância,
julgou a oposição improcedente, é aplicável os artos 356o e 357o do
CPT, e se, por isso, tinha o recorrente de apresentar as alegações
conjuntamente com o requerimento de interposição de recurso ou
se podia o recorrente, nos termos do arto 171o do mesmo diploma
legal, apresentar requerimento de interposição e neste declarar, ainda,
a intenção de alegar no tribunal de recurso.

Optou por aquele entendimento a decisão recorrida com o qual
não concorda o recorrente acompanhado pelo EMMP.

Aqueles artos 356o e 357o integram-se no título V, relativo ao pro-
cesso de execução fiscal enquanto que o arto 171o se reporta à forma
de interposição de recurso de actos jurisdicionais tal como se encontra
enunciado no título III do mesmo código referente ao processo judicial
tributário.

No sentido de que o mencionado arto 356o se reporta, exclusi-
vamente, aos recursos das decisões de natureza jurisdicional no âmbito
do processo de execução fiscal tal “como emerge da sua inserção
sistemática” já que são de natureza jurisdicional as decisões do juiz
proferidas no âmbito da oposição à execução, nos embargos de ter-
ceiro, na verificação e graduação de créditos, na anulação da venda
(arto 237o2) e a decisão que julga o recurso judicial interposto das
decisões da AF nos termos do arto 355o do CPT, pronunciou-se Alfredo
José de Sousa, CPT, Comentado e Anotado, 1a edição, p. 727.

Inserindo-se o arto 356o do CPT no âmbito do processo de execução
fiscal (título V), no qual se integra o processo de oposição (Secção V)
que por sua vez se localiza no capítulo II sob a epígrafe do processo
parecer-nos-ia que o elemento textual e sistemático conduziriam à
interpretação acolhida pela decisão em apreciação.

Nesta perspectiva o recurso teria de ser interposto mediante re-
querimento com simultânea apresentação das alegações. Assim o arto

357o do CPT estabeleceria o direito subsidiário para as situações não
reguladas no arto 356o do mesmo diploma legal.

Entendemos, agora, que este arto 357o do CPT não estabelece o
direito subsidiariamente aplicável às situações não previstas no arto

356o do CPT mas antes que o direito subsidiariamente aplicável aos
recursos da presente secção é o do CPCivil, em tudo o que não estiver
previsto no CPT.

Na verdade estabelece este arto 357o do CPT que “em tudo o
que não estiver previsto neste código, aos recursos da presente secção
aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido
no Código do Processo Civil para os recursos em processo de
execução”.
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Sem grandes alterações era já este o sentido do arto 265o do CPCIm-
postos que se reportava aos recursos em processo de execução fiscal.

No referido CPCImpostos o arto 259o reportava-se à forma de in-
terposição do recurso acrescentando o seu § 3o que o “o disposto
neste artigo não prejudica o preceituado na lei respectiva quanto
ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo”.

Por sua vez arto 87o § único do RSTA estabelecia que o relator
mandará notificar as partes “para alegarem, se no requerimento da
interposição do recurso tiverem declarado pretender fazê-lo no Su-
premo Tribunal”.

O arto 171o do CPT, inserido no capítulo VII (Dos recursos de
actos jurisdicionais), incluído no Título III (do processo judicial tri-
butário) consagra uma solução em tudo semelhante à estabelecida
no mencionado arto 259o do CPCImpostos.

A oposição como outros processos cuja regulamentação se encontra
prevista no Título V (do processo de execução fiscal) pode ser qua-
lificado como um processo judicial tributário tal como se encontra
definido no arto 118o 1 do CPT quando aí se estabelece que este
“tem por função a tutela judicial dos direitos e interesses legalmente
protegidos em matéria fiscal”.

Aqui chegados e conforme se escreveu no Ac. deste Tribunal de
11-10-95, Rec. 18.855, que vimos acompanhando de perto, encon-
tramo-nos numa situação de ”equivocidade invencível nos limites da
análise textual e sistemática do CPT, pelo que urge convocar o estudo
do fim da lei, conjugado com . . . a remissão para a regulamentação
dos recursos no STA prescrita no CPCI, aliás, mantida a vigorar nos
termos do arto 131o da LPTA“.

Nesta perspectiva parece-nos que não estava na mente do legislador
do CPT revogar a remissão efectuada para a regulamentação dos
recursos no STA tal como constava do CPCI pois que se o pretendesse
tê-lo-ia feito de forma mais clara.

Nesta perspectiva se entende que o âmbito de aplicação do arto 356o

do CPT se circunscreve aos recursos interpostos de decisões da Ad-
ministração Fiscal proferidas nos termos do arto 355o do CPT.

Em processo de oposição, como o dos presentes autos, em que
a primeira decisão é já jurisdicional não se encontra o correspondente
recurso regulado pelo mencionado arto 356o do CPT.

Como se escreve no referido Ac. deste Tribunal os recursos de
tais decisões envolvem questões cuja importância económica ou com-
plexidade jurídica é semelhante à das discutidas em processos judiciais
cujo regime de interposição de recurso se encontra submetido às regras
do arto 171o do CPT pelo que não se descortinam razões para que
o CPT tivesse abandonado a tradição anterior de preservar a aplicação
da lei dos recursos para este Tribunal também em processo de
oposição.

Neste sentido se pronuncia a doutrina que igualmente acompa-
nhamos (Lima Guerreiro e Dias Mateus, CPT Comentado, p. 27).

Nos termos expostos entende-se que não devia ter sido julgado
deserto o recurso em apreciação.

3. Assim sendo concede-se provimento ao presente recurso e re-
voga-se o despacho recorrido para que seja substituído por outro
que não julgue deserto o recurso com o mesmo fundamento.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — António José Pimpão, rela-
tor — João Plácido da Fonseca Limão — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Alegações no S.T.A. Prazo para a sua apresentação.

Doutrina que dimana da decisão:

O prazo para alegações no S.T.A., na sequência de declaração
em tal sentido oportunamente feita pelo recorrente é de
20 dias - arto 106o da L.P.T.A.

Recurso No 21 069 em que é Recorrente Miami - Construções In-
dustriais, S.A. e Recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo Sr. Conselheiro Dr. Fonseca Limão.

Por despacho do relator, a fls. 206, foi julgado deserto o recurso
interposto por Miami - Construções Industriais, por as respectivas
alegações terem sido apresentadas no 20o dia posterior à data em
que se presume ter sido notificada para o efeito.

Este despacho foi objecto de reclamação para a conferência, de-
duzida por aquela, alegando, em síntese, que, para o efeito, dispunha
de um prazo de 20 dias.

Exmo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., sufragando o en-
tendimento da reclamante, opinou pela precedência da reclamação.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A questão a decidir consiste em saber se as alegações do recurso

foram ou não tempestivamente apresentadas.
A este propósito, apura-se dos autos o seguinte:
1 - Do acórdão do T. T. de 2a Instância, a fls. 164, interpôs a

ora reclamante recurso para este S.T.A. através do requerimento de
fls. 176, no qual manifestou intenção de alegar no tribunal “ad quo”.

2 - Recebidos os autos neste S.T.A. foi, pelo relator, proferido
despacho, em 27/10/96, ordenando a apresentação de alegações (v.
fls. 187).

3 - tal despacho foi notificado à recorrente através de carta registada
expedida em 7/10/96 (v. fls. 187 vo) a qual se presume ter sido recebida
em 10/10/96.

- As alegações foram apresentadas no 20o dia útil posterior a
10/10796.

Este S.T.A., a propósito de questão semelhante à presente, pro-
nunciou-se no Ac. de 25/09/96, rec. 20301, em termos que mereceram
o nosso aplauso e que foram os seguintes:

“1 - O Código de Processo Tributário (CPT) só se aplica aos pro-
cessos que correm nos tribunais tributários de 1a e 2a Instância.

2 - O processo tributário que corre na secção de Contencioso Tri-
butário é regulado pelo ETAF e pelo RSTA, o que é corroborado
pelo no 5 do arto 171o do C.P.C.

3 - O prazo para alegações no S.T.A., na sequência de declaração
em tal sentido oportunamente feita pelo RCT é de vinte dias - arto 106o

da L.P.T.A.”
Volvendo ao caso dos autos e constatando-se que as alegações

foram apresentadas no 20o dia posterior àquele em que se presume
feita a notificação para o efeito, forçoso é concluir pela sua tem-
pestividade e pelo desacerto da decisão reclamada que, por isso, não
pode manter-se.
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Termos em que, revogando o despacho reclamado, se acorda em
atender a reclamação.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva Ro-
drigues. — Fui Presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

EXECUÇÃO FISCAL. Recurso de decisão administrativa.
Despacho judicial que ordenou a subida diferida do recurso.
Recorribilidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O recurso judicial do art. 355o do CPT é um meio im-
pugnatório de acto administrativo que não se confunde
com os recursos jurisdicionais, que pressupõem terem por
objecto decisões judiciais.

2 — O despacho judicial proferido em tal recurso que de-
termina a subida diferida do recurso não é reclamável
nos termos do art. 688o do CPC, cabendo dele recurso
jurisdicional para o tribunal superior, nos termos dos
arts. 167o e ss do mesmo diploma.

RECURSO 21 323, em que é RECORRENTE José Albano Carvalho
da Silva, e RECORRIDA Fazenda Pública, e em que foi RELATOR
EXMO. CONSo. DR. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que, no processo
de recurso de actos do chefe de repartição proferido na execução
fiscal movida a Sotam- Fábrica de Acessórios para Bicicletas e Mo-
torizadas, Lda, e que contra José Albano Carvalho da Silva reverteu,
negou a este provimento ao recurso por ilegalidade da sua inter-
posição, veio o Rte do mesmo recorrer, concluindo as alegações a
sustentar que:

- a decisão do TT1a Instância constitui a decisão do tribunal de
recurso quanto à forma de subida do mesmo para si interposto da
decisão proferida pelo chefe de repartição, o qual não levantou ob-
stáculo quanto à sua admissão ou forma de subida do recurso in-
terposto contra a sua decisão de indeferimento da nulidade de citação;

- o regime dos arts. 688o e ss do CPC apenas se aplica quando
a entidade recorrida não admita ou retenha o recurso apresentado,
o que não é o caso presente em que o despacho recorrido foi elaborado
pelo próprio tribunal de recurso;

- as particularidades da reclamação do referido artigo afastam a
aplicação do seu regime ao acto recorrido do TT1a Instância;
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- acresce que no recurso da decisão do chefe de repartição, o Rte
invocou desde logo o regime do art. 355o do CPT, que se terá que
aplicar no caso, dado o que está em causa é a legalidade dum acto
reportado a determinado momento.

Terão sido violados os arts. 688o e 923o do CPC e 355o do CPT.
Contra-alegou a FaPa a sustentar a importância do recurso por

meio próprio para reagir contra a decisão do TT1a sobre a subida
diferida do recurso é a reclamação para o Presidente do tribunal
superior, cujo direito estava precludido à data da apresentação do
recurso na 2a Instância.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento por não caber recurso ou reclamação para o TT2a

Instância dos despachos do juiz do tribunal de recurso a admitir o
recurso ou a fixar a sua espécie, efeito e regime, mas tão-só o direito
de o Rte de os impugnar nas próprias alegações de recurso.

O acórdão recorrido decidiu-se pela ilegalidade da interposição
do recurso para a 2a instância fundado em que do despacho de ad-
missão do recurso proferido pelo juiz da 1a instância, na parte em
que este se decidiu pela subida diferida do mesmo, não cabia recurso
para o tribunal superior (a 2a instância), mas, antes, a reclamação
para o presidente do tribunal que seria competente para conhecer
do recurso, não havendo a possibilidade de aproveitamento do re-
querimento para aquele efeito por facto do esgotamento do prazo
para efectuar a dita reclamação.

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

1 - Para cobrança de dívidas diversas foi instaurado na R.F. de
Águeda o processo de execução fiscal no 216/81 e apensos contra
a firma SOTAM - Fábrica de Acessórios de Bicicletas e Motorizadas,
Lda., com sede em Mourisca do Vouga.

2 - Por despacho daquela R.F de 14/5/93 foi ordenada a reversão
dessa execução contra José Albano Carvalho da Silva, residente em
Águeda, ora recorrente.

3 - Este foi citado pessoalmente em 25/5/93, na qualidade de sub-
sidiário responsável da firma executada.

4 - O recorrente veio, então, em 22/6/93, arguir a nulidade de
citação da executada, reclamando do despacho do chefe da R.F. de
Águeda que ordenou a reversão da execução sem que antes tenha
sido mandado citar a executada originária.

5 - Por despacho do chefe da R.F. de Águeda de 6/8/93 tal re-
clamação foi desatendida.

6 - Notificado deste despacho em 11/8/93 o recorrente interpôs
dele recurso em 19/8/93 para Tribunal de 1a Instância de Aveiro,
nos termos do arto 355o C.P.T.

7 - Por despacho do Mo Juiz desse Tribunal tal recurso foi admitido
“como de agravo, a subir diferidamente nos termos da alínea c), do
no 1 do arto 923o, do C.P.Civil, por força do arto 357o, do C.P.Tri-
butário” (despacho de fls. 77 proferido em 15/9/93).

8 - Deste despacho foi o recorrente notificado em 21/10/93 (v.fls. 79
e verso).

9 - Não se conformando com tal despacho na parte em que manda
subir diferidamente o recurso apresentado, interpôs do mesmo este
recurso pedindo a sua revogação e consequente substituição por outro
que ordene a subida imediata do referido recurso.

Vem controvertida a recorribilidade para o tribunal superior do
despacho do TT de 1a Instância que fixou a subida diferida do recurso
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judicial de decisão da administração fiscal proferida em processo de
execução fiscal, nos termos do art. 23o/f) e 355o do CPT.

Desde já se adianta que o dito recurso judicial é de um acto ad-
ministrativo praticado por entidades administrativas (chefe de repar-
tição de finanças, director distrital de finanças ou Ministro das Fi-
nanças) no processo de execução fiscal, pelo que a sua natureza se
identifica com os meios impugnatórios de actos administrativos, que
não com os recursos jurisdicionais, que pressupõem terem por objecto
decisões judiciais (cf., neste sentido, Acs. deste tribunal e secção,
de 1.2.95, rec. 16 741 e de 27.9.95, rec. 19217).

O respectivo processo inscreve-se no elenco dos processos judiciais
tributários do no 2 do art. 118o do CPT - alínea d)-, que têm “por
função a tutela judicial dos direitos e interesses legalmente protegidos
em matéria fiscal”, cabendo-lhe a tramitação própria que decorre
dos vários números do art. 355o, o que denota aquela afirmada na-
tureza, bem diferente da dos recursos jurisdicionais, que visam “mo-
dificar as decisões (judiciais) recorridas”-cf. Notas ao Código de Pro-
cesso Civil, de Rodrigues Basto, III, p. 266-.

Por isso, será com muitas reservas que se aplica a tais recursos
o direito subsidiário do CPC “para os recursos em processo de exe-
cução”, prescrito no art. 357o do CPT, pensado até que tal regime
só valerá para os recursos de actos jurisdicionais, referidos no art. 356o,
que é atitude que conduz, necessariamente, a recusar a aplicação
dos arts. 688o e ss ao caso dos autos, em que o juiz do processo
judicial profere despacho liminar, a determinar que o recurso suba
diferidamente, “nos termos da alínea c) do no 1 do art. 923o do CPC”
(item 7 do probatório).

Na verdade, a reclamação para o presidente do tribunal superior
é uma impugnação que se enxerta num recurso para esse tribunal
(cf. aut. e loc. citado, p. 295), o que, obviamente, não se adequa
ao recurso em causa, que é para o próprio tribunal que proferiu
o despacho referido, que, assim, se identifica como um despacho in-
terlocutório que fixa a oportunidade do conhecimento do proce-
dimento.

O que basta para negar razão ao acórdão recorrido, porquanto
das decisões proferidas em processos judiciais pelos TT1a instância,
a que não seja aplicável o dispositivo do art. 688o do CPC, cabe
recurso para o TT2a instância, nos termos do art. 167o do CPT e
art. 41/a do ETAF.

Do mesmo passo, se não acolhe a posição do digno agente do
MoPo, na medida em que a faculdade dada aos recorrentes de im-
pugnarem nas alegações de recurso a decisão de admissão pressupõe
o tratamento de um recurso jurisdicional e de um despacho de ad-
missão normais e a viabilidade do uso do meio impugnatório do
art. 688o do CPC, que não ocorrem, como se viu, in casu.

Neste sentido decidiram os arestos deste tribunal acima referidos.
Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o

acórdão recorrido, ordenando-se a baixa do processo ao tribunal re-
corrido para que este se pronuncie sobre o objecto do recurso para
si interposto tomando em consideração o ora decidido.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro 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 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL. CORRECÇÃO DO LU-
CRO TRIBUTÁVEL PELA DGCI. ARTo 51o-A do CCI.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na redacção inicial do arto 51o-A do CCI (dada pelo
DL no 45 977, de 19.10.64), a correcção do lucro tri-
butável pela DGCI pressupunha, em regra, a existência
de relações comerciais, internacionais de contribuinte;

II — Com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 503-B/76 de
30 de Junho, esse pressuposto desapareceu e passaram
a ser os seguintes os pressupostos:

a) Relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa;
b) Que por virtude dessas relações especiais se esta-

beleçam entre eles condições diversas das que nor-
malmente seriam estabelecidas entre pessoas inde-
pendentes;

c) Que daí resulte alteração do lucro apurada em face
da escrita.

III — Esses pressupostos resultam de conceitos indeterminados
sujeitos ao controlo contencioso e nada têm a ver com
a discricionariedade técnica, por não fazerem apelo a
conhecimento científicos não jurídicos ou a conhecimen-
tos artísticos ou profissionais.

IV — Um tratamento de favor concedido a empresas associadas
justifica a aplicação do arto 51o-A do CCI, pois altera
o resultado ou o lucro apurado em face da escrita.

Recurso n.o 21337. Recorrente: Auto Industrial, S. A.; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Com base em vício de violação de lei (errada aplicação do arto

51o-A do Código da Contribuição Industrial e erro nos pressupostos
de facto), a contribuinte AUTO INDUSTRIAL, SA, com sede na
Av. Navarro, no 36, Coimbra, impugnou judicialmente a correcção
que a DGCI fez, com referência ao exercício de 1983, do prejuízo
fiscal por si apurado nesse ano, diminuindo-o do montante de
29.065.934$, correspondente a despesas financeiras suportadas e que
não repercutiu em associadas suas.

Por despacho de fls. 210 a 214, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra indeferiu liminarmente a petição de im-
pugnação, por ter entendido que a impugnante após ter recorrido
hierarquicamente para o ministro das Finanças contra o despacho
de correcção da matéria colectável, já não podia cumular com esse
meio da defesa a impugnação judicial.

Por acórdão de fls. 234 a 236, o Tribunal Tributário de 2a Instância
declarou-se incompetente para conhecer do recurso para ele inter-
posto contra o aludido indeferimento liminar.

Remetido o processo a este STA, por acórdão de fls. 258 a 266
foi decidido que a impugnante podia deduzir a impugnação, apesar
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de ter recorrido hierarquicamente para o ministro das Finanças, pois
do acto impugnado nunca podia resultar qualquer liquidação que
pudesse ser impugnada, pelo que a contribuinte tinha de ter meio
de defesa contenciosa. Daí que o despacho recorrido tenha sido
revogado.

Tendo o processo baixado à 1a Instância, aí prosseguiu seus termos,
tendo o tribunal de 1a Instância proferido sentença, de fls. 329 a
341, a julgar a impugnação judicial procedente, fundamentalmente
por ter entendido que a DGCI violara o arto 51o-A do CCI, na medida
em que a contribuinte não tivera para com as suas associadas relações
diversas daquelas que teve para com a generalidade das suas clientes,
pois deu o mesmo tratamento a todos.

A Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, o qual revogou a sentença da 1aInstância Instância e manteve
o acto recorrido, após alterar a matéria de facto dada como provada,
pois entendeu-se que a Auto Industrial deu um tratamento de favor
às suas associadas, com relações diferentes das que tinha para com
clientes terceiros.

Agora quem não se conforma é a Auto Industrial, a qual recorreu
para sete 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:

(i) o preceito do artigo 51o-A do Código da Contribuição Industrial
não é aplicável às transacções ou relações entre a recorrente e as
empresas suas associadas, todas elas com sede em Portugal Conti-
nental, todas elas com actividade exclusivamente em Portugal Con-
tinental e todas e cada uma delas sujeitas ao Regime Geral da Con-
tribuição Industrial, sem beneficiarem de qualquer isenção ou regime
especial de impostos;

(ii) mesmo que, o que só por absurdo se admite, se considerasse
aplicável, numa primeira analise, o disposto no artigo 51o-A do Código
da Contribuição Industrial, às relações entre empresa com sede em
Portugal e com actividade exclusivamente em Portugal Continental,
e que todas e cada uma delas não beneficiassem de qualquer regime
especial ou de isenção de impostos, e todas e cada uma delas estivessem
sujeitas a Contribuição Industrial, se teria sempre que concluir que
não se verificavam os requisitos necessários indispensáveis para a apli-
cação do que se dispõe nesse normativo legal às relações entre a
recorrente e as suas empresas associadas, já que a ora recorrente
não teve para com as ditas empresas associadas quaisquer relações
diversas daquelas que tem para a generalidade dos seus clientes;

(iii) na hipótese absurda de se entender que os valores que, em
31 de Dezembro de 1983, a ora recorrente tinha a haver de empresas
suas associadas representavam afinal um financiamento da recorrente
a essas mesmas associadas, mesmo assim forçoso era concluir que
não haveria lugar à liquidação de qualquer imposto a recorrente já
que tais financiamentos tinham e deveriam ser então havidos e con-
siderados como suprimentos e, no ano em causa, os suprimentos dos
sócios às sociedades de que faziam parte estavam isentos de impostos.

(iv) o acórdão recorrido violou também ainda o disposto no artigo
342o, no1 do Código Civil, já que a Fazenda Publica não logrou provar
nos autos os factos constitutivos do pretenso direito alegado.

(v) o acórdão recorrido fez pois não só errada interpretação e
aplicação da matéria de facto constante dos autos como ainda errada
interpretação e aplicação do disposto no artigo 51o.-A do Código
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da Contribuição Industrial, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei 503-B/76, de 30 de Junho;

(vi) deve, portanto, o presente recurso ser Julgado procedente e
provado e, em consequência, revogar-se o acórdão recorrido, man-
tendo-se inteiramente a sentença que proferida foi pelo Tribunal Tri-
butário de la Instância de Coimbra, assim se fazendo.

Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o acórdão da 2a

Instância.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso, pois entende
que está feita a prova pela 2a Instância de que a Auto Industrial
deu um tratamento comercial diferente às suas associadas.

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

A) A impugnante exerceu durante o exercício de 1983 a actividade
ou comércio a retalho de veículos ligeiros e pesados e seus acessórios.

B) Encontrava-se, então, tributada em contribuição industrial pelo
sistema de Grupo A, não beneficiando de isenção ou regime especial
de impostos.

C) Em consequência do exame levado à escrita da impugnante,
por parte da I.G.F. e D.G.C.I., procederam os serviços de A.F. à
correcção da matéria colectável reportada pela ora impugnante re-
lativamente ao exercício de 1983, correcção de que resultou a di-
minuição do prejuízo fiscal oportunamente reportado pela ora im-
pugnante, correspondente a despesas financeiras suportadas pela im-
pugnante e não repercutidas em empresas suas associadas.

D) A impugnante tem sede em Portugal.
E) Tem igualmente sede em Portugal as empresas suas associadas,

ora em causa.
F) Quer a impugnante, quer todas e cada uma das referidas suas

associadas exerceram e exercem, também no ano de 1983, as res-
pectivas actividades exclusivamente em Portugal continental, nenhuma
beneficiando de isenção de regime especial de impostos.

G) A impugnante, com as suas referidas associadas efectuou no
ano de 1983 transacções comerciais no exercício da actividade própria,
quer da impugnante, quer das ditas sociedades associadas fornecendo
às suas associadas quer veículos automóveis, quer peças e acessórios
para veículos automóveis com motores.

H) As referidas associadas da impugnante não pagaram, por vezes,
à impugnante o valor das mercadorias que esta lhe fornecia, tais como
automóveis, peças e acessórios para automóveis e motores.

I) Não o faziam para ter dinheiro para pagamento dos salários
e respectivas contribuições e impostos à Segurança Social.

J) A impugnante nas vendas que fazia às suas associadas, fazia-as
com margem de lucro, idêntica àquela que faz aos seus grandes clien-
tes, que são seus agentes e fazem aquisições para revenda.

L)A impugnante, no exercício de 1983, não cobrava aos seus clientes,
tal como às suas associadas que deviam importâncias, quaisquer juros
ou interesses, mesmo quando os pagamentos eram por elas efectuadas
fora dos prazos dos vencimentos.

M) Exceptuavam-se as vendas feitas a prestações quando tituladas
por letras, letras que a impugnante descontava em bancos e nas quais
incluía as despesas e encargos debitados pela banca, ou seja, os juros
por forma a que tais vendas, embora a prestações em relação a ter-
ceiros, representassem uma venda a pronto para a impugnante.
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N) Exceptuavam-se, também, os casos em que a impugnante se
via forçada a requerer em Tribunal acção judicial contra devedores
seus, para a cobrança dos respectivos créditos, situações essas que
apenas, aquando da instauração de uma acção judicial a impugnante,
então, em Tribunal na acção pedia juros.

P) Em 31 de Dezembro de 1983, o total dos saldos que a impugnante
detinha sobre as suas associadas era de 146.888$00 (cento e quarenta
e seis mil oitocentos e oitenta oito escudos).

A 2a Instância deu ainda como provados os seguintes factos:
- A impugnante (não) accionava os clientes com saldo aberto, quan-

do as suas associadas tiveram permanentemente saldos em aberto,
sem que tivessem sido accionadas judicialmente;

- A impugnante recorria ao crédito (no período em análise) e não
repercutia às suas associadas, em número de 22, os juros dos finan-
ciamentos, o que alterava o seu resultado de exercício e ocasionava
diminuição do seu lucro tributável;

- Esse tratamento de favor não ocorria para com outras clientes
da impugnante.

Ao contrário do que tinha sucedido na 1a Instância, a 2a Instância
não deu como provado que a impugnante não cobrasse também juros
nem os debitasse aos restantes clientes que atempadamente não lhe
pagavam os respectivos fornecimentos.

2o Fundamentos
Na sua versão originária, o Código da Contribuição Industrial não

previa correcções à matéria colectável. Mas o arto 51o dizia que os
contribuintes deviam organizar e conservar a sua escrita de modo
a que se pudesse apurar clara e inequivocamente e controlar o lucro
tributável. Por sua vez, o arto 54o dizia que o chefe da repartição
de finanças determinaria a mataria colectável sujeita a contribuição
industrial em face das declarações apresentadas pelos contribuintes.
Mas na falta ou insuficiência das declarações, procedia-se a exame
à escrita, e, subsistindo a impossibilidade de determinar a matéria
colectável, observar-se-ia o estabelecido para o grupo B.

O Decreto-Lei no 45 977, de 19.10.1964, aditou ao CCI o arto

51o-A com a seguinte redacção:
”A Direcção-Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar

as correcções que entender necessárias para a determinação do lucro
tributável sempre que os resultados apurados, em face da escrita,
relativamente a instalações situadas no território do continente e ilhas
adjacentes, pertencentes a contribuintes que possuam quaisquer for-
mas de representação permanente ou instalações comerciais ou in-
dustriais fora desse território, se afastem dos que se apurariam usando
critérios correntes de imputação contabilística de custos e proveitos,
bem como preços normais considerando-se como tais os susceptíveis
de serem atribuídos em caso de transacção efectuada em mercado
livre entre um comprador e um vendedor independentes um do outro.

E dizia o § único desse arto 51o-A:
”Igual procedimento se adoptará para com os contribuintes que

beneficiem de isenção parcial de contribuição industrial ou em relação
aos quais se verifiquem a existência de posições de terceiros domi-
nantes no capital ou interferências directas ou indirectas na gestão
quando se reconheça que tais situações provocam desvios no apu-
ramento dos registados em prejuízo do cômputo da matéria co-
lectável”.
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Pelo Decreto-Lei no 503o-B/76, de 30 de Junho, o corpo do arto

51o-A do CCI passou a ter a seguinte redacção:
”A Direcção-Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar

as correcções que considere necessárias para a determinação ao 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 do que se apuraria
na ausência dessas relações”.

Os §§ 1o e 2o do arto 51o-A diziam respeito às relações entre o
contribuinte e as suas filiais, sucursais, agências, delegações, repre-
sentantes permanentes ou instalações comerciais ou industriais ou
a desvios de actividades sujeitas para actividades não sujeitas a con-
tribuição industrial.

Ora, era a redacção resultante do Decreto-Lei no 503-B/76 a que
estava em vigor em 1983 e é a que se aplica ao caso sub judice.

Do confronto entra as duas redacções do corpo do arto 51.o-A
do CCI, resulta que a redacção de 1976 deixou de exigir, para se
fazer a correcção pala DGCI, que as instalações situadas no território
do continente e ilhas pertencessem a contribuintes que possuíssem
qualquer forma de representação permanente ou instalações comer-
ciais ou industriais fora desse território. Assim, o arto 51o-A deixou
de aplicar-se apenas às relações internacionais de empresas associadas,
passando a aplicar-se também às relações nacionais entre empresas.

Desdobrando o preceito, temos os que foi conferido à DGCI o
poder de corrigir como entenda necessário o lucro tributável de qual-
quer contribuinte, desde que:

1o - haja relações especiais entre tal contribuinte e outra pessoa;
2o - por virtude dessas relações especiais se estabeleçam entre eles

condições diversas das que normalmente seriam estabelecidas entre
pessoas independentes;

3o - daí resulte alteração do lucro apurado em face da escrita.
Como escreveu o Prof. TEIXEIRA RIBEIRO, este preceito não

confere a DGCI uma discricionariedade técnica, pois a lei não faz
apelo para a sua aplicação, a conhecimentos científicos não jurídicos
ou a conhecimentos artísticos ou profissionais. O que acontece é que
a lei faz apelo a conceitos indeterminados, pois utiliza termos vagos,
como relações especiais e pessoas independentes. Mas esses conceitos
estão sujeitos ao controlo dos tribunais (cfr. Revista de Legislação
e de Jurisprudência, no 3786, págs. 275 e 276).

Ora, façamos a aplicação da lei aos factos dados como provados
pelo Tribunal Tributário de 2a Instância pois estes factos não podem
ser alterados pelo STA (arto 21o, no 4, do ETAF).

Em primeiro lugar, resulta do probatório que havia relações es-
peciais entre a recorrente e as empresas suas associadas. Com efeito,
as associadas não pagaram, por vezes, à impugnante o valor das mer-
cadorias que esta lhes fornecia, tais como automóveis, peças e aces-
sórios para automóveis e motores (al. H) do probatório). A 2a Instância
deu como provado que as associadas da recorrente tiveram perma-
nentemente saldos em aberto sem que tivessem sido accionadas ju-
dicialmente, que a recorrente recorria ao crédito e não repercutia
às suas associadas os juros dos financiamentos e que esse tratamento
de favor não ocorria com outras clientes da recorrente.

Em segundo lugar, resulta do probatório que por virtude dessas
relações especiais se estabeleceram entre a recorrente e as suas as
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sociadas condições diversas das que normalmente seriam estabelecidas
entre pessoas independentes. Com efeito, se as associadas não o fos-
sem, a recorrente não lhes concederia um tratamento de favor, pois
não concedeu esse tratamento de favor em relação aos restantes
clientes.

Finalmente, desse tratamento de favor resultou uma alteração do
lucro apurado em face da escrita, pois a recorrente aumentou ar-
tificialmente os seus custos ao não cobrar juros às suas associadas
e ao não accionar judicialmente para pagamento das dívidas destas.

Por isso, estão verificados os três pressupostos de que o arto 51o-A
fazia depender o poder discricionário da DGCI alterar ou corrigir
o lucro tributável da recorrente. Daí que o acto recorrido não viole
a lei e o acórdão da 2a Instância não enferma de erro de direito
no julgamento da causa.

Não tem interesse a questão de saber se as ajudas dadas pela re-
corrente às suas associadas eram ou não suprimentos. Chame-se o
que se lhe chamar, são sempre indícios da existência de relações es-
peciais, são sempre provas da falta de independência entre empresas
e alteram sempre os resultados da recorrente.

Os pressupostos legais da correcção da matéria colectável (do lucro
tributável) estão provados no processo, como disse a 2a Instância,
não importando quem carreou para o processo essa prova, se a DGCI
se a recorrente, pois o tribunal deve tomar em consideração todas
as provas constantes do processo, tenham ou não emanado da parte
que devia produzi-las arto 515o do CPC).

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

ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes — António Pim-
pão — Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

IVA. Fixação definitiva do imposto. Caducidade. Não incons-
titucionalidade. Notificação insuficiente.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não é inconstitucional o art. 86o/2 do CIVA, na sua
redacção inicial, no segmento em que assina o prazo
de 8 dias para o recurso contencioso da fixação definitiva
do imposto efectuada nos termos dos arts. 84o e 85o.

2 — Perde o direito a invocar a ineficácia da notificação por
omissão da indicação da fundamentação do acto no-
tificado o interessado que não usou a tempo da faculdade
conferida pelo art. 31o da LPTA (hoje, art. 22o do CPT
para as decisões em matéria tributária).
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Recurso n.o 21 341. Recorrente: COSAVE — Sociedade de Comer-
cialização e Vendas; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo

Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do TT2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso interposto da sentença da 1a Instância e julgou
extemporânea e caducada a impugnação judicial que deduzira na
1a Instância contra as liquidações adicionais de IVA e respectivos
juros compensatórios, relativos ao ano de 1986, veio a Rte Cosave
-Sociedade de Comercialização e Vendas, Lda, do mesmo recorrer,
concluindo a sustentar que o disposto no no 1 e 2 do art. 86o do
CIVA é materialmente inconstitucional por restringir a garantia con-
sagrada no no 4 do art. 268o da CR, não sendo aplicável o prazo
de oito dias ali previsto, mas, sim, o de 90 dias do art. 89o do CPCI.

Acresce que tal prazo se não podia contar das notificações das
liquidações impugnadas por estas serem ineficazes em relação à Rte
por não conterem a fundamentação respectiva, o que o tribunal devia
conhecer nos termos dos arts. 64o do CPT, no 3 do art. 268o da
CR e 206o do CPC, sendo, então, a impugnação tempestiva.

Teriam sido violados os arts. 206o e nos. 3 e 4 do art. 268o, ambos
da CRP.

O Ex. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não merece
provimento, logo porque a Rte propõe para conhecimento pelo tri-
bunal da aplicação ao caso do prazo do art. 86o/2 do CIVA e da
fundamentação da liquidação, que são questões novas que este tribunal
não pode conhecer, assim como de um facto (o conhecimento da
fundamentação da liquidação em 4.2.93), cujo conhecimento não é
da competência do tribunal.

No tribunal recorrido foram dados como provados os seguintes
factos:

1o

A ora recorrente, Cosave - Sociedade de Comercialização e Vendas,
Limitada, foi notificada em 8.1.1988, para, no prazo de 15 dias efectuar
o pagamento de IVA em falta relativo ao ano de 1986, após as res-
pectivas liquidações adicionais no montante global de 3.105.616$00,
incluindo 511.271$00 de juros compensatórios (docs. de fls. 5 a 14
dos autos e petição de impugnação e seu artigo 1o).

2o

O imposto de IVA exigido à recorrente foi fixado nos termos do
arto 82o do CIVA, tendo sido referido nas notificações, que, findo
o prazo de 15 dias após as notificações “sem que se mostre efectuado
o pagamento ou apresentada a reclamação, proceder-se-á à cobrança
virtual de harmonia com o disposto no no 2 do referido arto 27o”
(do CIVA) (docs. de fls. 5 a 14 dos autos).

3o

Não tendo sido efectuado o pagamento dentro do prazo de cobrança
eventual (15 dias após 8.1.1988), o IVA e os juros compensatórios
em causa vieram a ser debitados em 4 de Abril de 1988, pelos co-
nhecimentos n.os 1 a 10 de 1988 (informação de fls. 54).

4o

A ora recorrente não apresentou reclamação graciosa contra as
liquidações adicionais de IVA em causa (informação de fls. 54).

5o

A presente impugnação foi deduzida em 30.6.1988 (carimbo aposto
na petição de impugnação a fls. 2 dos autos).
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Vem controvertida a caducidade da presente impugnação judicial,
que a 2a instância decretou numa base que não é consentida pela
lei em vigor ao tempo em que a notificação é praticada (8.1.88) -o
art. 86o/2 da redacção primitiva do CIVA e antes da vigência do
DL 198/90, de 19.6 - que prescreve que o recurso contencioso da
fixação definitiva do IVA, efectuada nos termos dos arts. 82o e 84o

estava sujeito ao prazo de interposição de 8 dias, contados da no-
tificação da liquidação do imposto (cf. Ac. deste tribunal, de 4.12.91,
rec. 13 588).

Disso se apercebeu, contudo, a Rte, que reagiu no recurso como
se a decisão recorrida tivesse concluído pela extemporaneidade do
recurso nos termos da lei aplicável, tanto assim que sustentou a in-
constitucionalidade da norma referida, na medida em que esta teria
restringido o prazo de recurso a 8 dias, diferente do prazo mais lato,
de 90 dias, prescrito no corpo do art. 89o do CPCI (que a decisão
recorrida teria aplicado, a final, mas sem atenção aos termos da cor-
recta aplicação das leis no tempo, tendo, contudo, chegado ao mesmo
resultado da intempestividade do procedimento).

A norma aplicável seria incompatível com a garantia constitucional
ao recurso contencioso, consagrada no no 4 do art. 268o da CR (no 3
do preceito, na redacção da reforma de 82, vigente ao tempo da
publicação do IVA) e nessa base merece pronúncia a questão sus-
citada, tanto porque este tribunal entende ser a dita norma aplicável
ao caso, como porque reconhece, contrariamente ao parecer do digno
agente do MoPo, que a questão da inconstitucionalidade se lhe impõe
nos termos do art. 207 da CR, mau grado não ter sido a mesma
objecto de apreciação pelo tribunal recorrido.

A jurisprudência do TConstitucional versou questões ligadas ao
tempo para recorrer em casos de regime especial (cf. AC. 8/87, de
13.1.87, em Acórdãos, 9o, p.229 e 51/88, de 2.3.88, em Acórdãos
11o,p. 597), em função da violação de outras regras constitucionais
(arts. 32o/1 e 20o/2 da CR, respectivamente), debitando tópicos que
em nada reforçam a pretensão da Rte.

O primeiro chega à declaração de inconstitucionalidade mas para
uma norma que exige a imediata interposição do recurso em processo
penal sumário, considerando exíguo o tempo concedido ao arguido
para se defender, e o segundo nega-a para uma norma em que ao
requerimento de interposição de recurso se há-de juntar a alegação
em processo civil laboral, entendendo não afectados os direitos de
acesso à justiça.

Seja, só relativamente a norma que prescrevia o imediatismo da
apresentação do recurso, o TC foi sensível à insuficiência de tempo
para ponderação, pressupondo que ao legislador era dado prescrever
prazos curtos de recurso quando desse relevo ao princípio da ce-
leridade processual também “componente essencial de uma justiça
mais justa” -acórdão de 87.

Aplicando ao caso tal perspectiva, não se vê porque negar à lei
a opção pela celeridade num recurso previsivelmente simplificado,
em que está em causa a fixação em IVA, produto de rectificação
de declarações do contribuinte ou de liquidações oficiosas efectuadas
na falta daquelas declarações, mas em que ainda deixa oito dias para
proceder.

O referido art 268o/3 da CR é omisso na fixação de um prazo
mínimo para recorrer, como resulta do seu teor, e a fixação do imposto,
de que se recorra, decorre de uma situação antecipadamente conhe-
cida do contribuinte, a possibilitar-lhe maior brevidade de reflexão.
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Pelo exposto, desatende-se a pretensão da Rte à não aplicação
da norma do art. 86o/2 do CIVA, na redacção anterior ao diploma
de 90, por infracção ao art. 268o/3 da CR.

A Rte ainda pretende ter sido atempada no recorrer com fun-
damento na ineficácia das notificações recebidas em relação a si, por
aquelas não conterem a fundamentação dos actos notificados e so-
menter ter tido conhecimento da fundamentação em data ulterior.

Questão não abordada, nem decidida na instância recorrida, que
se limitou a conceder, sem mais e sem discussão sobre o ponto atinente
à eficácia da notificação de 8.1.88, relevância a tal notificação para
o efeito da declarada caducidade da impugnação.

Mesmo assim, sem a matéria discutida e resolvida pelo tribunal
recorrido, o seu conhecimento impõe-se por ser de cognição oficiosa
a referida caducidade, com a qual a referida matéria se conexiona.

Passando a abordar tal questão, logo se aproposita dar por aplicável
ao caso da Rte o dispositivo do art. 31o da LPTA, mais tarde re-
produzido no art. 22o do CPT, que lhe facultava requerer a notificação
da fundamentação integral da decisão dentro de um mês contado
da notificação de 8.1.88.

Se a lei, declarativamente, o prescreve para o recurso contencioso
do art. 28o da LPTA, não há razão para o não deixar de aplicar
para a impugnação judicial por analogia derivada da exigência de
fundamentação dos actos tributários contra os quais se reage por
meio daquela.

Não tendo a Rte alegado, nem se tendo dado como provado, que
usou atempadamente do referido meio (a Rte invoca um conheci-
mento tardio da fundamentação, mas baseado num requerimento,
de 13.10.92, da notificação das informações oficiais prestadas nos au-
tos, ao abrigo do art. 134o/3 do CPT, que não contende com o dito
meio, nem com o seu alcance), há que concluir não se lhe ter aberto
o prazo para impugnar contado da notificação ou entrega da certidão
requerida nos termos do art. 31o/2 do diploma citado, e ter incorrido
na perda do direito de invocar a ineficácia da notificação efectuada
e a inoponibilidade (subjectiva) do acto notificado, que resultavam
da eventual omissão da fundamentação no acto de comunicação.

Pelo exposto, desatende-se a pretensão da Rte, sendo, na pers-
pectiva enunciada do art. 86o/2, na redacção primitiva do CIVA, in-
tempestiva a impugnação.

Termos em que se nega provimento ao recurso e se confirma, com
diferente fundamentação, o acórdão recorrido.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — Relator — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da As-
sunção Barbosa. — Fui presente, António Mota.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do S.T.A. (Secção de Contencioso Tributário).
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum Tribunal Tributário de
1a instância, cujo âmbito abranja questões de facto e
de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Central Adminis-
trativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, nos
termos dos arts. 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ambos do E.T.A.F.

Recurso n.o 21.391 em que é Recorrente Auto Geiza — Sociedade
de Automóveis, S.A.R.L. e Recorrida Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Coelho Dias.

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

1.“Auto Geiza — Sociedade de Automóveis, S.A.R.L..”, inconfor-
mada com a decisão do Mmo Juiz, de fls. 98, da mesma veio recorrer
para este S.T.A., concluindo, além do mais, o seguinte:

“Por outro lado, também no presente caso, com a devida vénia
não se pode concluir inequivocamente como foi considerado, que
a impugnante aceitou a liquidação e renunciou ao prosseguimento
da impugnação, antes pelo contrário, uma vez que na sua resposta,
junta ao processo antes da douta sentença, a ora alegante, face à
douta promoção no sentido de a lei impor tacitamente a renúncia
à impugnação e que, por isso, a instância deveria ser julgada extinta,
manifestou-se expressamente no sentido de não renúncia tácita e pelo
prosseguimento da instância.”

1.1.Não houve contra-alegações.
1.2.O Ex.mo 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 dos vistos legais, cumpre decidir.
2 . Em primeiro lugar , como se impõe — art .o 3o da

L.P.T.A. — 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 interposição e aplicação da lei, colocando em crise o quadro factual
em que se baseou a decisão.

Na verdade, enquanto nesta, face à factualidade fixada nas alíneas
h) e n) do probatório, o Mmo Juiz entendeu poder concluir-se, ine-
quivocamente, que o impugnante aceitou a liquidação, daí extraindo
consequências jurídicas adversas àquele, na referida conclusão do re-
curso sustenta-se precisamente o contrário, negando-se a possibilidade
desse entendimento.

Existe, assim, divergência quanto às ilações extraídas pelo julgador
dos factos provados, o que, como é sabido, integra, ainda, a matéria
de facto a fixar pelas instâncias, que não por este Tribunal, que actua,
no caso, como Tribunal de revista, apenas lhe cabendo conhecer de
direito — art.o. 21o, 4, do E.T.A.F.
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Assim, porque a competência deste tribunal é determinada, no caso,
em função de o fundamento do recurso respeitar, ou não, exclusi-
vamente, 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 art.o 32o, 1, b), do E.T.A.F., exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo Tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Central Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário — art.o 41o, 1, a), daquele diploma, na
redacção dada pelo art.o 1o do D.L. 229/96, de 29 de Novembro.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal Central Administra-
tivo — Secção de Contencioso Tributário — e não a este S.T.A.

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

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

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro 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 recurso
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 Tribunal Central Administrativo
(artos 21o, no 4, 32o, no 1,b), e 41o, no1, a), do ETAF,
e arto 167o do CPT).

Recurso no 21 394 em que são recorrente o Centro Português de
Design e recorrida a Repartição de Finanças do 11o Bairro Fiscal
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de Lisboa e de que foi relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Manuel
Fernando dos Santos Serra.

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

O ”Centro Português de Design” recorre da sentença do Meri-
tíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (2o

Juízo), de 20 de Junho de 1996, que julgou improcedente a oposição
pelo ora recorrente deduzida à execução contra si instaurada na Re-
partição de Finanças do 11o Bairro Fiscal de Lisboa para cobrança
coerciva da quantia de 59.488.629$00, sendo 56.130.053$00 de IVA,
por operações realizadas no ano de 1993, e 3.358.576$00 dos res-
pectivos juros compensatórios.

Na sua alegação de recurso, está patente o o conclusivo de fls.
88 a 90, que se dá aqui por integrado e do qual se destaca o seguinte:

”. . . ;
4. ”In casu” houve falta de citação, por preterição de formalidade

essencial, porque, tratando-se de citação por carta registada com aviso
de recepção, este não foi assinado;

. . . ;
6. Ao considerar que a falta de citação no processo de execução

é invocável neste processo e não como fundamento de oposição à
execução fiscal, a decisão recorrida viola o arto 137o do Cód. Proc.
Civil, aplicável por força do disposto na al. f) do arto 2o do Cód.
Proc. Tributário;

. . . ;
10. A decisão recorrida errou na determinação da norma aplicável

para afastar o 2o fundamento invocado na oposição;
11. O 2o fundamento invocado na oposição é a inexistência do

facto tributário gerador da dívida exequenda delimitado como falta
de entrega de imposto autoliquidado nos cofres do Estado;

. . . ;
14. A ora recorrente é uma associação pública criada pelo Estado

para a prossecução de fins próprios do Estado;
15. Os financiamentos públicos feitos à ora recorrente para a pros-

secução desses fins próprios do Estado, as participações dos associados
no seu património associativo, as anuidades, e os donativos concedidos
nos termos e para os efeitos do disposto no arto 39o do Código do
IRC não têm que ser incluídos, como não foram, na autoliquidação
do imposto;

16. Não tendo sido tais importâncias incluídas na autoliquidação
do imposto, não houve falta de entrega de imposto autoliquidado
nos cofres do Estado;

17. Não havendo falta de entrega de imposto autoliquidado nos
cofres do Estado, não existe o facto tributário gerador da dívida
exequenda ...”.

Em apoio da sua tese, o Recorrente juntou Parecer de Ilustre
Fiscalista.

A Fazenda Pública contra-alegou, defendendo o acerto da sentença
recorrida e assim concluindo que esta ”não merece qualquer censura,
devendo o recurso ser considerado improcedente”.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público foi de parecer
que ”o recurso não, tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo será hierarqui-
camente incompetente para o conhecimento do recurso ... ”.
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Ouvidas as partes sobre esta suscitada, questão, apenas o Recor-
rente veio aos autos pua se manifestar em sentido contrário no apon-
tado por aquele Magistrado.

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) dispunha, na redacção ao
tempo em vigor:

- ”A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância ...”
(arto 21o, no 4);

- ”Compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer
... dos recursos, interpostos de decisões dos tribunais tributários de
1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito” [arto

32o, no 1, alínea b)];
- ”Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer ...

dos recursos, de decisões dos tribunais tributários de 1a instância,
salvo o disposto na alínea b) do 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 corno 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 palavas a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do ”quid disputatum” exposto pelo recorrente,
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. no 12707), terá em vista, apurar, apenas,
se o recurso foi interposto ”com exclusivo fundamento em matéria
de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como bem salienta o Ministério Público - ”o que
há a fazer para decidir a questão, da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou
invoca factos que não vêm dados como provados: se o faz, o recurso
não tem 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 Tri-
bunal, então já julgado competente, vir a concluir que a discordância
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sobre a matéria, fáctica ou os factos não provados alegados são ir-
relevantes para a decisão do recurso, à face da posição de direito
que entende adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal ”ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que o Recorrente ataca tal sentença também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
O Recorrente afirma que a citação em causa foi efectuada ”por

carta registada com aviso de recepção” e ”não foi assinado” (con-
clusão 4a), que ”os públicos feitos ..., as participações dos associados
no seu património associativo, as anuidades e os donativos conce-
didos...” não foram ”incluídos na autoliquidação do imposto” e que,
assim, ”não houve falta de entrega de imposto autoliquidado nos
cofres do Estado” (conclusões 15a e 16a).

Porém, quando ouvido a propósito da questão prévia em apreço,
o Recorrente, admitindo embora ter suscitado ”questões de facto”
na sua minuta de recurso, realçou que ”não pediu a alteração da
matéria de facto” até porque - acrescentou - os factos por si afirmados
”foram dados como provados pela Instância (cf. al. b 1) do cap. II
da sentença em crise e... al. b 2) do mesmo cap. II)...”.

Ora, se é verdade que, naquele indicado local da sentença e sob
a epígrafe de ”factos provados”, foi incluída uma referência aos factos
em causa, seguro é também que essa referência não teve outro alcance
para além do que ali ficou expressamente, consignado, ou seja, o
Julgador limitou-se a transcrever o que fora, alegado na petição de
oposição, como bem resulta, e desde logo, da mesma alínea b), com
esta redacção:

”b) O ora oponente fundamenta assim a sua oposição:
b1) ”No presente processo houve absoluta falta de citação, pois

o aviso de recepção não foi assinado”;
b2) As correspondentes liquidações [do IVA em causa] deverão

ser reformadas com vista à sua anulação, pois que inexistindo to-
talmente ( ... ) o facto tributário fundamento das liquidações de que
atempadamente se reclamou - falta de entrega de imposto autoli-
quidado nos cofres do Estado - não é devida a importância resultante
da ”correcção” efectuada pela Fiscalização - artigos 187.o e 188.o
da petição iniciar (sic).

Deste modo, não tendo a sentença recorrida dado como assente
a situação levada pelo Recorrente às conclusões da sua alegação,
instalada está a controvérsia no ponto em evidência e, assim, o presente
recurso tem por fundamento também matéria de facto.

De sorte que, nos termos das atrás citadas disposições legais e
tendo em conta as alterações introduzidas no ETAF pelo Decreto-Lei
n.o 229/96, de 29 de Novembro, a competência para o conhecimento
de um tal recurso - que não versa ”exclusivamente” matéria de direito
- cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Ad-
ministrativo e não a este Supremo Tribunal.

Perante isto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
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competente, para esse efeito, o Tribunal Central Administrativo -
Secção de Contencioso Tributário.

Custas pelo Recorrente, com 20.000$00 de taxa de justiça e 50 %
de procuradoria.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Sentença. Causa de nulidade. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se determinada questão, submetida à apreciação do juiz, não
foi por este apreciada, nem o seu conhecimento ficou pre-
judicado pela solução dada a outras, de concluir é que,
no caso, foi cometida infracção ao dever imposto ao juiz
no arto 660o, no 2, do CPC, a acarretar a nulidade da
respectiva sentença, por omissão de pronúncia, nos termos
do arto 668o, no 1, alínea d), daquele Código, e do art.o 144o,
no 1, do Código de Processo Tributário.

Recurso n.o 21 449. Recorrente: LUSOMUNDO — Sociedade de In-
vestimentos Imobiliários, S. G. P. S., S. A.; Recorrida: Fazenda
Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Serra.

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

‘‘Lusomundo – Sociedade de Investimentos Imobiliários SGPS,
S. A.’’ (anteriormente designada por ‘‘Lusomundo – Sociedade de
Investimentos Imobiliários, S.A.), recorre da sentença do Meritíssimo
Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, de 13 de No-
vembro de 1996, que julgou improcedente a impugnação judicial pela
ora recorrente deduzida contra a liquidação da ‘‘tarifa de conservação
de esgotos’’, efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa, no montante
de 2.128.358$00, relativamente ao ano de 1994.

Na sua alegação de recurso, está patente o quadro de conclusões
de fls. 80 a 82, que se dá aqui por reproduzido e do qual se destaca
o seguinte:

‘‘1a – A douta sentença recorrida não conheceu, em termos de
julgamento integral e expresso, da causa de pedir sobre a inexistência,
como norma válida, do preceito da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87,
de 6 de Janeiro;

. . . ;
4a – Ocorre, assim, omissão de julgado e erro de interpretação

de causa de pedir;
5a – Julgou a sentença contra direito subjectivo e contra a ordem

jurídica tributária contemporânea, na parte em que decidiu considerar
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a prestação obrigatória, mencionada na alínea b) do referido arto 12o,
na actual Ordem Jurídica, ainda como uma ‘‘taxa’’ ou ‘‘tarifa’’ fa-
zendo-o apenas por mera adesão a doutrina e jurisprudência que,
tendo sido formadas anteriormente à Lei no 106/88, e à actual Cons-
tituição, se basearam em critérios meramente ontológicos ou técni-
co-jurídicos das relações entre as Autarquias e os Municipes, e não
consideraram a nova Ordem Jurídica-Tributária da actual Constituição
e o princípio teleosociológico do no 1 do arto 106o da Constituição,
base de todo o poder de tributar e o dever jurídico de contribuir
para os fins colectivos;

6a – Sendo a salubridade e a higiene das populações uma neces-
sidade colectiva fundamental e, portanto, de satisfação passiva, cabe
o contributo para o serviço público de estabelecimento, conservação
e funcionamento da rede de esgostos a toda a colectividade a quem
respeite o benefício geral, sendo, pois, a sua cobertura objecto in-
discutível dos impostos e não de taxas; só o benefício individual de
ligação eventual à rede de esgotos, dos prédios ou locais que não
realizem a assepsão dos seus efluentes, poderá ser objecto de ‘‘taxa’’;

7a – Daí a manifesta incorporação da norma da alínea b) do arto 12o

da Lei no 1/87 do Código da Contribuição Autárquica;
8a – Sob pena de inconstitucionalidade da Lei no 106/88 e do De-

creto-Lei no 442-C/88 se forem interpretados como se tal incorporação
não se tivesse operado . . . ’’.

Com a sua minuta, a Recorrente juntou um Parecer de Ilustre
Fiscalista.

A Fazenda Pública contra-alegou, manifestando ‘‘o total apoio à
tese da douta sentença recorrida de que a tarifa de conservação de
esgotos tem a natureza jurídica de taxa . . .e de que, por isso, não
ocorre inconstitucionalidade do artigo 12o, alínea b), da Lei no 1/87,
como pretende a recorrente . . . ’’.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer onde considerou ‘‘não haver omissão de pronúncia’’ e en-
tendeu, a final e em suma, que ‘‘a sentença recorrida decidiu e fun-
damentou bem, pelo que não merece qualquer censura, devendo o
recurso improceder’’.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
O Tribunal ‘‘a quo’’ deu como provada a seguinte matéria de facto:
‘‘a) Em data não concretamente apurada, mas próximo do mês

de Outubro de 1995, a impugnante recebeu um aviso/recibo enviado
pela Câmara Municipal de Lisboa, do qual consta, além do mais,
que o mesmo se refere à ‘‘tarifa de conservação de esgotos’’ com
pagamento até ‘‘31/10/1995’’, referente ao ano de 1994, no montante
total de 2.128.358$00 (1a prestação de 1.064.179$00 e 2a prestação
de igual montante) e resultante do domatório das quantias de
68.094$00 (referente ao valor patrimonial de 27.237.792$00 do 4o Bair-
ro), 1.912.500$00 (referente ao valor patrimonial de 765.000.000$00
do 15o Bairro) e 147.764$00 (referente ao valor patrimonial de
59.105.400$00 do 16o Bairro) – cfr. fls. 12;

b) No verso do mesmo aviso/recibo constam, ainda, além de outras
informações, que:

‘‘Esta tarifa encontra-se disciplinada no Regulamento Geral das
Canalizações de Esgotos da cidade de Lisboa’’ e ‘‘a importância a
pagar é de 0,25 % sobre o valor patrimonial dos imóveis’’ sendo este
‘‘indicado pelo Bairro Fiscal onde está inscrito o prédio que deverá
ser consultado em caso de dúvida’’ – cfr. fls. 12 vo;
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c) A impugnante, em 29/11/1995, reclamou desta tarifa junto da
CML e para o seu Presidente – cfr. proc. administrativo 232/95/RG,
junto por linha;

d) Nessa mesma data (29/11/1995), impugnou igualmente a liqui-
dação desta tarifa, por ter dúvidas quanto ao procediento a adoptar
em face do seu enquadramento no no 1 ou no no 2 do arto 22o da
Lei no 1/87, de 6/1 – cf. fls. 3 e 4;

e) A reclamação graciosa adrede mencionada foi indeferida por
despacho notificado à ora impugnante em 02/02/1996 – cfr. fls. 19
a 21 do proc. administrativo;

f) No prazo que lhe foi concedido, veio a impugnante manter a
impugnação judicial adrede mencionada, requerendo o seu prosse-
guimento e remessa a Tribunal – cfr. fls. 22 do proc. administrativo’’.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução de direito, dentro dos limites dos po-

deres cognitivos deste Supremo Tribunal.
Entre as questões compreendidas no âmbito do presente recurso

– delimitado pelas conclusões da respectiva alegação – figura a que
se prende com a nulidade da sentença recorrida, em virtude de, ale-
gadamente, ter ocorrido ‘‘omissão de julgado’’ sobre matéria que de-
veria ter sido apreciada.

Trata-se, portanto, de um vício formal da sentença, a lograr prio-
ridade de conhecimento sobre o dos vícios substanciais dessa mesma
peça decisória.

Por aí começará, pois, a nossa apreciação.
O arto 144o, no 1, do Código de Processo Tributário, inclui, entre

as causas de nulidade da sentença, ‘‘a falta de pronúncia sobre questões
que o juiz deva apreciar’’.

Esta disposição corresponde à do arto 668o, no 1, alínea d), do
Código de Processo Civil, onde vem preceituado que ‘‘é nula a sen-
tença . . . quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que
devesse apreciar . . . ’’.

O que tudo está em ligação directa com o no 2 do arto 660o do
CPC, que nos diz: ‘‘o juiz deve resolver todas as questões que as
partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras’’.

Donde a referenciada nulidade resultar da infracção deste dever.
(Prof. Alberto dos Reis, in ‘‘Código de Processo Civil Anotado’’, Vo-
lume V, pag. 142).

E, com isto, enfrentemos a hipótese vertente, que – importa re-
cordar – é retratada pela Recorrente nestes termos:

– ‘‘A douta sentença recorrida não conheceu, em termos de jul-
gamento integral e expresso, da causa de pedir sobre a inexistência,
como norma válida, do receito da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87,
de 6 de Janeiro’’ (conclusão 1a);

– ‘‘Interpretou erradamente a causa de pedir sobre a inconstitu-
cionalidade da Lei no 106/88, de 17 de Setembro, e do Decreto-Lei
no 442-C/88, invocado a título subsidiário para a hopótese de não
ser havida a matéria da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87 como
absorvida e incorporada na Contribuição Autárquica’’ (conclusão 3a);

– ‘‘Ocorre, assim, omissão de julgado e erro de interpretação de
causa de pedir’’ (conclusão 4a).

Vejamos se a razão assiste à Recorrente.
Como flui da petição de impugnação em referência, dirigida ao

Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, foram submetidas à
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apreciação desse tribunal várias questões e, entre elas, a de que, ale-
gadamente, ‘‘o acto tributário de liquidação de tal prestação é ferido
de plúrimas ilegalidades . . . ’’, pois ‘‘ . . . da criação da Contribuição
Autárquica resultou automaticamente . . . a supressão de várias re-
ceitas, designadamente a da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87’’,
encontrando-se a prestação tributária em causa ‘‘incorporada na Con-
tribuição Autárquica . . . ’’ e, ‘‘se porventura se entendesse que o De-
creto-Lei no 422-C/88 (leia-se, antes, Decreto-Lei no 442-C/88) não
aboliu a verba da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87 . . . tal diploma
se deve considerar ferido de inconstitucionalidade . . . ’’.

Porém, percorrendo a sentença sob censura, vê-se que o Meritíssimo
Juiz, depois de fixar a ‘‘materialidade fáctica’’ dada como provada,
passou ao que ali designou por ‘‘enquadramento jurídico das questões
suscitadas pela impugnante’’ e, nesse domínio, com vista a ‘‘apurar
a essência e natureza jurídica de tal ‘‘tarifa de conservação’’, fez uma
profunda análise da legislação que considerou pertinente, citando e
transcrevendo a doutrina e a jurisprudência que teve por relevantes,
tudo para concluir que, ‘‘sendo a tarifa uma modalidade de taxa,
por não ter autonomia em termos de prestação tributária, a dívida
exequenda não é qualificável como um imposto, inexistindo, pois,
qualquer tipo de inconstitucionalidade, estando também prevista a
sua cobrança na legislação invocada’’.

E acrescentou o mesmo Julgador:
‘‘Finalmente, o fundamento da inconstitucionalidade do arto 12o,

al. b), da Lei no 1/87, por omissão da sua expressa substituição segundo
o referido arto 39o da Lei no 106/88, de 17.9.

Essa revisão, a que alude aquele arto 39o, foi efectivamente levada
a cabo pelo Governo através do DL no470-B/88, de 19 de Dezembro’’.

Em linhas gerais, estes foram os dundamentos da decisão recorrida,
que julgou improcedente a deduzida impugnação judicial.

Ora, decorrendo do exposto que a dita sentença nenhuma referência
ou alusão fez e, por isso, nada decidiu sobre a questão, suscitada
pela impugnante, da ‘‘supressão de várias receitas, designadamente
a da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87’’, da ‘‘incorporação na
contribuição autárquica’’ da prestação tributária em causa e da ‘‘in-
constitucionalidade do Decreto-Lei no 442-C/88, se se entendesse que
o mesmo não aboliu a verba da alínea b) do arto 12o da Lei no 1/87’’,
impõe-se-nos reconhecer que o Meritíssimo Juiz deixou de pronun-
ciar-se sobre questão que devia apreciar.

De modo que, não tendo sido apreciada uma tal questão, nem
havendo o seu conhecimento ficado prejudicado pela solução dada
a outras, forçoso é concluir que, no caso, foi cometida infracção ao
dever referido no arto 660o, no 2, do CPC, a acarretar a nulidade
cominada quer no arto 668o, no 1, alínea d), 1.a parte, daquele código,
quer no arto 144o, no 1, do CPT.

Tem, pois, razão a Recorrente.
Consequentemente, e com prejuízo da apreciação das demais ques-

tões suscitadas, acorda-se em conceder provimento ao recurso, anu-
lando-se por omissão de pronúncia, a sentença recorrida, devendo
o Tribunal ‘‘a quo’’ proferir nova sentença, em correcção do vício
ora verificado.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Recurso no 21467; Recorrente: BENIFER — Soc. Construções, L.da;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a sentença proferida pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Évora que lhe julgou improcedentes
os embargos que deduzira, recorreu a embargante “Benifer — So-
ciedade de Construções, L.da” para o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Tendo-lhe sido negado provimento a tal recurso veio então a em-
bargante recorrer dessa decisão para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, tendo formulado as seguintes conclusões:

1) Vem o recurso da decisão que indeferiu os embargos com o
fundamento de que o contrato promessa confere um direito obri-
gacional já que não teve eficácia real.

2) Ora, mesmo sendo a posse do comprador precária e conferindo
um direito obrigacional, tendo a tradição alteram-se os direitos e
o comprador promitente passa a ter um direito real de retenção.

3) E essa que é afectada com a penhora.
4) Por outro lado o C. P. Tributário é todo ele inconstitucional

por ofender o direito de igualdade e os arto 13 e 18 da Constituição
da República Portuguesa.

5) E que foi criado para o Estado enquanto exige uma dívida e
exerce direitos de esfera privada, ter direitos excepcionais e ser
diferente.

6) Deve pois ser considerado inconstitucional o C. P. Tributário
designadamente o arto 319.

7) E a ser assim deve ser dado sem efeito a penhora.
8) Ora nesse já se não coloca a questão das datas do contrato

e da penhora, porque assim na nova acção a propor seria sempre
a penhora posterior.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por não procederem os
seus fundamentos.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido foram considerados provados os seguintes

factos:
a) Na execução fiscal no 0906-90/002318.3, que a FP move contra

Mardino - Exportação de Mármores e Granitos, Lda., e que reverteu
contra João Martins Gualdino, para pagamento de dívidas ao Estado,
no montante global de 48.381.917$00, foi penhorado, em 29-06-94,
um prédio rústico, denominado Courela das Lages, com a área de
1,9312 ha, composto de uma parcela com cultura arvense, inscrito
na matriz predial rústica da freguesia de Santa Maria, concelho de
Estremoz, sob o arto 96 da secção C e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Estremoz, sob o no 8445, a fls. 133vo, do Livro
B-22, pertença do referido executado (cf. doc. fls. 15).

b) Por contrato-promessa de compra e venda, datado de 20-09-89,
o referido João Martins Gualdino prometeu vender à aqui embargante,
pelo preço de 14.500 contos, o prédio referido em a), constando do
referido contrato, além do mais, que o prédio prometido vender se
encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz
sob o no 01461/060794 da freguesia de Santa Maria, que o preço
já foi recebido e que a aqui embargante toma já posse do prédio
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e inicia a exploração industrial ou outra e pode fazer benfeitorias,
ficando com direito a estas e juros, tendo já gasto 5.500 contos, e
direito de retenção por estas e pelo sinal, nos termos do arto 759-alínea,
f) C. C. (cf. doc. fls. 12, que aqui se dá por integralmente reproduzido).

c) As assinaturas dos outorgantes do contrato referido em b), foram
reconhecidas, notarialmente, por semelhança, em 23-11-94 (cf. doc.
fls. 12vo).

d) Ao prédio referido em a), foi atribuído o no 01461/060794 da
freguesia de Santa Maria, apenas no dia 06-07-94, quando foi pedido
o registo de aquisição do prédio em causa, a favor de João Marcelino
Gualdino, por compra a Rui Manuel Zagalo Pacheco e mulher, efec-
tuada por escritura pública de 17-02-87 (cf. inf. fls. 90 e docs. fls. 91
a 102).

e) A penhora referida em a), foi registada em 06-07-94 (cf. doc.
fls. 95).

f) Em 13-03-95, a embargante era inexistente no cadastro dos SIVA,
e embora viesse apresentando, desde 1989, declarações modelo 22
do IRC, não apresentava, até aquela data, qualquer movimento (cf.
fls. 104 a 108).

A sentença recorrida deu ainda como não provado:
- que o contrato-promessa referido em a), foi celebrado em 20-09-89,

como dele consta ou em data anterior a 23-11-94;
- que a embargante entrou na posse do prédio em causa e iniciou

nele qualquer exploração, industrial ou outra, em 20-09-89, ou antes
da penhora aqui embargada ;

- que a embargante tenha feito benfeitorias no referido prédio.
Assente tal matéria de facto que se impõe a este tribunal de revista,

por força do artigo 21o no 4 do ETAF, que apenas permite ao Supremo
Tribunal Administrativo conhecer de matéria de direito nos processos
inicialmente julgados, nos tribunais tributários de 1a instância, salvo
nos casos a que se reporta o artigo 722o do C.P.C. aqui não aplicável,
há que apreciar o recurso.

As questões que a recorrente suscita no recurso podem sintetizar-se
em duas:

- saber se o contrato-promessa de compra e venda com tradição
pode fundamentar os embargos;

- inconstitucionalidade do Código de Processo Tributário.
Comecemos pela segunda questão que, a proceder, poderá levar

logo à procedência do recurso. Tal questão foi expressamente apre-
ciada no acórdão recorrido que entendeu não ocorrer tal inconsti-
tucionalidade genérica daquele diploma, que nem sequer vinha de-
monstrada pela recorrente, não tendo igualmente fundamento a in-
constitucionalidade assacada ao artigo 319o do CPT. A recorrente
não suscitou na sua petição de recurso qualquer inconstitucionalidade,
vindo apenas alegá-la no recurso para a 2a instância, tal como no
presente recurso, em termos genéricos, sem indicar o modo como
todos os preceitos do C.P.T. seriam violadores da Constituição da
República. Por isso não podia o tribunal recorrido, como o não pode
este tribunal, apreciar se ocorreria em concreto o vício genericamente
invocado.

A recorrente invocou também a inconstitucionalidade do artigo
319o do C.P.T. que, em seu entender, concedia privilégios ao Estado,
não referindo porém quais eram esses privilégios. Este artigo 319o

indica quais os casos em que podem deduzir-se embargos, qual a
sua tramitação e qual o prazo para a sua dedução. Tais situações
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não são fundamentalmente diversas das que vêm previstas no artigo
1039o do Código de Processo Civil pelo que se não compreende,
e a recorrente não o explicita, onde reside a inconstitucionalidade.
Sempre se dirá, porém, que o Tribunal Constitucional já teve que
se pronunciar sobre a constitucionalidade do C.P.T. a propósito das
execuções por dívidas à Caixa Geral de Depósitos, tendo concluído
que as normas, de tal compêndio legal não violam a Constituição...
Não procede pois a questão da inconstitucionalidade.

Entremos agora na apreciação do outro fundamento do recurso.
Pretende a recorrente que o contrato-promessa com tradição do prédio
confere um direito real de retenção que é afectado pela penhora.

Como é sabido e já atrás se referiu, a matéria de facto fixada
no tribunal recorrido impõe-se a este tribunal, atento o que dispõe
o artigo 21o no4 do E.T.A.F.. Ora de acordo com a matéria de facto
fixada, não só não se deu como provado que a recorrente tinha a
posse do bem penhorado, como expressamente se consignou como
não provado “que a embargante entrou na posse do prédio em causa
e iniciou nele qualquer exploração, industrial ou outra, em 20.09.89,
ou antes da penhora aqui embargada”. Não estando pois provada
a posse que a recorrente se arroga em data anterior à penhora não
podiam os embargos proceder por terem por finalidade impedir que
seja ofendida a posse. Não havendo posse não pode haver ofensa
dela, tendo os embargos que improceder por ilegitimidade da em-
bargante. Assim sendo, não se justifica entrar na apreciação das con-
sequências jurídicas do contrato-promessa de compra e venda e do
direito de retenção, porquanto a prova produzida não permite a pro-
cedência dos embargos seja qual for a posição jurídica que se defenda
quanto a tais questões.

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 70% a procuradoria.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1999.

Assunto:

Processo civil; efeitos do julgado em 2a Instância; recurso para
o S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

Os efeitos do julgado no T. T. de 2a Instância, na parte não
recorrida para o S. T. A., não podem ser prejudicados pela
decisão do recurso, nos termos do art.o 684o n.o 4 do C.
P. Civil.
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Recurso no 21.504 em que é recorrente Maria da Conceição Torcato
Gonçalves e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator Exm.o
Cons.o FONSECA LIMÃO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria de Conceição Torcato Gonçalves, não se conformando com
o Ac. do T. T. de 2a Instância, a fls.66 e seguintes, dele interpôs
recurso para este S. T. A., terminando as suas alegações com a for-
mulação do seguinte quadro conclusivo:

1o — ”Existiam duas transmissões de bens uma a título oneroso
sujeito a sisa pelo valor patrimonial à data da liquidação 6/1/1988
a que foi feita a avaliação efectuada.

2o — Outra a título gratuito pelo valor patrimonial à data do óbito
25/6/1982 pelo facto do terreno vendido pela impugnante e seu marido
se encontrar omisso na matriz (conf. Relação de bens a fls. 14) con-
forme primeiro período da última página da sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância em que nem sequer foi feita qualquer
avaliação.

3o — Assim, na avaliação efectuada existe uma errada quantificação
do valor patrimonial que constitui fundamento de impugnação
[art.o 120o alínea a) do Cód. Processo Tributário].

4o — Nestes termos e nos mais de Direito e com o Douto supri-
mento de V. Ex.a e por ter violado o art.o 120o alin. a) do C. P.
Tributário e ainda os arts. 97o e 109o da Sisa em consequência do
errónea quantificação dos valores patrimoniais que constituem fun-
damento de impugnação.

Consequentemente,
5o — Não deve ser mantido o valor em causa e julgada procedente

a provada a impugnação revogando-se por conseguinte a sentença.”
A Fazenda Pública opinou no sentido de improcedência do recurso.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o foi do parecer que não se deve

conhecer do objecto do recurso.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu provada a seguinte matéria de facto:
a) Pela R.F. do 7o Bairro Fiscal de Lisboa correu termos o processo

de avaliação n.o 2/88, instaurado em 12/1/88 nos termos da art.o 108o

do CSISSD, referente ao lote de terreno para construção com a área
de 200m2, omisso na matriz, situado no Guarda Jóias, a destacar
do prédio rústico denominado Terras do Reitor, Freguesia da Ajuda,
em Lisboa, o qual foi alienado pela impugnante e seu falecido marido
pelo valor de 1 300 000$00 (v. fls. 10 e seguintes).

b) A 1a avaliação realizou-se em 7/1/88, tendo a respectiva Comissão
atribuído o valor de 50 000$00 por m2, do que resultou a atribuição
do valor de 10 000 000$00 ao terreno em causa, por considerar que
este se situava em local de construção autorizada, podendo ser cons-
truído um prédio de três caves para comércio e seis pisos para ha-
bitação, além de um piso intermédio que se previa que viesse a ser
autorizado também (v. fls. 15).

c) Tal decisão foi notificada a Mário Silva Gonçalves em 17/3/1989
(fls. 16).

d) O notificado faleceu em 19/3/89 (fls. 23), pelo que a impugnante,
como cabeça de casal requereu a 2a avaliação ao abrigo do n.o 96o

do CSISSD em 29/11/89 (fls. 20/21).
e) A 2a avaliação realizou-se em 21/06/1990, tendo a Comissão

deliberado por unanimidade, atribuir o valor unitário de 42 500$00
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por m2, a que corresponde o valor global de 8 500 000$00, atendendo
à localização do terreno, aos preços praticados na área e ao fim a
que se destinava (ver termo de fls. 31/32).

f) A impugnação foi deduzida em 5/7/1990 conforme carimbo cons-
tante da face do P.I.

Na petição inicial impugnou a ora recorrente a 2a avaliação de
um terreno com o fundamento de ser bastante elevado o valor atri-
buído por metro quadrado.

A sentença de 1a Instância considerando que o fundamento in-
vocado não constituía preterição de formalidades legais, o único sus-
ceptível de fundamentar a impugnação, nos termos do art.o 97o da
Sisa, julgou-a improcedente.

Nos recursos para 2a Instância, o recorrente voltou a invocar tal
fundamento e censurou a sentença recorrida por não ter feito correcta
aplicação da Lei, nomeadamente dos art.o 3o e 155o do C. P. Tributário.

No acórdão recorrido, respondendo a estas questões, decidiu-se:
1o Que, nos termos do § único do art.o 97o do C. Sisa, a impugnação

do acto avaliativo só podia ter por fundamento a preterição de for-
malidades legais e neste conceito não cabia a mera discordância quanto
ao valor atribuído ao terreno.

2o Que o art.o 156o do C. P. T. só lograva aplicação para futuro,
não sendo, por isso, aplicável ao caso dos autos, porquanto a im-
pugnação foi deduzida anteriormente à entrada em vigor.

A decisão quanto a estas questões não vem censurada no recurso
para este S. T. A.

Devem, por isso, nos termos do art.o 684o n.o 4 da L. Proc. Civil,
considerar-se definitivamente decididas tais questões.

Assente ficou, dois, que, nos termos do art.o 97o § único do C.
Sisa, só a preterição de formalidades legais constituía fundamento
de impugnação do acto avaliativo e que o art.o 155o do C.P.T. não
lograva apreciação ao caso vertente.

Assim, a errada quantificação do valor patrimonial, invocado nas
conclusões do recurso para este S.T.A., embora integrando, nos termos
do art.o 155o n.o 2 do C.P.T., ilegalidade susceptível de fundamentar
a impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais, é questão
de que não cumpre conhecer, visto que, nos termos do art.o 684o

n.o 4 do C. P. Civil, os efeitos do julgado na 2a Instância não podem
ser prejudicados.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40%

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva
Rodrigues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

IVA. Deliberação da Comissão Distrital de Revisão. Acto des-
tacável. Recurso. Prazo.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A deliberação da Comissão Distrital de Revisão que pro-
cedesse à fixação do IVA por presunção ou estimativas
era segundo a redacção original do art.o 86o do CIVA,
um acto prejudicial sindicável ou um acto destacável para
efeitos de impugnação judicial.

II — O prazo de recurso era um prazo especial de oito dias,
independentemente das ilegalidades que fossem invocadas
como fundamento da impugnação desse acto.

Recurso n.o 21 521. Recorrente: A. Ferreira Praça & C.a, L.da.; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. A. Ferreira Praça & C.a, L.da, com os demais sinais dos autos

dizendo-se inconformada com a sentença de 96.09.30 do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Aveiro, que julgou improcedente a im-
pugnação judicial deduzida contra a deliberação da Comissão Distrital
de Revisão de 23 de Junho de 1988 e que lhe foi notificada por
carta registada com aviso de recepção devolvido devidamente assinado
em 8 de Julho de 1988, dela recorre directamente para esta formação
judicial, pedindo a sua revogação.

2. Como fundamentos de impugnação a ora reconforte alegara,
em síntese, a deliberação sindicada, nos termos da qual se lhe fixara,
por presunção, o IVA do ano de 1986 no valor de 1 063 363$00,
sofria da ilegalidade de falta de fundamentação, já que não identificava
os factos concretos e reais que determinaram o sentido da deliberação,
e não havia sido constituída de acordo com o estipulado na lei, uma
vez que só fora integrada por dois elementos, o que se traduzia num
outro vício legal.

3. A sentença recorrida, conhecendo da excepção peremptória da
caducidade do direito de impugnação que fora suscitada pelo Mi-
nistério Público junto do tribunal recorrido, resolveu-a em sentido
afirmativo, mas não obstante discreteando sobre os seus fundamentos,
concluiu que ela também improcederia de meritis.

Para se pronunciar naquele sentido a decisão recorrida, que a de-
liberação impugnada tinha, à luz da redacção original do art.o 86o

do CIVA, então em vigor, a natureza de um acto prejudicial apelidado
de acto de fixação definitiva do imposto e que o prazo para a sua
impugnação era de oito dias, quer se pretendesse discutir o apu-
ramento do imposto ou a determinação dos valores que lhe serviram
de base, quer a existência de outros vícios do acto, como «a preterição
de formalidades legais, v. g. vícios no processo de constituição e fun-
cionamento da comissão (que se teria constituído e funcionado apenas
com dois elementos quando a lei estipula que é constituída por quatro)
e no modo por que foi externada a deliberação (falta de fun-
damentação).

Mais aduziu que esse prazo se havia esgotado à data da apresentação
da petição inicial da impugnação, em 29 de Setembro de 1988, mesmo
que se consentisse sobre a sua natureza subjectiva e mesmo que se
aceitasse que o cômputo do seu primeiro dia fosse relegado para
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o dia seguinte ao da entrega de certidão sobre a acta da deliberação,
que ocorreu em 28 de Julho de 1988, - e aqui, ainda assim, sem
entrar em linha de conta com o carácter duvidoso da possibilidade
de deferimento do prazo de recurso então apenas previsto no art.o 31o

da LPTA, mais não fosse por o requerimento do pedido de certidão
ter sido apresentado já depois de esgotado o prazo de impugnação,
em 26 de Julho de 1988 -, pois a notificação da deliberação tinha
sido efectuada por carta registada com A/R assinado no dia 8 do
mesmo mês.

4. Contra o decidido, a recorrente pretexta nas suas alegações de
recurso que a falta de fundamentação da deliberação da Comissão
Distrital de Revisão e a falta do número legal de membros da mesma,
constituem vícios que implicam a preterição de formalidades legais
que conduzem à sua anulação e que a impugnação não é intempestiva
por a previsão do art.o 86o do CIVA se aplicar apenas à deliberação
«como acto voluntário colectivo» em que a fixação do imposto se
abriga, aferindo-se, no caso, o prazo de impugnação pelo disposto
nos art.os 5o e 89o do CPCI.

5. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o julgado na esteira
da sua argumentação.

6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso sob entendimento de que a questão
da caducidade encontra bem resolvida e segundo a linha de juris-
prudência deste tribunal e de que as demais questões estão preju-
dicadas pela solução dada àquela.

B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se, na vigência da redacção original do art.o 86o do

CIVA, prazo de interposição da impugnação judicial da deliberação
da comissão distrital de revisão em que se fixou o valor do IVA
por presunção ou estimativas é de 8 ou 90 dias a contar da notificação
dessa deliberação quando ela seja sindicada com fundamento em vício
de preterição de formalidades legais (falta de fundamentação e ir-
regularidade da constituição da formação que deliberou).

2. A matéria de facto.
A instância recorrida deu como provado o seguinte quadro factual:
a) - No ano de 1986 a contribuinte dedicava-se à actividade de

”fabrico de calçado e pele de couro” (CAE 32 4010), encontrando-se
colectada sob o regime normal mensal para efeitos de IVA.

b) - Na sequência de uma visita às instalações da impugnante,
os SFT concluíram que aquela, com referencia ao exercício de 1986,
teria efectuado rendas que omitiu na sua contabilidade no montante
presumido de 67 558 000$00, e em consequência, deixara de liquidar
e entregar nos cofres Estado IVA no montante de 10 802 524$00.

c) - Em face dos elementos fornecidos pelos SFT e ao abrigo do
disposto no art. 82o, no 1 do CIVA, o Chefe da RFOA procedeu
à rectificação do volume de negócios declarado pela impugnante e
liquidou-lhe adicionalmente o IVA considerado em falta, do montante
de 10 802 521$00.

d) - Notificada desta liquidação, bem como das rectificações ope-
radas, a impugnante fez dar entrada na RFOA de reclamação nos
termos do n.o 2 do art.o 84o do CIVA.

e) - O Chefe de Reparação, após a reclamação ter sido invocada
pelos Serviços de Fiscalização Tributária, que efectuaram nova visita
à impugnante, considerou-a parcialmente procedente e fixou o novo
valor do IVA em divida em 1 063 370$00.
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f) - Notificada do teor desta decisão e com ela não se conformando,
a impugnante comunicou a sua discordância ao Chefe de Reparação.

g) - Este remeteu a reclamação à CDR, acompanhada pelo seu
parecer pela informação dos SFT.

h) - Aquela comissão, reunida em 23 de Junho de 1988, deliberou
por unanimidade fixar o IVA em dívida no montante de 1 063 263$00.

i) - Da acta da reunião, a título de fundamentação, consta o seguinte:
«Em face da reclamação apresentada, do processo individual do con-
tribuinte e dos demais elementos de informação ao seu dispor, a
Comissão delibera, por unanimidade, levar em linha de conta o ajus-
tamento feito pelos Serviços de Fiscalização Tributária, a quando
da análise da reclamação apresentada.

Deste modo, e face aos novos elementos que foram carreados ao
processo pelos Serviços de Fiscalização Tributaria a comissão fixa
os valores do Volume de Negócios e de Imposto antes apontados,
como sendo os mais ajustados à extensão da actividade exercida Face
a esta decisão, que corresponde a que a reclamação apresentada tivesse
sido procedente, a comissão não procede a fixação de qualquer
agravamento.

Os valores de impostos fixados foram devidamente discriminados
pelos correspondentes períodos».

j) Na referida reunião tomaram parte apenas, como presidente,
um subdirector tributário, por delegação do Director Distrital de Fi-
nanças, e delegado da Fazenda Nacional, sendo que na parte inicial
da respectiva acta, no local à identificação dos delegados designados,
ficou escrito o seguinte: «delegados designado(s) pela ”Associação
Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de
Pele e seus sucedâneos - APICCAPS”, conforme ofício n.o 22/88,
de 9/2/88 da referida Associação:

- Sr. Domingos José, notificado pelo n/ ofício n.o 2631, de 13/06/88 e
- Sr. Dr. Manuel Augusto da Silvara Tavares, notificado pelo n/

ofício n.o 2632, de 13/06/88.
Os referidos delegados não estiveram presentes ao acto».
l) - O contribuinte foi notificado da deliberação da CDR, bem

como para no prazo de 15 dias pagar o montante de 1 264 324$00,
sendo 1 063 263$00 de imposto e 200 961$00 de juros compensatórios,
por carta registada com aviso de recepção, que foi devolvido assinado
com data de 8 de Julho de 1988.

m) - Em 26 de Julho de 1988, a fez dar entrada na RFOA um
requerimento pedindo certidão da acta da reunião da CDR onde
foi tomada deliberação dita em h), certidão essa que foi emitida em
28 do mesmo mês.

n) - A presente impugnação deu entrada na RFOA em 29 de Se-
tembro de 1988.

3. O mérito do recurso.
Como já se disse, a sentença conheceu das ilegalidades invocadas

como fundamento de impugnação da deliberação da comissão distrital
de revisão (falta de fundamentação e irregularidade da sua cons-
tituição pela falta de dois dos seus elementos), concluindo pela sua
improcedência.

Todavia, não se pode atribuir a esse conhecimento outro sentido
que não o equivalente ao da resolução de um mero exercício académico
dado que a demissão da impugnação foi pronunciada pela resposta
dada à questão da caducidade do direito de impugnação.



(1) Sobre os actos prejudicais e notas características da prejudicialidade cf. Marcello
Caetano, Manual de Direito Administrativo, I, 1991, págs. 445 e 446 e Alberto Xavier,
Conceito e Natureza do Acto Tributário, pags. 243 e segs.
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Julgada improcedente por o direito de impugnação exercido estar
caducado, toda a apreciação assente no pressuposto da não caducidade
desse direito ficou prejudicada e tornou-se inútil.

Tal quer dizer que o âmbito da censura que este tribunal ad quem
tem de fazer se resume ao do mérito da decisão de improcedência
da impugnação por se julgar caducado o direito exercido ou seja,
o conhecimento do mérito do recurso restringe-se apenas à apreciação
e decisão da última questão suscitada nas suas alegações de recurso.

Rezava assim o art.o 86o do C.I.V.A., na sua redacção original,
a cuja sombra se acolhe o caso concreto: «1. A fixação definitiva
do imposto efectuada nos termos dos art os 84o e 85o não é susceptível
de reclamação nem de impugnação judicial nos termos do Código
de Processo das Contribuições e Impostos, salvo se tiver havido pre-
terição de formalidades legais, caso em que contribuinte poderá re-
correr para o Tribunal de 1.a Instância das Contribuições e Impostos.

2. O recurso não tem efeitos suspensivos e só poderá ser interposto
dentro do prazo de oito dias a contar da notificação referida no
artigo anterior».

Deixando de parte a questão da inconstitucionalidade da restrição
nele determinada do âmbito fundamentos de impugnação judicial ape-
nas à preterição de formalidades legais, por a sua abordagem ser
despicienda para a solução do recurso, mas sobre a qual hoje existe
acordo de que toda a ilegalidade do acto é fundamento da sua im-
pugnação, é evidente que o preceito converteu o acto procedimental
preparatório de fixação do imposto, nele identificado, num acto des-
tacável do respectivo procedimento administrativo-tributário para
efeitos de impugnação judicial.

Em vez de adoptar o critério da impugnação unitária, como hoje
acontece, permitindo apenas a impugnação do acto final do proce-
dimento de liquidação, no caso, o acto tributário ou de liquidação,
com fundamento em todos os vícios próprios deste e dos seus actos
preparatórios (ilegalidades reflexas ou derivadas), o legislador de-
cidiu-se, então, por instituir aqui uma fase de estabilização dos efeitos
jurídicos, potenciadora da constituição de caso resolvido ou decidido
quanto aos efeitos desse acto, de fixação do imposto, obrigando à
sua impugnação judicial autónoma.

É o que se apelida de actos prejudiciais ou destacáveis para efeitos
de impugnação judicial autónoma por força da lei.

A deliberação da comissão distrital de revisão a que aludem os
art.os 84o e 85o do CIVA tem exactamente essa natureza.

Conquanto se trate de um acto que encerra uma fase do proce-
dimento legalmente estatuído, definindo nos termos por ele confi-
gurados certos efeitos, - no caso, de determinação da matéria co-
lectável - e, por virtude disso, prejudicando o resultado dos actos
subsequentes, essa sua virtualidade não o converteria em acto au-
tonomamente sindicável por natureza, por lhe faltar a característica
da possibilidade de lesividade directa dos direitos ou interesses le-
galmente protegidos dos respectivos interessados (1).

Para a interposição do recurso, o n.o 2 do citado preceito estabelece
o prazo de oito dias a contar da notificação referida no artigo anterior
ou seja, da notificação do contribuinte para pagar o imposto liquidado
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em função da decisão do chefe de repartição de finanças ou da de-
liberação da comissão distrital de revisão quando tornadas definitivas.

Trata-se de um prazo custo, atenta a razão de ser da conformação
do acto como legalmente destacável.

O prazo tem por funcionalidade o exercício do direito de impug-
nação ou recurso com fundamento em todos os vícios que sejam
susceptíveis de afectar a legalidade do acto destacável, nestes se in-
cluindo aqueles que fogem à qualificação de preterição de forma-
lidades legais e cuja invocação como causa de pedir se admitiu por
razões de constitucionalidade.

A lei não distingue entre os diversos fundamentos que possam
ser causa de pedir do recurso para definir o prazo de interposição
do mesmo e não se vêem razões para o fazer sendo pois de seguir
o velho adágio latino ubi lex non distinguit nec nobis distinguire debemus.

A tese sustentada pela recorrente de que a previsão do prazo de
oito dias estatuída no art.o 86o do CIVA se refere apenas aos casos
em que «a impugnação por objecto a fixação definitiva do imposto»
ou «aqueles em que se pretenda anular a fixação do imposto, por
eventuais vícios no apuramento ou determinação dos valores que
lhe serviram de base», mas já não àqueles em que «a impugnação
tem por objecto a deliberação...como acto voluntário colectivo em
que essa fixação se abriga» (como falta de fundamentação da de-
liberação e irregularidade da constituição da comissão pela falta de
dois elementos), hipótese que o prazo teria de colher-se no art.o 89o

do C.P.C.I. «por ser nos termos deste artigo e com os fundamentos
previstos no arto 5o do mesmo Código que a impugnação o é deduzida»
não tem quaisquer apoios hermenêuticos, sejam de ordem literal,
sistemática, teleológica ou histórica.

Pelo contrário, é um sentido que afronta abertamente o disposto
nos art.os 86o do CIVA e 89o do CPCI.

No que tange ao primeiro preceito, porque, excluída a extensão
do recurso admitida em relação a outros fundamentos por razões
de conformidade constitucional, a possibilidade de recurso nele ad-
mitida restringia-se precisamente apenas ao fundamento nele indicado
da preterição de formalidades legais e consequentemente, a definição
do prazo só em relação à impugnação com esse objecto se poderia
referir.

A atitude da recorrente traduz-se, deste modo, em excluir da lei,
contra sua própria letra, o que no preceito abertamente se incluía.

Pelo que diz respeito ao art.o 89o do C.P.C.I.
Este preceito é uma norma geral, como iniludivelmente se colhe

do seu único, em que se fixa o prazo geral do exercício do direito
de impugnação dos actos tributários stricto sensu, ou seja dos actos
de liquidação, nos termos do art. 5o do mesmo compêndio normativo
(com fundamento em incompetência, vício de forma, inexistência dos
factos tributários ou qualquer ilegalidade).

O recurso ou impugnação judicial de outros actos do procedimento
não tributários stricto sensu, como é o sindicado, só era admitido
quando expressamente previsto e, em tais casos, a lei apontava sempre
o respectivo prazo.

São exemplos desses, além do caso em apreço, os previstos nos
arts. 78o § único C.C.Industrial, 18o § único do C.I. Transacções e
97o § único do Código da Sisa e 20o §§ 1o e 4o do C.I. Profissional.



(2) Cf. nesse sentido, entre outros, o Ac. deste tribunal de 05.05.93, in Rec. 15 219,
de data desconhecida, in Rec. 16 146; de 95.05.31, in Rec. 14 939; de 92.12.07, in Rec.14 388.

(3) Cfr. Art.o 298o n.o 2 do C. Civil. Vide ainda, entre outros, Alberto dos Reis, Comentário
ao Código de Processo Civil, Vol. 2o, págs. 56 «O prazo dentro do qual há-de ser proposta
uma determinada acção é um elemento integrante do regime jurídico da respectiva relação
de direito substantivo ou material», sendo consequentemente de caducidade.
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Tem-se, pois, por acertada a interpretação da lei feita pela decisão
recorrida quanto a denominação do prazo de oito dias para o recurso
da deliberação da comissão distrital de revisão (2).

Igualmente se tem por correcta a aplicação da lei feita ao caso
concreto. Na verdade, tendo em conta que a recorrente fora notificada
em 8 de Julho de 1988 nos termos do n.o 1 do art.o 85o do CIVA
(al. l) do probatório), e só entregou petição inicial da impugnação
no dia 29 de Setembro de 1988 (al. n) do probatório), há muito
que se havia esgotado aquele prazo de oito dias para exercer o direito
de impugnação.

E esta conclusão tanto é válida quer se considere ter o prazo de
impugnação natureza adjectiva (e como tal regido o seu cômputo
pelos art.o 144o n.os 2 e 3 do CPC e 10o da Lei n.o 38/87, de 23
de Dezembro, este respeitante à definição das férias judiciais), quer
substantiva (e como tal apurado nos termos do art.o 279o do C. Civil
e sua alínea e) e 10o da referida Lei n.o 38/87).

Por outro lado, a conclusão não se altera ainda que se defendesse
ser, ao tempo, analogicamente aplicável ao contencioso tributário o
regime do n.o 2 do arto 31o da LPTA de deferimento do prazo de
recurso para o momento da entrega da certidão requerida donde
constassem os elementos em falta, no caso da notificação efectuada
ser insuficiente, e mesmo assim sem se questionar incongruência da
aplicação do prazo de tanta dias estipulado para requerer passagem
de certidão na medida da expressão excedente à do prazo especial
de recurso em que este estaria já esgotado (o que, no mínimo obrigaria
a reduzir esse prazo os limites do prazo especial de recurso).

É que, mesmo raciocinando dentro destes parâmetros normativos,
e tendo em conta que a citada certidão foi entregue no dia 28 de
Julho de 1988, o prazo de recurso de oito dias sempre se iniciaria
em 15 de Setembro de 1988 (art.o 10o da Lei n.o 38/87) e comple-
tar-se-ia, no mínimo, segundo a opção da sua natureza adjectiva, em
26 de Setembro de 1988, pelo que havendo a petição inicial sido
apresentada no dia 29 seguinte, o foi já fora do prazo.

Tal equivale por dizer que o direito de impugnação conferido pela
lei para ser exercido dentro do referido prazo caducara pelo seu não
exercício dentro desse prazo peremptório (3), como bem se decidiu
na sentença examinada.

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, 1 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues — Re-
lator — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal - Hipoteca - Embargos de terceiro à penho-
ra - Posse - Qualidade de terceiro.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em execução hipotecária promovida pela C.G.D., a pe-
nhora do bem hipotecado constitui mera emanação da
hipoteca, pelo que não é relevante, para efeitos da dedução
de embargos de terceiro àquela, a alegação de posse ad-
quirida in medio tempore.

2 — O embargante não é então, sequer terceiro, nos termos
e para os efeitos do art.o 101o, n.o2 do C.P. Civil, dada
a sua própria legitimidade passiva para ser demandado
na execução, ut. art.o 56o, n.o2 do mesmo diploma.

3 — Só assim não sucede quando o embargante procure
demonstrar que a aludida garantia real lhe não é
oponível.

Recurso no 21.528 em que é recorrente Alípio Gonçalves Coimbra
e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Sr. Cons.o
Dr. Brandão de Pinho.

Acordam, na Secção de Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Alípio Gon-
çalves Coimbra da sentença do TT da 1a Instância de Braga, proferida
em 27/11/95, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, pelo
mesmo deduzidos contra a penhora de fls. 17.

Fundamentou-se a decisão, em que a hipoteca, na sequência da
qual foi efectuada a diligência embargada, é oponível ao embargante,
sendo a sua posse posterior àquela, podendo a execução por dívida
provida de garantia real seguir directamente contra o possuidor dos
bens onerados - art.o 56o, n.o2 do C.P.C. -, não sendo sequer necessário
a nomeação de bens à penhora - seu art.o 835o.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a - O promitente-comprador, em contrato-promessa de compra

e venda de um prédio, que tenha entrado na posse dele, beneficia
da tutela de embargos de terceiro».

2a - O art.o 319o do C.P.T. estabelece, como função dos embargos
de terceiro, a de reagir contra o ”arresto , penhora ou outra diligência
oficial” que ofenda a posse de terceiro.

3a - Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção
possessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por
diligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4a - O recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5a - E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo
a praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6a - O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.
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7a - O mecanismo do n.o2 do art.o56o do Código de Processo Civil,
então vigente, apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também
é parte na execução.

8a - «Acção executiva em que se pretenda fazer valer uma garantia
hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens», isto é,
«tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor primitivo».

9a- No caso ”sub judice”, a acção executiva não foi instaurada contra
o possuidor-embargante e ora recorrente.

10a - A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova até final.

11a - A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do
disposto no art.o319 do CPT e art.o56 do CPC então vigente”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão porquanto ”uma vez que foi dada como provada que a hipoteca
a favor da C.G.D., foi registada em data anterior ao início da posse
pelo ora recorrente, não pode ter sucesso a sua pretensão”.

O Ex.mo. Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte
parecer:

”É requisito ou fundamento dos embargos de terceiro que a posse
deste seja ofendida pela penhora.

Só há ofensa quando a penhora seja, de alguma forma, ilegal ou
ilícita.

Ora, no caso de penhora, pelo credor de bens regularmente hi-
potecados para garantia do crédito e entretanto transmitidos, não
há ofensa da posse (ou da propriedade) do actual titular dela, ainda
que este não seja o devedor, desde que a hipoteca existisse à data
da transmissão.

Com efeito, em tal caso, a penhora é legalmente permitida e im-
põe-se ao actual proprietário e possuidor (adquirente), como resulta
dos arts. 686o, 695o, 698o, 721o e 725o do C. Civil e 56o, n.o2 e 835o

do Cod. Proc. Civil.
Por outro lado, provindo a constituição da hipoteca e a transmissão

da posse e da propriedade da mesma pessoa ou titular, o direito
inscrito ou primeiramente inscrito (do credor hipotecário) prevalece
sobre o não inscrito ou posteriormente inscrito, de acordo com o
regime do Registo Predial e o referido art.o 686o do C. Civil.

Das disposições legais citadas resulta, ainda que o embargante não
é terceiro, como exigia o art.o 1.037o do Cod. Proc. Civil (e exige
o art.o 351o actual).

É que o embargante é parte na causa (execução), conforme resulta
dos arts. 696o e 698o do C. Civil e impõem os arts. 56o, n.o2 (e ainda
os 3 e 4 da redacção actual) e 835o (redacção em vigor à data da
penhora) do Cod. Proc. Civil.

Quaisquer irregularidades ou omissões que haja ou tenha havido
no processo quanto às partes e seu chamamento, devem ser invocadas
ou atacadas no próprio processo executivo, nada tendo a ver com
a admissibilidade e procedência dos embargos, pois estes não são
meio ou forma legal de os atacar.

Nestes termos, entende-se que o recurso não merece provimento.
Neste sentido decidiu o Ac. deste S.T.A. de 14/5/1997, recurso

n.o 21.230”.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”- a CGD fez registar - definitivamente em 24/6/86 - hipoteca sobre

a dita fracção [habitação no 3.o andar (piso 6), lado sul, bloco poente
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com a área de 170m2 localizada no prédio em propriedade horizontal,
sito em S. Gião - Val Flores, freguesia de Valença, designada por
«FV», inscrito na respectiva matriz, sob o art.o 158 - «FV»], para
garantia de uma dívida de Agostinho Dias Ferreira e mulher, cuja
execução pediu, tendo aquela fracção sido penhorada em 26/1/94;

- O embargante diz vir utilizando aquela fracção desde 22/11/89;
- O embargante não foi chamado a intervir naquela execução”.
Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, o credor hipotecário C.G.D. fez instaurar

execução fiscal contra o devedor procedendo-se à penhora, em 26/1/94,
do imóvel (fracção autónoma FV), cuja hipoteca fora definitivamente
registada em 24/6/86.

Penhora que, no entender do embargante, seria ilegal mercê da
sua posse desde 22/11/89, por virtude de contrato-promessa de compra
e venda, da mesma data, celebrado com o dito devedor, ora executado.

Todavia, os embargos improcedem necessariamente, como vem
decidido.

Desde logo, o embargante não tem a qualidade de terceiro.
Nos termos do art.o 1.037o, n.o 2, do C. P. Civil «considera-se terceiro

aquele que não tenha intervindo no processo ou no acto jurídico
de que emana a diligência judicial, nem represente quem foi con-
denado no processo ou quem no acto se obrigou”.

Ora, como é sabido, na hipoteca como, em geral, nas garantias
reais, o credor tem direito de se pagar pelo produto da venda de
certos bens, de preferência a outros credores - art.o 686o do C. Civil.

Trata-se de um direito com natureza real - res, non persona debet -,
a que é inerente a chamada sequela: ubi rem meam - invenio, ibi
vindico.

Por isso é que a execução ”pode seguir directamente contra o pos-
suidor dos bens onerados ...” - art.o 56o, n.o2, do C.P. Civil.

Ou seja: tal posse não prejudica a afectação jurídica que, por causa
da hipoteca, sobre eles impende.

Assim, o possuidor está, para o efeito, na mesma posição do devedor
ou, como se expressa o recente Ac. deste tribunal, de 14/5/97,
rec. 21.230, ”tem legitimidade passiva para ser demandada, directa
e originariamente, em processo de execução fiscal para cobrança de
dívidas à Caixa Geral de Depósitos, garantidas com hipoteca volun-
tária”, não tendo por isso, ”a qualidade de terceiro mas de parte
que pode intervir no processo através da oposição de executado (em-
bargos de executado)”.

Pelo que, logo em termos da sua própria alegação, o recorrente
não tem a qualidade de terceiro.

Por outro lado, aquele art.o 56o, n.o2, tem em vista uma posse
em nome próprio, que não mera detenção ou posse precária que
caracteriza, em geral, como é jurisprudência do S.T.A., a alegada
situação de promitente comprador.

Cfr., por todos, os Acs. de 11/6/97, rec. 21.186, de 20/12/95, rec.
13.460 e, de 29/3/95, rec. 18.536.

Aliás, e ainda que assim não fosse, a penhora nunca poderia ofender
a posse do embargante já que posterior à referida hipoteca de que
aquela é mera emanação - art.o 835o do Cód. Civil.

Assim, os embargos só seriam legítimos, se o embargante alegasse
e provasse qualquer fundamento através do qual se demonstrasse
que a dita garantia real lhe não é oponível - cfr. dito art.o 1.037o,
n.o2, 2a parte -, o que não é o caso.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas, pelo embargante, com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997 — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Duarte de Carvalho.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Incompetência hierárquica. Recursos per saltum para o STA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
é hierarquicamente competente para conhecer dos recur-
sos de decisões proferidas pelos tribunais tributários de
1 a instância - recursos per saltum por exclusivo fun-
damento matéria de direito.

II — Não cabe nessa hipótese aquele recurso em que o re-
corrente nas conclusões das alegações controverta o re-
sultado probatório estabelecido na sentença ou alegue
outros factos que estão para além dos aí consignados.

Recurso n.o 21 531. Recorrente: Dissoltin-Indúst. e Com. de Disso-
luções, Colas e Tintas, L.da.; 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. Dissoltin-Indústria e Comércio de Dissoluções, Colas e Tintas,

L.da, com os demais sinais dos autos deduziu impugnação judicial
contra os actos de fixação do lucro tributável do ano de 1988, no
montante de 12 909 191$00, e da correspondente contribuição indus-
trial, do montante de 4 633 762$00.

2. Por sentença de 96.10.29, o Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Aveiro declarou extinta a instância sob fundamento de que, em
síntese, tendo-se a impuguante declarado, no dia 14/12/94, devedora
da quantia de 4 633 762$00 proveniente da contribuição industrial
do ano de 1988 e aderido ao regime do Decreto-Lei n.o 225/94, de
5/9, beneficiando do pagamento da dita quantia em prestações men-
sais, o direito de impugnar se havia extinguido por incompatível com
atitude de renúncia tácita que advinha do uso das facilidades fiscais.

3. Inconformada com o decidido, a impugnante recorreu direc-
tamente para esta formação judicial, pedindo a sua revogação com
base nos fundamentos explanados nas suas alegações de recurso e
condensados na sua síntese conclusiva.

4. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto suscitou, no seu parecer,
a questão prévia da incompetência hierárquica do tribunal por o re-
curso não ter por exclusivo fundamento matéria de direito, já que
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nas conclusões 1.a, 2.a, 3.a e 9.a se afirmam factos que contrariam
o probatório estabelecido na sentença ou que aí não foram esta-
belecidos ou dados como provados.

5. Ouvidas as partes sobre a questão prévia, ninguém respondeu.
B - A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão prévia da competência hierárquica deste tribunal.
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 art.o 32o n o 1 al. b) do E.T.A.F. atribui-se a Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a compe-
tência para «conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito».

Por outro lado, resulta do arto 41o n o 1 al. b) do mesmo E.T.A.F.
que a competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando estes tenham por fundamento matéria
que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois é nelas
que a recorrente tem de condensar as causas de pedir a que atribui
susceptibilidade jurídica para, na sua óptica, determinar uma solução
da causa diferente da decidida ou ditada na decisão recorrida, in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto, aí feitas ou seja, da sua virtualidade
ou susceptibilidade para alcançar a solução pretendida, em face do
direito aplicável e da factualidade dada por assente na decisão
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, pois tal
representaria antecipar um juízo sobre a solução da questão de direito
que só poderá ser emitido pelo tribunal que estiver já julgado
competente.

Sendo assim, a questão de saber se o recurso tem ou não por
exclusivo fundamento matéria de direito resolve-se na de apurar se
a recorrente faz, nas conclusões das suas alegações, a afirmação de
qualquer facto, contra ou para além do que consta da decisão recorrida.

E o critério jurídico, emergente de varias disposições legais (cfr.,
entre outros os arts. 511o, n o 1; 653o; 655o; 657o; 659o; 646o no 4
722o, no 1 e 2 e 729o, n o 2 do C.P.Civil), para avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão
recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam a normas
ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente sua deter-
minação, interpretação ou aplicação, ou se, ou também, à consideração
de quaisquer factos naturais ou ocorrências da vida real (fenómenos
da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo que do do-
mínio do espírito ou da vontade), cujo conhecimento implique a ela-
boração de qualquer juízo probatório que não se contenha na com-
petência 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-
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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 do recurso é ainda aqui em primeiro
lugar ou directamente, uma questão de interpretação ou de aplicação
da lei relativa à força probatória específica estabelecida legalmente
de certos meios de prova, em função do facto probando ou do meio
de prova.

Só por decorrência da solução dada a essa questão de direito é
que o tribunal de revista poderá acabar por fixar os factos induzidos
por esses meios de prova.

Se se analisar o afirmado nas conclusões 1.a, 2.a, 3.a e 9.a, e que
constituem, na respectiva dimensão, uma síntese do que antes se ale-
gou no recurso, verifica-se que a recorrente contradiz o estabelecido
na al. d) do probatório da sentença de que se tinha declarado devedora
da quantia liquidada bem como a ilação judicial tirada do uso das
facilidades fiscais como envolvendo uma renúncia tácita ao direito
de impugnar.

Na verdade, a recorrente nega aí que a adesão aos benefícios sig-
nifique a aceitação da liquidação ou o reconhecimento ou confissão
dos factos em que esta se fundamenta e ainda que ela não revela
que tenha deixado de ter interesse e utilidade no prosseguimento
da lide e, finalmente, pretexta que nunca manifestou expressamente
a vontade de renunciar à impugnação ou praticou no respectivo pro-
cesso quaisquer actos de que pudesse inferir-se implicitamente esse
sentido.

A recorrente estrutura, assim a solução jurídica por que se bate
no recurso na consideração de factos que contrariam o probatório
estabelecido na sentença ou que estão para além dele.

Sendo assim, são 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 pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo mas o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos
das disposições citadas.

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

em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso,
cabendo essa competência ao Tribunal Tributário de 2.a 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, 1 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues — Re-
lator — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro 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 dele conhecer o T. T. de 2a Ins-
tância (hoje, Tribunal Central Administrativo) e não o
STA, independentemente do relevo de tais factos na so-
lução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso n.o 21.532. Recorrentes: Manuel Ferreira e Mário Ferreira.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Lúcio
Barbosa.

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

1. MANUEL FERREIRA e MÁRIO FERREIRA, identificados
nos autos, impugnaram judicialmente, junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro, o acto de liquidação de contribuição au-
tárquica, praticado pelo chefe de repartição de finanças de Santa
Maria da Feira.

O Mmo Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformados com esta decisão, os impugnantes interpuseram re-

curso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões
nas respectivas alegações de recurso:

“1a - A douta sentença recorrida enferma de nulidade prevista
no arto 68o, n. 1, al. d), do CPC, quer porque considerou susceptível
e carecida de prova matéria não alegada na petição inicial, quer porque
não se pronunciou sobre matéria alegada no artigo 3o da petição
inicial e sobre a qual se produziu prova documental e testemunhal.

Sem prescindir.
“2a - Ao julgar improcedente a impugnação com fundamento de

que a contribuição autárquica controvertida foi “. . . liquidada de
acordo com os elementos constantes da matriz, nomeadamente res-
peitando-se os titulares aí inscritos” e de que “O acto de inscrição
e da fixação da matriz constitui, não um mero acto preparatório,
mas um autêntico acto pressuposto, o qual, não só prepara como
verdadeiramente condiciona e influencia a liquidação”, a douta sen-
tença incorreu em erro de direito.

“3a - Pois que, conforme se provou nos autos, os impugnantes
não foram proprietários, usufrutuários nem mesmo possuidores do
prédio no ano a que respeita a colecta - 1991.

“4a - Sendo que, por força do disposto no artigo 8o do C.C.A.,
somente os proprietários e os usufrutuários ou possuidores dos prédios
são sujeitos passivos da contribuição autárquica.

“5a - O facto de o prédio estar inscrito na matriz em nome dos
impugnantes não obsta a que estes deduzam reclamação graciosa ou
impugnação judicial.
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“6a - Não tendo os impugnantes sido proprietários, usufrutuários
ou possuidores do prédio a que respeita a colecta impugnada, inexiste
no acto tributário um dos elementos da obrigação tributária - o res-
pectivo sujeito passivo.

“7a - Pelo que a douta sentença violou o disposto no citado art. 8o

do C.C.A.
“8a - Assim como, não tendo os impugnantes a qualidade de sujeitos

passivos da contribuição, violou o disposto no art. 18o do mesmo
diploma”.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo
que o recurso deve improceder.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer, sus-
tentando que este Tribunal é hierarquicamente incompetente para
conhecer do recurso.

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

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

téria (vide artos 101o e 102o do C.P. Civil, 45o do 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 art. 32o, al. b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

de 1a Instãncia 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 1a Instância, face ao disposto no art. 41o, 1, al. a) do
ETAF.

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

Escreve o Ilustre Magistrado:
“Nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões os re-

correntes sustentam que se provou nos autos que os impugnantes
não foram proprietários usufrutuários nem mesmo possuidores do
prédio no ano a que respeita a colecta.

“Na douta sentença recorrida não é formulado esse juízo.
“A formulação deste juízo envolve actividade no domínio da apre-

ciação da matéria de facto, embora não exclusivamente”.
Assim é realmente, podendo até dizer-se que um dos factos levados

ao probatório está a antinomia com as conclusões das alegações de
recurso. Na verdade, o Tribunal a quo deu como provado o seguinte:

“. . . os ora impugnantes apresentaram a respectiva declaração . . .
pedindo inscrição matricial do prédio . . . e do qual declararam ser
proprietários” (vide sentença recorrida 2.1.d).

O recurso não versa, pois, exclusivamente matéria de direito.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo

quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
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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 (hoje Tribunal Central Admi-
nistrativo), face aos normativos legais atrás citados.

Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no art. 47o,
n. 2, do CPT.

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão de hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelos recorrentes Manuel Ferreira e Mário Ferreira.

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

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fon-
seca Limão — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recursos per saltum. Incompetência Hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas tem
competência para conhecer directamente dos recursos in-
terpostos directamente dos tribunais tributários de 1.a ins-
tância (recursos per saltum) quando estes tenham por
exclusivo fundamento matéria de direito.

II — Tal não é o caso quando se alegue e conclua, para além
do fixado ou considerado na decisão recorrida e em vista
da sua alteração, além do mais, por exemplo, que «o
funcionário da fiscalização não observou o prescrito na
lei, pois que não designou hora certa, nem realizou os
necessários a se poder considerar perfeita a citação».

Recurso n.o 21.685. Recorrente: António Dias de Vasconcelos; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva
Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. António Dias Vasconcelos, com os demais sinais dos autos, recorre

directamente para esta formação judicial da sentença de 97.02.20 do
Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto que julgou improcedente
a impugnação judicial contra os actos de fixação do valor de volume
de negócios e de liquidação do IVA e respectivos juros compen-
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satórios, estes nos valores de 1 926 204$00 e 775 970$00, relativo
ao ano de 1990.

2. Em fundamento, o recorrente alegara que não se verificavam
os pressupostos que justificavam o recurso ao método presuntivo de
fixação da matéria colectável.

3. Ao invés, a decisão recorrida estribou-se no entendimento que
o recorrente nada alegara e demonstrara que pusesse em causa quer
o valor encontrado quer a necessidade de recurso ao método
presuntivo.

4. Nas suas alegações de recurso, a recorrente bate-se, com base
nos fundamentos nelas expostos, pela anulação do decidido.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer em que sus-
cita a questão prévia da competência do tribunal por o recurso não
versar exclusivamente sobre matéria de direito, pois que nas conclusões
9.a, 11.a e 12.a vem afirmados factos que não se encontram fixados
na sentença recorrida nem nela foram tidos em conta.

6. Ouvidas sobre a questão prévia, nenhuma respondeu.
B - A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
l. A questão prévia.
O conhecimento da questão prévia, que é até oficioso, precede

o de 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 n o1 al. b) do E.T.A.F. atribui-se à Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a compe-
tência para «conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tri-
bunais tributados de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito».

Por outro lado, resulta do arto 41o n o 1 al. b) do mesmo E.T.A.F.
que a competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando estes tenham por fundamento matéria
que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria
de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois e nelas
que a recorrente tem de condensar as causas de pedir a que atribui
susceptibilidade jurídica para, na sua óptica, determinar uma solução
da causa diferente da decidida ou ditada na decisão recorrida in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto, aí feitas ou seja, da sua virtualidade
ou susceptibilidade para alcançar a solução pretendida, em face do
direito aplicável e da factualidade dada por assente na decisão
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, pois tal
representaria antecipar um juízo sobre a solução da questão de direito
que só poderá ser emitido pelo tribunal que estiver já julgado
competente.

Sendo assim, a questão de saber se o recurso tem ou não por
exclusivo fundamento matéria de direito resolve-se na de apurar se
a recorrente faz, nas conclusões das suas alegações, a afirmação de
qualquer facto, contra ou para além do que consta da decisão recorrida.

E o critério jurídico, emergente de várias disposições legais ( cfr.,
entre outros, os artigos 511o, no1; 653; 655o; 657o; 659o; 646; no 4;
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722o; nos 1 e 2 e 729o, no 2 do C.P.Civil ), para avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão
recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam a normas
ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados ou
inaplicados, na sua determinação, interpretação ou aplicação, ou se,
ou também, à consideração de quaisquer factos naturais ou ocorrências
da vida real (fenómenos da natureza ou manifestações concretas da
vida, mesmo que do domínio do espírito ou da vontade), cujo co-
nhecimento implique a elaboração de qualquer juízo probatório que
não se contenha na competência processual de um tribunal de revista.

Na verdade, o fundamento específico do recurso de revista é o
de que a decisão recorrida violou a lei substantiva, por erro de de-
terminação, interpretação ou aplicação (no 2 do arto 721o do CPC),
sendo a questão probatória resolvida só por via derivada da apreciação
dessa violação.

Tal só acontece quando o fundamento do recurso seja o de que
a decisão recorrida violou disposição expressa de lei que exija certa
espécie de prova para a existência facto ou que fixe a força de de-
terminado meio de prova (arto 722o, no2 do C.P.Civil).

Em todo o caso, o fundamento específico do recurso é ainda aqui,
em primeiro lugar ou directamente, uma questão de interpretação
ou de aplicação da lei relativa à força probatória específica de certos
meios de prova, estabelecida, legalmente, em função do facto pro-
bando ou do meio de prova.

Só por decorrência da solução dada a essa questão de direito é
que o tribunal de revista poderá acabar por fixar os factos induzidos
por esses meios de prova.

Se se analisarem as conclusões que constituem a síntese das suas
alegações de recurso conclui-se que o recorrente afirma nelas vários
factos, aferidos estes segundo o critério jurídico acabado de expor,
que estão para além do que consta do probatório da sentença recorrida
e que esta não tomou em conta.

É o caso do afirmado nas conclusões 9.a onde se diz «no caso
dos autos os serviços de fiscalização tributária fizeram várias diligências
tendentes à notificação (citação do contribuinte não observando, porém,
o ritualismo prescrito na lei indispensável a poder considerar-se perfeita».

É ainda o caso das afirmações constantes da conclusão 11.a e 12.a
onde se observa, respectivamente, que «O funcionário da fiscalização
não observou o prescrito na lei, pois que não designou hora certa, nem
realizou os demais actos necessários a se poder considerar perfeita a
citação» e que «Aliás é a própria Administração Fiscal, na pessoa do
Sr. Director, que reconhece não ter sido a notificação».

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
pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é este Su-
premo, 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 Central Administrativo, 2.a Sec-
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ção, para quem o recorrente pode pedir oportunamente a remessa
dos autos (art.o 47o do C.P.T.).

Custas pelo recorrente com taxa de justiça de 15 000$00 e pro-
curadoria de 40 %.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contribuição predial. Prédios novos construídos para venda.
Não sujeição. Contribuição industrial. Dupla tributação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ao falar de prédios construídos com destino a venda,
a regra 3.a do art.o 232o do C.C.Predial refere-se aos
prédios cuja destinação objectiva, a quando da actividade
da sua construção, é a venda.

II — A tributação em contribuição industrial pelo exercício
da actividade de construção e venda de prédios novos
que não implica que a sua tributação em contribuição
predial tenha se ser feita forçosamente segundo a regra
3 a do art.o 232o do C.C.P podendo ser caso de aplicação
das regras anteriores.

III — Não existe dupla tributação entre a tributação em con-
tribuição industrial e a referente a contribuição predial
ou autárquica.

Recurso n.o 21 742. Recorrentes: Maria Armanda Oliveira Granja
e marido. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro
Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Maria Armanda Oliveira Granja e marido José Armando Augusto

Caldeira, com os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformados
com a sentença de 97.02.25 do Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto que julgou improcedente a impugnação deduzida contra
a liquidação da contribuição predial anos de 1984 e 1985 e aos prédios
abaixo identificados, dela recorre directamente para esta formação
judicial, pedindo a sua revogação.

2. Como causa de pedir, os ora recorrentes alegaram, em síntese,
que as liquidações eram ilegais porque, não obstante houvessem cons-
truído os quatro armazéns para arrendamento, o certo é que tendo-se
eles decidido pela sua venda, de condicionalismo de mercado, e ten-
do-lhes sido liquidada a contribuição industrial de 1 043 958$00 com
base no rendimento advindo dessa venda na sequência de o impug-
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nante marido se ter colectado em contribuição industrial, grupo B,
a Repartição de Finanças aceitou que os armazéns se destinavam
a venda, não podendo depois considerá-los como destinados a ar-
rendamento, « pois de duas uma: ou eram para arrendamento e es-
tavam isentos de Contribuição Industrial e sujeitos a Contribuição
Predial, ou eram para venda e estavam isentos de Contribuição Predial
e sujeitos a Contribuição Industrial».

3. A decisão recorrida louvou-se, em resumo, no entendimento
de que os impugnantes não beneficiavam do regime da regra 3.a do
art.o 232o do C. Contribuição Predial (doravante CCP) porquanto
não haviam logrado demonstrar, em contrário do afirmado na petição
de que os armazéns se destinavam a arrendamentos que estes hou-
vessem sido construídos para venda, tanto mais que, havendo-se o
impugnante colectado em contribuição industrial em data bastante
posterior à sua construção, aquele facto não permitia concluir que,
a quando desta, estes tivessem como objectivo a sua venda.

4. Contra o assim decidido, os recorrentes esgrimem, nas suas ale-
gações, que o Fisco não tem que entrar no apuramento da tributação
devida com as intenções dos contribuintes, mas com os factos concretos
e que, de acordo com estes havendo sido aceite a sua sujeição à
contribuição industrial pela actividade em 1984 da venda dos prédios,
se impõe a aplicação da regra 3a, do art.o 232o do CCP, pois, sob
pena de se subverter toda a ordem jurídico-fiscal, as normas devem
ser interpretadas de modo que ou um contribuinte está sujeito a con-
tribuição industrial pela venda de prédios por si construídos e isento
por 2 anos da contribuição predial, ou está isento de contribuição
industrial e pagará a contribuição predial.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso, defendendo que o campo de aplicação
da regra 3.a do art.o 232o do CCP se limita às hipóteses dos prédios
construídos com destino à venda e que essa não era a situação dos
autos por vir provado que o prédio, quando foi construído, se destinava
a arrendamento.

B - A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão decidenda.
É a de saber se, à face da regra 3.a do art.o 232o do CCP, na

redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 73/84, de 2 de Março, os prédios
construídos para arrendamento estavam sujeitos a contribuição predial
se fossem vendidos antes de dois anos a contar da data da sua conclusão
e viesse a ser cobrada contribuição industrial relativa aos ganhos ob-
tidos com a sua venda.

2. A matéria de facto.
Os factos dados como provados na sentença recorrida, com per-

tinência para a solução da questão enunciada, são os seguintes:
a) - Pela impugnante Maria Armanda Oliveira Granja foram apre-

sentadas quatro declarações modelo 129, relativamente a quatro pré-
dios sitos na freguesia de Moreira que vieram a ser inscritos na res-
pectiva matriz predial urbana sob os art.os 1702o, 1703o, 1704o e 1705o.

b) - relativamente ao ano de 1984 foi liquidada a seguinte Con-
tribuição Predial:

- 13 109$00 relativamente ao prédio inscrito sob o art.o 1702o.
- 28 098$00 relativamente ao prédio inscrito sob o art.o 1703o.
- 13 110$00 relativamente ao prédio inscrito sob o art.o 1704o.
- 5 619$00 relativamente ao prédio inscrito sob o art.o 1705o.
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c) - Relativamente ao ano de 1985 foi liquidada a seguinte con-
tribuição predial:

- 84 273$00 relativamente ao prédio inscrito sob o art.o 1703o.
- 78 654$00 relativamente ao prédio inscrito sob o art.o 1704o.
d) - Os referidos prédios foram dados como concluídos em 1/9/84.
e) - O prédio inscrito sob o art.o 1702o foi vendido em 6/9/84;

o prédio inscrito sob o art.o 1703o foi vendido em 30/9/86; o prédio
inscrito sob o art.o 1704o foi vendido em 4/12/86 e o prédio inscrito
sob o art.o 1705o foi vendido em 31/10/84.

f) - Em 3 de Abril de 1985 foi apresentada pelo impugnante José
Armando Augusto Caldeira uma declaração modelo 3 da contribuição
industrial, com referência ao exercício de 1984, actividade principal,
”acto isolado de comércio”, outras actividades ”construção de prédio
para venda”.

g) - Relativamente àquele exercício foi liquidada a contribuição
industrial ao impugnante de 1 043 958$00, a qual ele pagou pelo
conhecimento n.o 1147.

h) - Tendo os impugnantes deduzido reclamação graciosa das li-
quidações da contribuição predial foi a mesma indeferida pelo des-
pacho do Director Distrital, de 94.03.01 do seguinte teor: «Face à
informação e proposta de decisão de fls. 26, cujos elementos das
mesmas se dão aqui por reproduzidos, nos termos do art.o 99o do
Código de Processo Tributário, Indefiro o pedido, em virtude de:
Os prédios objecto de reclamação não foram construídos com destino
à venda e foram concluídos em 01/Set/984 (inf. do SFT de fls. 17
e decl. M/3 de Contribuição Industrial de fls. 3 v.o - cfr art.o 232o,
regra 2.a do C.C. Predial...».

3. O mérito do recurso.
Rezava assim a regra 3.a do art.o 232o do CCP, na redacção do

DL. n.o 73/84, de 2 de Março, a cuja sombra normativa o caso concreto
se acolhe:

«Relativamente aos prédios novos, a contribuição predial liquidar-se-á
segundo as regras seguintes:

. . .
3.a Os prédios construídos com destino a venda ficam sujeitos a tri-

butação decorridos que sejam dois anos após a data da conclusão, se
outro prazo não for estabelecido por lei ou se a não alienação não for
imputável ao proprietário, salvo se ocupados anteriormente, pois, neste
caso, a tributação iniciar-se-á na data da ocupação».

O artigo causa define o momento em que os prédios novos passam
a estar sujeitos a contribuição predial, localizando-o diversamente
em função das diferentes hipóteses nele delineadas que são outras
tantas regras de tributação.

Segundo os seus próprios termos verbais, a hipótese em causa (3.a)
abrange apenas os casos dos prédios novos que tenham sido cons-
truídos com destino a venda.

Só poderá com rigor falar-se de prédios construídos com destino
a venda quando a própria construção já é levada a cabo com tal
destino económico.

Existe aqui uma contemporaneidade ou coetaneidade entre o des-
tino económico adstringido à construção com a própria construção
do prédio: o prédio já é construído exactamente para ser vendido.

(1) Cf. art.o 10o n.o 1 al. f) e n.os 5 e 6 do C. C. Autárquica, estes com a redacção
dada pelo art.o 45o da Lei n.o 10-B/96, de 23/03.
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Aliás, só este sentido é que justifica axiologicamente que se conceda
o deferimento do momento da sujeição à contribuição predial do
prédio novo para aquele momento situado após a data da conclusão
das obras em que seja razoável esperar que o prédio possa ter sido
vendido.

Construindo-se o prédio com destino a venda é de prever, segundo
a normalidade da vida, que haja um prazo razoável após a conclusão
das obras, de concretização desse fim económico, mediante o apa-
recimento de um comprador.

A concessão do prazo de dois anos de não tributação, salvo ocupação
efectuada antes deles ocorrerem, contados desde a data da conclusão
da obras, corresponde a esse propósito legislativo de possibilitar, sem
que haja lugar a tributação, a realização efectiva do fim económico
que justificou a construção.

Não se trata aqui de respeitar qualquer intenção subjectiva das
partes formada a quando da construção como entendem os recor-
rentes, mas antes de conferir relevância ao resultado de uma actividade
de cujo exercício emerge a construção do prédio novo.

Entrelinhe-se aqui a configuração desta não sujeição a imposto
dos prédios construídos de novo com destino a venda em função
da própria destinação a quando da construção surge hoje mais nítida,
em sede de contribuição autárquica (onde se alargou o prazo de não
sujeição para três anos), ao exigir-se que o prédio figure nas existências
de uma empresa que por objecto a sua venda e que essa afectação
tenha sido comunicada à repartição de finanças (1).

Mas sendo assim, de tudo resulta que a regra tem como pressuposto
necessário que o destino de venda seja coetâneo com a construção
ou, ao mínimo, com a data da conclusão das obras.

De resto, se o legislador congeminou as duas primeiras regras de
tributação em função do destino do prédio novo quando é construído,
falando de «prédios construídos para habitação própria e de prédios
construídos com destino a arrendamento», não se justificaria que viesse
a conferir à expressão «prédios construídos com destino a venda»
um outro sentido que não fosse o da destinação a venda referível
igualmente ao mesmo momento da construção do prédio novo ou,
máxime, ao momento da data da conclusão das obras.

Em face da interpretação da lei, aqui defendida, temos de concluir
que só a uma objectiva destinação para venda, a quando da construção
atrai a tributação dos prédios novos para o âmbito da citada regra 3.a

Ora, a sentença recorrida não deu por demonstrado esse facto
objectivo.

E não o deu porque, raciocinando sobre a afirmação feita na petição
inicial de que a construção havendo sido levada a cabo «com a intenção
primeira de os arrendar», - mas sem que aí tenha visto a confissão
daquele facto objectivo que seria o resultado da sua valoração como
prova de valor legal, decerto por a falada destinação objectiva não
se equivaler juridicamente à declarada intenção subjectiva das partes -,
e ainda sobre o facto da apresentação pelos recorrentes da declaração
da prática do acto isolado de comércio de construção de prédio para
venda ter ocorrido em data bastante posterior à construção, concluiu
que não se poderia como facto provado essa destinação objectiva,
já a quando da construção do prédio novo.



(2) Esta situação é evidente hoje no caso da comunicação exigida, com referência à
al. f) do n.o 1 do art.o 10o do C.C.A. pelos n.os 5 e 6 do mesmo código, adicionados pelo
art.o 45o da lei n.o 10-B/96, de 23/03.

(3) A dupla tributação é uma figura diferente da duplicação de colecta que se traduz
ao fim e ao cabo, numa aplicação repetida da mesma lei tributária ao mesmo facto tribu-
tário – art.o 287o do C.P.T.
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Do exposto se conclui que a tributação impugnada não tem por
base legal qualquer intenção subjectiva das partes, nem tão-pouco
a sentença recorrida colheu a solução da causa de qualquer quadro
de facto assente nesse pressuposto jurídico, mas antes da falta de
prova por banda dos ora recorrentes da falada destinação dos prédios
para venda a quando da sua construção.

Sendo assim, não poderá assacar-se aos actos tributários a ilega-
lidade que os ora recorrentes lhe apontaram de violação da citada
regra 3.a do art.o 232o do C.C.P.

Contra esta conclusão não se esgrima que a solução adaptada pelo
Fisco de vir a tributar os recorrentes pelo exercício da actividade
comercial de construção e prédios é juridicamente incompatível com
a solução da legalidade dos actos de liquidação da contribuição predial
relativa aos mesmos prédios.

É que a tributação pelo exercício da actividade comercial de cons-
trução dos prédios para venda não implica que, à face das normas
que regem a tributação predial os prédios construídos hajam de ser
forçosamente qualificados como destinados, a quando da sua cons-
trução, apenas e só à venda e muito menos que saiam observadas
os requisitos que a lei estabeleça para os excluir da sujeição à con-
tribuição predial pela específica regra apreciada (2).

Relativamente a este aspecto basta considerar que as outras duas
primeiras regras de não sujeição da tributação da contribuição predial,
enunciadas no art.o 232o do C.C.P., estão também configuradas em
relação a prédios novos que bem podem advir do exercício da ac-
tividade de construção de prédios.

Estamos perante impostos diferentes que nem sequer se traduzem
numa aplicação de diferentes normas tributárias ao mesmo facto, como
é próprio da dupla tributação (repetição de actos tributários por de-
corrência de acumulação ou sucessão de diferentes normas de tri-
butação sobre o mesmo facto tributário) (3).

Na verdade, enquanto a contribuição industrial tem como objecto
tributar os ganhos obtidas com a actividade industrial de construção
e venda do prédio, a contribuição predial visa tributar os rendimentos
proporcionados pelo prédio e fruídos pelo contribuinte.

Temos de concluir, portanto, pela improcedência dos fundamentos
do recurso, pelo seu não provimento e pela consequente confirmação
da decisão 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 pelos recorrentes com procuradoria de 50%.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Derramas. Deliberação municipal e seu lançamento. Prazo
e sua natureza.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O no 3 do arto 5o da Lei no 1/87, de 6 Janeiro, ao
estabelecer um prazo para a comunicação da delibe-
ração do lançamento de uma derrama, fixa, necessa-
riamente, embora de forma implícita, o prazo para ser
tomada aquela deliberação.

II — Enquanto o prazo para a comunicação se pode con-
siderar como meramente ordenador, já o prazo para
a deliberação é de caducidade, implicando o desrespeito
do mesmo ilegalidade no processo conducente a liqui-
dação da derrama.

Recurso n.o 21825 em que são recorrente a Fazenda Pública e recorrida
a Escola de Condução Barcelense, Lda, e de que foi relator o Exmo

Cons. Dr. Coelho Dias.

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

1. A Fa Pa, inconformada com o acórdão do T. T. da 2a instância,
de fls. 96, no qual, concedendo-se provimento ao recurso interposto
da sentença da 1a instância, de fls. 81, se julgou procedente a im-
pugnação que fora deduzida por ”Escola de Condução Barcelense,
Lda” contra a liquidação adicional de IRC relativo ao exercício de
1991, no montante de 344.594$00, de imposto, e 31665$00 de juros
compensatórios, daquele acórdão veio recorrer para este STA, assim
concluindo a alegação de recurso:

«1a A derrama é um imposto Municipal de carácter acessório, e
deve ser liquidado conjuntamente com o imposto principal — o I.R.C.

2a Ao contrário do decidido no acórdão recorrido, foram respeitados
os prazos para o lançamento da derrama referente ao ano de 1991,
pois tal deliberação ocorreu em 16/9/91, embora só ratificada pela
Assembleia Municipal em 25/10/91.

4a O prazo a que se refere o arto 5, no 5 da Lei 1/87, não é preclusivo,
mas, meramente indicativo, destinando-se a possibilitar a liquidação
conjunta nos termos da alínea a) do artigo 70o do C.I.R.C.

5a Em face do exposto, e ao contrário do decidido no acórdão
recorrido, a liquidação da derrama, deve manter-se na ordem jurídica,
uma vez que não se verifica a assinalada ilegalidade.

6a Violou o acórdão recorrido os artigos 70o, al. a), 94, no 2 e
96o todos do C.I.R.C., bem como o artigo 5o nos 5 e 7 da Lei 1/87.”

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., citando

a corrente maioritária da jurisprudência deste tribunal sobre a questão,
emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada a seguinte matéria de facto:
”a) — Em 28/5/92, a impugnante procedeu à entrega de declaração,

mod. 22 de I.R.C. relativa ao ano de 1991, tendo simultaneamente
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efectuado o pagamento do mesmo imposto no montante de
3.445.931$00 pela guia de pagamento mod. 70.

b) — Procedendo à análise da dita declaração os serviços da AF
constataram no seu quadro 19, campo 435, que não fora liquidada
nem paga qualquer importância a título de derrama destinada ao
Município.

c) — Do ofício n.o 10934, de 4/5/92, a Direcção Distrital de Finanças
de Braga, constante de fls. 6, consta que a C.M. Barcelos não co-
municou atempadamente a deliberação total o lançamento de derrama
de acordo com o previsto no no 5 do arto 5o da Lei 1/87, de 6/01 — Lei
das Finanças locais — tendo por isso os serviços da AF concluído
que a C.M. Barcelos deixou de reunir as condições de usufruir de
tal benefício.

d) — Através do oficio no 24532, de 28/9/92, do SAIR — Direcção
de Serviços do IRC, junto a fls. 8, foi comunicado à Direcção Distrital
de Finanças que por despacho do Sr. Subsecretário de Estado Adjunto
da Secretaria de Estado Adjunta e do Orçamento, fora autorizada
a cobrança da derrama, com referência ao exercício em questão des-
tinada à C.M. Barcelos.

e) — Em virtude do antes relatado, o SAIR procedeu à liquidação
adicional do IRC, no montante de 376.259$00, sendo 344.594$00 de
derrama e 31.665$00 de juros compensatórios, remetendo à impug-
nante as respectivos notas de liquidação e cobrança.

f) — As importâncias liquidadas foram pagas em 30.12.92 na te-
souraria da Fazenda Pública do Concelho de Barcelos.

g) — Em 16/9/91 a C.M. Barcelos elaborou uma proposta de lan-
çamento de derrama que apresentou à Assembleia Municipal de Bar-
celos (AMB).

h) — A AMB, em sessão de 25/10/91, deliberou quanto à criação
da derrama.

i) — A deliberação referida na precedente al. foi comunicada ao
Sr. Director Distrital de Finanças de Braga através do oficio no 5187,
de 6/11/91, da C.M.B.”

2.1. Face a esta factualidade, entendem-se, no acórdão recorrido,
depois de se julgar precedente a arguição, que fora feita, da nulidade
da sentença, por omissão de pronúncia, e na esteira de jurisprudência
deste S. T. A., que o comando do arto 5o, 3, da Lei 1/87, na redacção
dada pelo DL 470-B/88, ”. . .pressupõe que a deliberação quando
ao lançamento da derrama já haja sido tomada quando se faça a
comunicação ali prevista.”

E, assim, a deliberação tomada em 25.10.91, pela A. M. Barcelos,
de lançar uma derrama sobre os rendimentos de 1991, não tinha
observado o prazo legalmente fixado, estando, por isso, inquinada
da ilegalidade e, consequentemente, a subsequente liquidação, fun-
damentos com que, no acórdão, se julgou procedente impugnação,
anulando-se o acto tributário impugnado.

2.2. A questão colocada no recurso, que tem a ver com a interposição
e aplicação do disposto no no 3 do arto 5o da Lei 1/87, de 6 Janeiro,
tem sido objecto de decisão jurisprudencial não coincidentes, como
se pode ver dos acs., deste STA, de 28.04.93, BMJ no 426, pf. 343,
12.5.93, rec. 14513, 28.4.93, BMJ no 426, pg. 339, e 2.10.96, rec. 20050,
entre outros.

Ora, importa, desde logo, salientar que a fixação legal dum prazo
para comunicação da deliberação do lançamento duma derrama, nos
termos do no 3 do arto 5o da Lei 1/87, de 6 Janeiro, implica, ne-
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cessariamente, que tal deliberação, tomada pela assembleia municipal
competente para o efeito, nos termos da al. f) do no 2 do arto 39o

do DL 100/84, de 29 de Março, respeite, igualmente, esse prazo, fa-
cultando a comunicação atempada ao director de finanças.

Estamos face a um prazo estabelecido em lei da AR, respeitante
às derramas, por ela criadas, as quais se configuram, atentos os seus
elementos e finalidades, como impostos próprios das autarquias locais,
com a natureza dum imposto acessório, um adicional dos impostos
principais, na medida em que são calculados sobre as colectas destas
(cfr. A. Xavier, ”Manual” Vol. 1, pgs 94, 95 e 348, Brás Teixeira,
”Principios . . .”, vol. I, pag. 189, Nuno Sá Gomes, ”Lições”, vol. I,
Cadernos de CTF no 133, pag. 371/376, e Gomes Canotilho e Vital
Moreira ”Constituição, Anot.”, 2o vol, pag. 389).

Ora, atentos os princípios da legalidade, da certeza e segurança
jurídicas e da confiança do cidadão, pelos quais o direito fiscal se
deve pautar, torna-se evidente, desde logo, que o desrespeito pelo
prazo legal em causa não pode degradar se em mera omissão de
formalidade irrelevante, constituindo, antes, ilegalidade do processo
conducente à liquidação da derrama.

Acresce que, e decisivamente, como se refere no ac. deste STA,
de 2.10.96, supracitado, no qual se procedeu a exaustivo exame de
questão em apreço e cujos fundamentos aqui se perfilham e se dão
por reproduzidos, o poder de lançar derramas assume-se como um
poder regulamentar, de natureza tributária, delegado nas autarquias
pelo legislador ordinário, pelo que, ao fixar o mencionado prazo para
a comunicação ao director de finanças da deliberação entre o lan-
çamento da derrama — o que implica, conforme já se referiu, que
tal deliberação respeite, igualmente, esse prazo — o legislador fixou
o prazo limite para o uso do poder regulamentar por parte da
autarquia.

O que releva, portanto, é que a deliberação seja tomada dentro
do prazo que a lei reportando-se à sua comunicação, estipulou.

Assim, se o prazo para comunicação da deliberação sobre o lan-
çamento da derrama pode considerar-se como meramente ordenador,
visando assegurar a cobrança atempada desse imposto autárquico,
o que, porém, não é isento de dúvidas, certo é que o limite temporal,
implicitamente imposto para a referida deliberação, não pode deixar
de haver-se como constituindo um prazo peremptório, de caducidade,
determinando o seu incumprimento a ilegalidade da deliberação e,
em consequência, a do acto tributária dela derivado.

Deste modo, vindo provado nos autos, contrariamente ao alegado
pela Fa Pa recorrente, que a deliberação de lançamento da derrama
em causa só foi tomada pela Assembleia Municipal de Barcelos em
sessão de 25.10.91, reportando-se a data de 16.9.91 a uma proposta
desse lanaçamento pela Câmara Municipal, apresentada àquela as-
sembleia, matéria factual, que este tribunal, como tribunal de revista,
tem de acatar, dúvidas não restam de que, por inobservância do prazo
fixado no no 3 do arto 5o da Lei 1/87, aquela deliberação estava in-
quinada de ilegalidade, bem como o acto tributário de liquidação
da derrama, praticado na sequência da sua comunicação, como bem
se decidiu no acórdão sob recurso, que deve, por isso, manter-se
na ordem jurídica, por não ser violado qualquer das normas invocadas
pela recorrente.
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3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2 da Tabela).

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor). — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recursos. Tribunal “ad quem”.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos interpostos das decisões dos tribunais tri-
butários de 1a instância, devem as partes, dada a exis-
tência de dois tribunais possíveis, de recurso, indicar o
Tribunal ”ad quem”.

II — Tendo-o feito não pode o julgador ordenar a subida de
recurso a tribunal diferente do indicado pelo recorrente,
decisão que, se tomada, não vincula o tribunal superior,
devendo este abster-se de conhecer do recurso e ordenar
a remessa do processo ao tribunal indicado pelo re-
corrente.

Recurso no 21 848 em que foi recorrente Ministério Público e Fazenda
Nacional e recorrido José Manuel Nunes Vaz Rebelo e mulher
Maria Hermínia de Miranda e Castro Rocha Vaz Rebelo e de
que foi relator Exm.o Cons.o Dr. Coelho Dias.

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

1. Da sentença de fls. 62 dos autos, proferida nestes autos de trans-
gressão em que são arguidos José Manuel Nunes Vaz Rebelo e mulher
Maria Hermínia de Miranda e Castro da Rocha Vaz Rebelo, re-
correram o M.o P.o e a F.a P.a, sendo ambos os recursos, conforme
se vê de fls. 65 e 68, interpostos para o Tribunal Tributário de
2a Instância.

1.1 O Mmo. Juiz, porém, no despacho de admissão de fls. 73, en-
tendeu que, por estar em causa matéria de direito, ”o recurso” seria
para este S.T.A., 2a Secção, para aqui ordenando a subida dos autos,
fls. 76.

2. Ora, conforme se tem entendido, podendo as partes recorrer
das decisões da 1a instância para um, de dois, tribunais de recurso,
conforme entendam estar em causa no recurso matéria de facto e
de direito ou só de direito — art.o 32o, 1, b), 33o. 1, b), 41o, 1, a)
e 42o, 1, a), todos do E.T.A.F. — expressa a sua vontade no reque-
rimento de interposição quanto ao Tribunal ”ad quem”, deve o jul-
gador ordenar a subida do processo àquele que tenha sido indicado
pelo recorrente, não lhe cabendo ajuizar e decidir sobre o acerto
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da opção daquele recorrente (cfr. ”Recursos Jurisdicionais em Con-
tencioso Fiscal”, de Jorge de Sousa e Simas Santos, pags. 82 e 145).

A decisão que admite o recurso não vincula o tribunal superior
e aquela que ordena a sua subida é de mero expediente — cfr.
artos. 687o, 4, e 679o, 1, do C. P. Civil.

Assim, há que ordenar a remessa dos autos ao tribunal indicado
pelos recorrentes.

3. Pelo exposto, não se conhece dos interpostos recursos e ordena-se
o envio do processo ao Tribunal Central Administrativo, Secção de
Contencioso Tributário, que veio substituir o extinto T. T. de 2a Ins-
tância — cfr. art.o 109o, do ETAF, na redacção dada pelo art.o 1 do
DL. 229/96 de 29 de Novembro.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Limão.

Acórdão de de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição: prosseguimento do processo no Tribunal
”a quo” para conhecer do imposto nele liquidado.

Doutrina que dimana da decisão:

Embora declarado extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, deve o processo de transgressão prosseguir seus trâ-
mites para conhecimento e arrecadação do imposto nele
liquidado, no tribunal ”a quo”.

Recurso n.o 21857 em que é recorrente Fazenda Pública; Recorrido:
Mocar, S.A.; Relator: o Exmo Sr. Conselheiro Dr. ABÍLIO
BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Santarém, não se conformando com a decisão do
Mmo Juiz do mesmo Tribunal que ordenou o arquivamento dos autos
de transgressão, inicialmente instaurados contra Armindo da Piedade
Joaquim por dívida do imposto de compensação respeitante aos 3o

e 4o trimestres de 1982, prosseguindo posteriormente contra a firma
”Mocar, S.A.” apenas quanto ao 4o trimestre do mesmo ano, processo
esse em que foi declarado extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, veio da mesma decisão interpor recurso, per saltum para este
S.T.A., em cujas alegações oportunamente apresentadas, formulou
as seguintes conclusões.

«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade,
nos termos do arto 144o no 1 do C.P.T.
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c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Dec. Lei 449/71, de 26 de Ou-
tubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença são devidas
custas.

Nestes termos deve o presente recurso ser procedente e, em con-
sequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por
outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.»

Contra-alegou a arguida defendendo o não provimento do recurso.
O Mmo Juiz proferiu despacho de sustentação referindo, em síntese,

não olvidar ”o facto de a jurisprudência ”deste Tribunal” ir toda
no sentido de que, mesmo extinto o procedimento judicial devido
a prescrição, se deve conhecer da obrigação de imposto” sendo certo,
no entanto que, por razões ali deduzidas ”o recurso não merece
provimento.”

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que a matéria do recurso deve aplicar-se a legislação anterior
ao Cód. Processo Tributário e ao RJIFNA e que, segundo a juris-
prudência uniforme deste S.T.A., ”o recurso merece provimento” de
modo a que seja ”de apreciar e decidir” ”no processo” ”a relação
tributária a que ele também se reporta.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, coloca-se a questão de saber

se, como defende a Recorrente, deve o processo prosseguir seus termos
para se conhecer do imposto e dos juros devidos.

Antes, porém, cabe dizer que, contrariamente ao que vem sus-
tentado pela Recorrente, não se verifica a alegada nulidade por omis-
são de pronúncia já que o Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto. Isto na medida
em que explicitou, por um lado, que no respeitante ”a objecção do
pagamento do imposto de compensação não se verifica a sua pres-
crição, de natureza substantiva”. Não obstante este reconhecimento
expresso, ordenou-se o arquivamento dos autos o que inculca a in-
tenção clara de pôr termo ao processo.

A questão nuclear do recurso é, pois, a de saber se o processo
deve ou não prosseguir para arrecadação do imposto no Tribunal.

A resposta tem de ser afirmativa, apesar de prescrito o proce-
dimento judicial, como tem sido pacífico o entendimento jurispru-
dencial deste STA, não se descortinando razões a que ele se sobre-
ponham e permitam alterar tão firme corrente jurisprudencial, de
resto salientada no despacho de sustentação (cfr. por todos aos Acs.
de 7.7.93 in Ap. DR de 8.5.96 pags. 2764, 2766. 2768, 2770, 2799,
2809, 2814 e 2821, e ainda Acs. de 12.5.93 - Rec. 15452 in Ap. DR
de 30.4.96 pag. 1747 e de 15.5.94 - rec. No 17111).

Na verdade, de acordo com o disposto nos artos 117o, 118o, 122o,
127o e 141o todos do C.P.C.I., diploma aplicável e bem assim, tendo
em conta o no 2 do arto 5o do Dec. Lei 20-A/90 que aprovou o
Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, elemento de-
cisivo era que a lei determinasse a instauração do processo de trans-
gressão não só para aplicação da multa mas também para a exigência
do imposto em falta, como é precisamente o caso dos autos em que
se faz apelo ao arto 34o do Regulamento do Imposto de Compensação
aprovado pelo Dec. Lei 354-A/82 de 4 de Setembro.

Com efeito, dispõe este normativo: ”Seo processo de transgressão
em que houve também de ser liquidado imposto estiver parado durante
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5 anos, ficará extinto o procedimento para a aplicação da multa, pros-
seguindo, no entanto para a arrecadação do imposto devido.”

Eis, pois, aqui radicado o entendimento de que terminado o pro-
cedimento judicial por força da prescrição quanto à infracção, deverá
o processo prosseguir os seus termos legais, no Tribunal recorrido,
relativamente ao imposto e juros devidos já que o processo de trans-
gressão instaurado visou também essa finalidade, feita constar desde
logo no auto de notícia e subsequente acusação (se a ela houver
lugar - processo ordinário), como liquidação do imposto no próprio
processo transgressional.

É o sufragar de um entendimento propugnado relativamente a si-
tuações idênticas, como por exemplo, Cód. Imposto Profissional
(arto 74o); cód. Imposto Complementar (arto 89o § 1o); Regulamento
do Imposto sobre Veículos (arto 30o) e Regulamento do Imposto
do Selo (arto 219o § 2o) em que não obstante a extinção do pro-
cedimento criminal judicial por prescrição deverá o processo pros-
seguir para arrecadar o imposto no Tribunal respectivo.

A esse entendimento não se opõe o arto 115o do C.P.C.I. que
apenas se reporta, à cessação do procedimento transgressional,
para perseguição da infracção. Também o RJIFNA aprovado pelo
D.L. 20-A/90, de 15 de Janeiro e o C.P.T. apesar de vigentes não
se mostram aplicáveis a tais situações porque no caso se reportam
a factos acorridos antes de estes diplomas entrarem em vigor.

O despacho recorrido não pode manter-se na medida em que de-
cidiu o arquivamento dos autos sem que ordenasse o seu prosse-
guimento para no processo se determinarem os procedimentos ade-
quados com vista a arrecadação do imposto devido e demais acrés-
cimos, devendo nesta parte o recurso ser provido.

Quanto à questão das custas, carece de razão a recorrente pois
que, julgado extinto por prescrição o procedimento judicial e con-
sequente arquivamento não eram devidas custas pela arguida porque
nelas não podia ser condenada.

Obviamente que a eventual futura condenação no imposto acar-
retará, em consequência, a condenação em custas que se mostrarem
devidas.

Face ao exposto, acorda-se em conceder parcial provimento ao
recurso, revogando-se em parte a decisão recorrida e ordenando-se
o prosseguimento dos autos no tribunal ”a quo” para ser conhecido
o imposto e juros compensatórios exigidos.

Custas pela arguida neste S.T.A. por ter contra-alegado.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, Duarte de Carvalho.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artigos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final, do DL no 154/91, não
obstante a entrada em vigor quer do RJFNA, que do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanto a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso no 21.859. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: MO-
CAR, SA. Relator: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém, de 26 de Novembro
de 1996, que, no presente processo de transgressão instaurado a Al-
bertino Isac Vieira e, posteriormente, mandado prosseguir contra a
sociedade «MOCAR, S.A.», julgou «extinto, devido a prescrição, o
procedimento judicial» e, consequentemente, ordenou «o arquivamen-
to» do processo, sem conhecer do imposto de compensação liquidado
e sem condenar em custas a referida arguida.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas ...».

A arguida contra-alegou, pugnado pela improcedência do recurso.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 16 de Abril

de 1986, com base em auto de notícia levantado, no dia 12 de Outubro
de 1983, a Albertino Isac Vieira, e, posteriormente, mandado pros-
seguir contra «Mocar, S.A.», comporta a acusação por factos referentes
ao 4o trimestre de 1982, integrados de infracção ao disposto no Re-
gulamento do Imposto de Compensação, aprovado pelo Decreto-Lei
no 354-A/82, de 4 de Setembro, com o pedido de condenação no
pagamento quer da multa, por aquela infracção, quer do imposto
de compensação, no processo liquidado.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do «pagamento de imposto»,
relativamente ao qual o Julgador disse que «não se verifica a sua
prescrição», ordenado, porém, o «arquivamento do presente processo»
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em consequência da decisão de julgar «extinto, devido a prescrição,
o procedimento judicial».

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal «extinção», respeitando tão-somente ao domínio espe-
cífico da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito
imposto, pelo que o respectivo processo de transgressão deve con-
tinuar, para esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que
é, a correr termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas
repartições de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem
exercer, funções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão («Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado», 3a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como «processo de trans-
gressão» permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto2o do Decreto-Lei no 20-A/90 dispõe:
«As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma» (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pos tal decreto-lei. não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao «Diário
da República» distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional an-

terior até que ha decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma».

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações ficais
— regulado no arto 52o do RJIFNA — só se aplica a «factos pra-
ticados», que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente
a 4 de Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado De-
creto-Lei no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito
contravencional anterior relativamente às transgressões até então
verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal «a quo», se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por pres-
crição, do procedimento judicial.
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Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerce à
questão que vem de ser analisada.

Mas á não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida condenação
em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção do pro-
cedimento judicial, por prescrição, e o ordenado «arquivamento dos
autos», não havia que condenar em custas a arguida, pois esta não
foi «vencida» no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas ser-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
seja na parte relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado,
devendo o Tribunal ”a quo” proceder a esse julgamento, salvo se
outro obstáculo surgir.

Custas neste STA pela arguida, ora recorrida, por ter contra-alegado
no recurso.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos
Serra - Relator — Abílio Madeira Bordalo — António José Pim-
pão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição: prosseguimento do processo no Tribunal
”a quo” para conhecer do imposto nele liquidado.

Doutrina que dimana da decisão:

Embora declarado extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, deve o processo de transgressão prosseguir seus trâ-
mites para conhecimento e arrecadação do imposto nele
liquidado, no tribunal ”a quo”.

RECURSO No 21875 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Telmo Silvério Teixeira Pereira e de que foi relator o Exmo Sr.
Conselheiro Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Santarém, não se conformando com a decisão do
Mmo Juiz do mesmo Tribunal que ordenou o arquivamento dos autos
de transgressão, inicialmente instaurados contra Telmo Silvério Tei-
xeira Pereira, por dívida do imposto de compensação respeitante aos
3o e 4o trimestres de 1982, prosseguindo posteriormente contra a
firma ”Batista, Lda” apenas quanto ao 4o trimestre do mesmo ano,
processo esse em que foi declarado extinto o procedimento judicial,
por prescrição, veio da mesma decisão interpor recurso, para este
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S.T.A., em cujas alegações oportunamente apresentadas, formulou
as seguintes conclusões:

«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade,
nos termos do arto 144o no 1 do C.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Dec. Lei 449/71, de 26 de Ou-
tubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

Nestes termos deve o presente recurso ser procedente e, em con-
sequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por
outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.»

Não houve contra-alegações.
O Mmo Juiz proferiu despacho de sustentação referindo, em síntese,

não olvidar ”o facto de a jurisprudência ”deste Tribunal” ir toda
no sentido de que, mesmo extinto o procedimento judicial devido
a prescrição, se deve conhecer da obrigação de imposto” sendo certo,
no entanto que, por razões no mesmo aduzidas” o recurso não merece
provimento.”

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que ”não ocorre a nulidade de omissão de pronúncia” uma vez
o ”Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido de condenação do ar-
guido no pagamento do imposto” salientando ser ”jurisprudência pa-
cífica nesta secção tirada já na vigência do C.P.T. e do RJIFNA a
que sustenta que a prescrição do procedimento judicial pela trans-
gressão fiscal não obsta ao prosseguimento dos autos para arrecadação
do imposto sempre que este deva ser liquidado no próprio processo
de transgressão e não tenha prescrito a obrigação tributária”.

Pronuncia-se, ainda, contra o entendimento do Mmo Juiz expresso
no despacho de sustentação no sentido da aplicação do Dec. Lei 17/91
de 10 de Janeiro, que é uma lei geral e por isso não revoga a lei
especial — Dec. Lei 20-A/90 de 15 de Janeiro, salvo inequívoca in-
tenção do legislador que no caso inexiste.

Sustente, em consequência, que deve proceder a 1a condenação
e, uma vez revogada a sentença, prejudicado fica o conhecimento
da 3a conclusão.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, coloca-se a questão de saber

se, como defende a Recorrente, deve o processo prosseguir seus termos
para se conhecer do imposto e dos juros devidos.

Antes, porém, cabe referir que, contrariamente ao que vem sus-
tentado pela Recorrente, não se verifica a alegada nulidade por omis-
são de pronúncia já que, como bem observa o Exmo Magistrado do
Mo Público, o Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido de con-
denação do arguido no pagamento do imposto. É que, como decorre
da sentença recorrida na mesma se explicitou que ”no que diz respeito
à obrigação do pagamento do imposto de compensação não se verifica
a sua prescrição, de natureza substantiva”. Não obstante este reco-
nhecimento expresso, ordenou-se o arquivamento dos autos o que
significa a intenção clara de pôr termo ao processo.

A questão nuclear do recurso é, pois, a de saber se o processo
deve ou não prosseguir para arrecadação do imposto no Tribunal.

A resposta tem de ser afirmativa, apesar de prescrito o proce-
dimento judicial, como tem sido pacífico o entendimento jurispru-
dencial deste STA, não se descortinando razões para alterar tão firme
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corrente jurisprudencial, de resto salientada no despacho de susten-
tação e também pelo Ministério Público (cfr. por todos aos Acs. de
7.7.93 in Ap. DR de 8.5.96 pags. 2764, 2766. 2768, 2770, 2799, 2809,
2814 e 2821, e ainda Acs. de 12.5.93 — Rec. 15452 in Ap. Dr de
30.4. 96 pag. 1747 e de 15.5.94 — rec. No 17111).

Na verdade, de acordo com o disposto nos artos 117o, 118o, 122o,
127o e 141o todos do C.P.C.I., diploma aplicável e bem assim, tendo
em conta o no 2 do arto 5o do Dec. Lei 20-A/90 que aprovou o
Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, elemento de-
cisivo era que a lei determinasse a instauração do processo de trans-
gressão não só para aplicação da multa mas também para a exigência
do imposto em falta, como é precisamente o caso dos autos em que
se faz apelo ao arto 34o do Regulamento do Imposto de Compensação
aprovado pelo Dec. Lei 354-A/82 de 4 de Setembro.

Com efeito, dispõe este normativo: ”Se o processo de transgressão
em que houve também de ser liquidado imposto estiver parado durante
5 anos, ficará extinto o procedimento para a aplicação da multa, pros-
seguindo, no entanto para a arrecadação do imposto devido.”

Eis, pois, aqui radicado o entendimento de que terminado o pro-
cedimento judicial por força da prescrição quanto à infracção, deverá
o processo prosseguir os seus termos legais, no Tribunal recorrido,
relativamente ao imposto e juros devidos já que o processo de trans-
gressão instaurado visou também essa finalidade, feita constar desde
logo no auto de notícia e subsequente acusação (se a ela houver
lugar — processo ordinário), como liquidação do imposto no próprio
processo transgressional.

É o sufragar de um entendimento propugnado relativamente a si-
tuações idênticas, como por exemplo, Cód. Imposto Profissional
(arto 74o); Cód. Imposto Complementar (arto 89o § 1o); Regulamento
do Imposto sobre Veículos (arto 30o) e Regulamento do Imposto
do Selo (arto 219o § 2o) em que não obstante extinto procedimento
judicial por prescrição deverá o processo prosseguir para arrecadar
o imposto no Tribunal respectivo.

A esse entendimento não se opõe o arto 115o do C.P.C.I. que
apenas se reporta, à cessação do procedimento transgressional, para
perseguição da infracção.

Também o RJIFNA aprovado pelo D.L. 20-A/90, de 15 de Janeiro
e o C.P.T. apesar de vigentes não se mostram aplicáveis a tais factos
porque no caso se reportam a situações acorridas antes de estes di-
plomas entrarem em vigor.

A decisão recorrida não pode manter-se na medida em que decidiu
o arquivamento dos autos sem que ordenasse o seu prosseguimento
para no processo se determinarem os procedimentos adequados com
vista a arrecadação do imposto devido e demais acréscimos, devendo
nesta parte o recurso ser provido.

Quanto à questão das custas, carece de razão a recorrente pois
que, julgado extinto por prescrição o procedimento judicial e con-
sequente arquivamento não eram devidas custas pela arguida porque
nelas não podia ser condenada.

Obviamente que a eventual futura condenação no imposto acar-
retará, em consequência, a condenação em custas que se mostrarem
devidas.

Face ao exposto, acorda-se em conceder parcial provimento ao
recurso, revogando-se em parte a decisão recorrida e ordenando-se
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o prosseguimento dos autos no Tribunal ”a quo” para ser conhecido
o imposto e juros compensatórios exigidos.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Duarte de Carvalho.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final, do DL no 154/91, não
obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA, quer do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanto a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso: 21.876. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Lília Maria
Ferreira Martins. Relator: Exmo. Cono. Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém, de 20 de Dezembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
Lília Maria Ferreira Martins, julgou «extinto, devido a prescrição,
o procedimento judicial» e, consequentemente, ordenou «o arqui-
vamento dos autos», sem conhecer do imposto de sisa liquidado no
processo e sem condenar em custas a arguida.

Na sua aligação, a recorrente formula estas conclusões:
«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas . . .».

Não houve contra-alegação.
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O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento quanto
à questão do conhecimento do pedido de condenação no imposto,
mas já não merece provimento quanto à questão da condenação em
custas.

Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 18 de No-

vembro de 1985, com base em auto de notícia levantado no dia 15
daquele mês e ano, comporta a acusação contra a arguida Lília Maria
Ferreira Martins, por infracção, ali descrita, ao disposto no no 5 do
arto 115o do CIMSISSD, punível pelo arto 157o do mesmo diploma,
com o pedido de condenação no pagamento quer da multa, por aquela
infracção, quer do imposto de sisa e respectivos juros compensatórios,
no processo liquidados.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do «pagamento de imposto»,
relativamente ao qual o Julgador disse que «não se verifica a sua
prescrição», ordenando, porém, o «arquivamento dos autos» em con-
sequência da decisão de julgar «extinto, devido a prescrição, o pro-
cedimento judicial».

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal «extinção», respeitando tão-somente ao domínio espe-
cífico da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito
imposto, pelo que o respectivo processo de transgressão deve con-
tinuar, para esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que
é, a correr termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas
repartições de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem
exercer, funções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão («Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado», 3a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como «processo de trans-
gressão» permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Decreto-Lei no 20-A/90 dispõe:
«As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma» (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao «Diário
da República» distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
«Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
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gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma».

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fis-
cais — regulado no arto 52o do RJIFNA — só se aplica a «factos pra-
ticados», que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente
a 4 de Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado De-
creto-Lei no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito
contravencional anterior relativamente às transgressões até então
verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal «a quo», se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por pres-
crição, do procedimento judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a recorrente quanto à pretendida condenação
em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção do pro-
cedimento judicial, por prescrição, e o ordenado «arquivamento dos
autos», não havia que condenar em custas a arguida, pois esta não
foi «vencida» no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
seja na parte relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado,
devendo o Tribunal «a quo» proceder a esse julgamento, salvo se
outro obstáculo surgir.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Santos Serra, Relator. — Abílio
Bordalo — António Pimpão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do Imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final, do DL no 154/91, não
obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA, quer do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanto a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.
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2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso no 21 881. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Luís Gas-
par; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém, de 3 de Dezembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
Luís Gaspar, julgou ”extinto, devido a prescrição, o procedimento
judicial” e, consequentemente, ordenou ”o arquivamento” dos autos,
sem conhecer do imposto de sisa liquidado no processo e sem condenar
em custas o arguido.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
”a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 23 de Fevereiro

de 1984, comporta a acusação contra o arguido Luís Gaspar, por
infracção, ali descrita, ao disposto nos artos 2o, 8o, no 1, 115o, no 3,
do CIMSISSD, punível pelo arto 157o do mesmo diploma, com o
pedido de condenação no pagamento quer da multa, por aquela in-
fracção, quer do imposto de sisa e respectivos juros compensatórios,
no processo liquidados.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do ”pagamento de imposto”,
relativamente ao qual o Julgador disse que ”não se verifica a sua
prescrição”, ordenando, porém, o ”arquivamento do presente pro-
cesso” em consequência da decisão de julgar ”extinto, devido a pres-
crição, o procedimento judicial”.

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prscrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
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seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal ”extinção”, respeitando tão-somente ao domínio específico
da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito imposto,
pelo que o respectivo processo de transgressão deve continuar, para
esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que é, a correr
termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas repartições
de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem exercer, fun-
ções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão (”Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado”, 3a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como ”processos de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Decreto-Lei no20-A/90 dispõe:
”As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma” (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao ”Diário
da República” distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o no2, do mesmo diploma, estabelece:
”Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma”.

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
– regulado no arto 52o do RJIFNA – só se aplica a ”factos pra-
ticados”, que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente
a 4 de Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado De-
creto-Lei no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito
contravencional anterior relativamente às transgressões até então
verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal ”a quo”, se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por pres-
crição, do procedimento judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida con-
denação em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção
do procedimento judicial, por prescrição, e o ordenado ”arquivamento
dos autos”, não havia que condenar em custas o arguido, pois este
não foi ”vencido” no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
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seja na parte relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado,
devendo o Tribunal ”a quo” proceder a esse julgamento, salvo se
outro obstáculo surgir.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final, do DL no 154/9l, não
obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA, quer do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanto a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso: 21.886; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Maria Pre-
ciosa Batista Costa; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de la Instância de Santarém, de 3 de Dezembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
Maria Preciosa Baptista da Costa, julgou “extinto, devido a prescrição,
o procedimento judicial” e, consequentemente, ordenou “o arqui-
vamento” dos autos, sem conhecer do imposto de sisa liquidado no
processo e sem condenar em custas a arguida.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
“a) Em processo de transgressão Fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas. . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento quanto
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à questão do conhecimento do pedido de no imposto, mas já não
merece provimento quanto a questão da condenação em custas.

Com dispensa de vistos, o processo vem à conferencia para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 15 de No-

vembro de 1985, com base em auto de noticia levantado no dia 10
de Abril de 1984, comporta a acusação contra a arguida Maria Preciosa
Baptista da Costa, por infracção, ali descrita, ao disposto no no 5
do arto 115 do CIMSISSD, punível pelo arto 157o do mesmo diploma,
com o pedido de condenação no pagamento quer da multa, por aquela
infracção, quer do imposto de sisa e respectivos juros compensatórios,
no processo liquidados.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do “pagamento de imposto”,
relativamente ao qual o Julgador disse que “não se verifica a sua
prescrição”, ordenando, porém’ o “arquivamento do presente pro-
cesso” em consequência da decisão de julgar “extinto, devido a pres-
crição, o procedimento judicial”.

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, suporta salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal “extinção”, respeitando tão-somente ao domínio especifico
da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito imposto,
pelo que o respectivo processo de transgressão deve continuar, para
esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que é, a correr
termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas repartições
de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem exercer, fun-
ções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão (“Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado”, 3a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como “processo de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Decreto-Lei no 20-A/90 dispõe:
“As normas, ainda que de natureza processual’ do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma” (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao “Diário
da República” distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
“Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com transito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma”.
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Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
- regulado no arto 52o do RJIFNA - só se aplica a “factos praticados”,
que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente a 4 de
Fevereiro de 1990, data do inicio de vigência do citado Decreto-Lei
no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito contraven-
cional anterior relativamente às transgressões até então verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal “a quo”, se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por pres-
crição, do procedimento judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida con-
denação em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção
do procedimento judicial, por prescrição, e o ordenado “arquivamento
dos autos”, não havia que condenar em custas a arguida, pois esta
não foi “vencida” no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
seja na parte relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado,
devendo o Tribunal “a quo” proceder a esse julgamento, salvo se
outro obstáculo surgir.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — António Pimpão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição: prosseguimento do processo no Tribunal
”a quo” para conhecer do imposto nele liquidado.

Doutrina que dimana da decisão:

Embora declarado extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, deve o processo de transgressão prosseguir seus trâ-
mites para conhecimento e arrecadação do imposto nele
liquidado, no tribunal ”a quo”.
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Recurso no 21893 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
António Almeida Felício e de que foi relator o Exmo Sr. Conselheiro
Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Santarém, não se conformando com a decisão do
Mmo Juiz do mesmo Tribunal que ordenou o arquivamento dos autos
de transgressão, após ter declarado extinto o procedimento judicial
por prescrição, a favor de António de Almeida Felício contra quem
fora instaurado o respectivo processo por falta de pagamento do im-
posto de compensação relativo ao 3o trimestre de 1986, devido nos
termos dos artos 10o e 11o do Regulamento aprovado pelo Dec. Lei
354-A/82 de 4 de Setembro na importância de 10.500$00, veio interpor
recurso, per saltum, para este S.T.A. em cujas alegações formulou
as seguintes conclusões:

«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade,
nos termos do arto 144o no 1 do C.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Dec. Lei 449/71, de 26 de Ou-
tubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente e,
em consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
no pagamento do imposto, juros e custas.»

Não houve contra-alegações.
O Mmo Juiz proferiu despacho de sustentação referindo, em síntese,

não olvidar ”o facto de a jurisprudência ”deste Tribunal” ir toda
no sentido de que, mesmo extinto o procedimento judicial devido
a prescrição, se deve conhecer da obrigação de imposto” sendo certo,
no entanto que, por razões no mesmo aduzidas ”o recurso não merece
provimento.”

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que ”não ocorre a nulidade de omissão de pronúncia” uma vez
o ”Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido de condenação do ar-
guido no pagamento do imposto” salientando ser ”jurisprudência pa-
cífica nesta secção tirada já na vigência do C.P.T. e do RJIFNA a
que sustenta que a prescrição do procedimento judicial pela trans-
gressão fiscal não obsta ao prosseguimento dos autos para arrecadação
do imposto sempre que este deva ser liquidado no próprio processo
de transgressão e não tenha prescrito a obrigação tributária”.

Pronuncia-se, ainda, contra o entendimento do Mmo Juiz expresso
no despacho de sustentação no sentido da aplicação do Dec. Lei
17/91 de 10 de Janeiro, que é uma lei geral e por isso não revoga
a lei especial - Dec. Lei 20-A/90 de 15 de Janeiro, salvo inequívoca
intenção do legislador que no caso inexiste.

Sustenta, em consequência, que deve proceder a 1a das conclusões
e, uma vez revogada a sentença, prejudicado fica o conhecimento
da 3a conclusão.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, coloca-se a questão de saber

se, como defende a Recorrente, deve o processo prosseguir seus termos
para se conhecer do imposto e dos juros devidos.
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Antes, porém, cabe referir que, contrariamente ao que vem sus-
tentado pela Recorrente, não se verifica a alegada nulidade por omis-
são de pronúncia já que, como bem observa o Exmo Magistrado do
Mo Público, o Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido de con-
denação do arguido no pagamento do imposto. É que, como decorre
da sentença recorrida na mesma se explicitou que ”no que diz respeito
à obrigação do pagamento do imposto de compensação não se verifica
a sua prescrição, de natureza substantiva”. Não obstante este reco-
nhecimento expresso, ordenou-se o arquivamento dos autos o que
significa intenção de pôr termo ao processo.

A questão nuclear do recurso é, pois, a de saber se o processo
deve ou não prosseguir para arrecadação do imposto no Tribunal.

A resposta tem de ser afirmativa, apesar de prescrito o proce-
dimento judicial, como tem sido pacífico o entendimento jurispru-
dencial deste STA, não se descortinando razões para alterar tão firme
corrente jurisprudencial, de resto salientada no despacho de susten-
tação e também pelo Ministério Público (cfr. por todos aos Acs. de
7.7.93 in Ap. DR de 8.5.96 pags. 2764, 2766, 2768, 2770, 2799, 2809,
2814 e 2821, e ainda Acs. de 12.5.93 - Rec. 15452 in Ap. Dr de
30.4. 96 pag. 1747 e de 15.5.94 - rec. No 17111).

Na verdade, de acordo com o disposto nos artos 118o, 122o, 127o

e 141o todos do C.P.C.I., diploma aplicável e bem assim, tendo em
conta o no 2 do arto 5o do Dec. Lei 20-A/90 que aprovou o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, elemento decisivo
era que a lei determinasse a instauração do processo de transgressão
não só para aplicação da multa mas também para a exigência do
imposto em falta, como é precisamente o caso dos autos em que
se faz apelo ao arto 34o do Regulamento do Imposto de Compensação
aprovado pelo Dec. Lei 354-A/82 de 4 de Setembro.

Com efeito, dispõe este normativo: ”Se o processo de transgressão
em que houve também de ser liquidado imposto estiver parado durante
5 anos, ficará extinto o procedimento para a aplicação da multa, pros-
seguindo, no entanto para a arrecadação do imposto devido.”

Eis, pois, aqui radicado o entendimento de que terminado o pro-
cedimento judicial por força da prescrição quanto à infracção, deverá
o processo prosseguir os seus termos legais, no Tribunal recorrido,
relativamente ao imposto e juros devidos já que o processo de trans-
gressão instaurado visou também essa finalidade, feita constar desde
logo no auto de notícia e subsequente acusação (se a ela houver
lugar - processo ordinário), como liquidação do imposto no próprio
processo transgressional, pelo que nesta parte deve o recurso ser
provido.

É o sufragar de um entendimento propugnado relativamente a si-
tuações idênticas, como por exemplo, Cód. Imposto Profissional (arto

74o); Cód. Imposto Complementar (arto 89o § 1o); Regulamento do
Imposto sobre Veículos (arto 30o) e Regulamento do Imposto do
Selo (arto 219o § 2o) em que não obstante extinto procedimento judicial
por prescrição deverá o processo prosseguir para arrecadar o imposto
no Tribunal respectivo.

A esse entendimento não se opõe o arto 115o do C.P.C.I. que
apenas se reporta, à cessação do procedimento transgressional, para
perseguição da infracção.

Também o RJIFNA aprovado pelo D.L. 20-A/90, de 15 de Janeiro
e o C.P.T. apesar de vigentes não se mostram aplicáveis a tais situações
porque no caso se reportam a factos ocorridas antes de estes diplomas
entrarem em vigor.
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O despacho recorrida não pode manter-se na medida em que de-
cidiu o arquivamento dos autos sem que ordenasse o seu prosse-
guimento para no processo se determinarem os procedimentos ade-
quados com vista a arrecadação do imposto devido e demais acrés-
cimos.

Quanto à questão das custas, carece de razão a recorrente pois
que, julgado extinto por prescrição o procedimento judicial e con-
sequente arquivamento não eram devidas custas pelo arguido porque
nelas não podia ser condenado.

Obviamente que a eventual futura condenação no imposto acar-
retará, em consequência, a condenação em custas que se mostrarem
devidas.

Face ao exposto, acorda-se em conceder parcial provimento ao
recurso, revogando-se em parte a decisão recorrida e ordenando-se
o prosseguimento dos autos no Tribunal ”a quo” para ser conhecido
o imposto e juros compensatórios exigidos.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: Duarte de Carvalho.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artigos 2.o e 5.o, n.o 2 do De-
creto-Lei n.o 20-A/90, e 11.o, parte final, do Decreto-Lei
n.o 154/91, não obstante a entrada em vigor quer do
RJIFNA, quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo
de transgressão, regulado no CPCI, quando a factos pra-
ticados anteriormente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por descrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso n.o 21 910. Recorrente: Fazenda Pública. Recorridos: Fran-
cisco Teodoro Azedo e outro. Relator: Exm.o Cons.o Dr. Santos
Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Santarém, de 22 de Novembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
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«Transportadora Central do Ribatejo, Lda», Francisco Teodoro Azedo
e Georgino António Costa Paulo, julgou «extinto, devido a prescrição,
o procedimento judicial . . . sem prejuízo da obrigação tributária de
que é credora a Fazenda Pública . . .», não condenando em custas
os arguidos.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do artigo 144.o, n.o 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas . . .».

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 1 de Abril

de 1986, com base em auto de notícia levantado em 29 de Janeiro
de 1985, comporta a acusação por factos referentes aos anos de 1983
e 1984, segundo a qual ocorreu a falta de entrega nos cofres do
Estado das importâncias pecuniárias, previamente deduzidas aos seus
empregados, de imposto profissional, por parte da firma «Transpor-
tadora Central do Ribatejo, Lda», factualidade integradora da infrac-
ção p.p. nos artigos 29.o e 66.o do Código do Imposto Profissional,
sendo solidariamente responsáveis os sócios-gerentes, Francisco Teo-
doro Azedo e Georgino António Costa Paulo, com o pedido de con-
denação no pagamento quer da multa, por aquela infracção, quer
do imposto profissional e respectivos juros compensatórios, no pro-
cesso liquidados.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do «pagamento de imposto»,
relativamente ao qual o Julgador disse que «não se verifica a sua
prescrição, o procedimento judicial», foi expressamente salvaguarda-
da, nesse julgamento, a «obrigação tributária de que é credora a Fa-
zenda Pública e cuja prescrição substantiva ainda não ocorreu» (sic).

A sentença não padece, assim, da invocada nulidade que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal «extinção», respeitando tão-somente ao domínio espe-
cífico da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito
imposto, pelo que o respectivo processo de transgressão deve con-
tinuar, para esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que
é, a correr termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas
repartições de finanças, que obviamente, não exercem, nem podem
exercer, funções jurisdicionais.
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Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão («Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado», 3.a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como «processo de trans-
gressão» permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 20-A/90 dispõe:
«As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma» (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao «Diário
da República» distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o artigo 5.o, n.o 2, do mesmo diploma, estabelece:
«Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma».

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fis-
cais — regulado no artigo 52.o do RJIFNA — só se aplica a «factos
praticados», que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente
a 4 de Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado De-
creto-Lei n.o 20-A/90, mantendo-se em vigor as norams do direito
contravencional anterior relativamente às transgressões até então
verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos quanto
a factos anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal «a quo», se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por pres-
crição, do procedimento judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida con-
denação em custas, uma vez que perante o julgamento de extinção
do procedimento judicial, por prescrição, não havia que condenar
em custas os arguidos, pois estes não ficaram «vencidos» no operado
julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
seja na parte relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado,
devendo o Tribunal «a quo» proceder a esse julgamento, salvo se
outro obstáculo surgir.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Santos Serra — Abílio Borda-
lo — António Pimpão. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do Imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final, do DL no 154/91, não
obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA, quer do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanot a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso no 21 913. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Jorge
Mendes Coimbra Dias; Relator: Exmo Conso Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meretíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém, de 26 de Novembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
Jorge Mendes Coimbra Dias, julgou ”extinto, devido a prescrição,
o procedimento judicial” e, consequentemente, ordenou ”o arqui-
vamento” dos autos, sem conhecer do imposto de compensação li-
quidado no processo e sem condenar em custas o arguido.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
”a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 13 de No-

vembro de 1983, com base em auto de notícia levantado no dia 12
de Outubro daquele ano, comporta a acusação contra o arguido, Jorge
Mendes Coimbra Dias, por factos referentes aos 3o e 4o trimestres
de 1982, integradores de infracções ao disposto no Regulamento do
Imposto de Compensação, aprovado pelo Decreto-Lei no 354-A/82,
de 4 de Setembro, com o pedido de condenação no pagamento quer
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das multas, por aquelas infracções, quer do imposto de compensação,
no processo liquidado.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do ”pagamento de imposto”,
relativamente ao qual o Julgador disse que ”não se verifica a sua
prescrição”, ordenando, porém, o ”arquivamento do presente pro-
cesso” em consequência da decisão de julgar ”extinto, devido a pres-
crição, o procedimento judicial”.

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal ”extinção”, respeitando tão-somente ao domínio específico
da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito imposto,
pelo que o respectivo processo de transgressão deve continuar, para
esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que é, a correr
termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas repartições
de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem exercer, fun-
ções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão (”Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado”, 3a Edição, pág. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como ”processo de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Decreto-Lei no 20-A/90 dispõe:
”As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma” (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao ”Diário
da República” distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
”Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma”.

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
- regulado no arto 52o do RJIFNA - só se aplica a ”factos praticados”,
que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente a 4 de
Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado Decreto-Lei
no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito contraven-
cional anterior relativamente às transgressões até então verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.
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O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal ”a quo”, se bem que apenas para
apeciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada a
decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por prescrição,
do procedimento judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida con-
denanção em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção
do procedimento judicial, por prescrição, e o ordenado ”arquivamento
do presente processo”, não havia que condenar em custas o arguido,
pois este não foi ”vencido” no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
seja na parte relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado,
devendo o Tribunal ”a quo” proceder a esse julgamento, salvo se
outro obstáculo surgir.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra,
relator — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Prescrição. Julgamento do pedido de condenação do im-
posto liquidado no processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Mesmo que declarado extinto, por prescrição, o procedimento
judicial exercido no processo de transgressão por infracção
fiscal, deve conhecer-se nele do imposto nele liquidado por
este ser um outro e diferente objecto processual, legalmente
cumulado no processo.

Recurso n.o 21 926. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Mateus Lopes; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Silva
Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se incon-

formado com o segmento da sentença de 96.12.20 do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Santarém que decidiu não conhecer do
imposto da sisa e juros compensatórios liquidados no processo or-
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dinário de transgressão movido contra Manuel Mateus Lopes, com
os demais sinais dos autos, não obstante haver considerado não se
verificar a sua prescrição de natureza substantiva (a recorrente aceitou
a parte da decisão em que se julgou extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial pelas infracções nele acusadas), dela recorre di-
rectamente para esta formação judicial, pedindo a sua anulação e
a revogação quanto à não tributação nas custas do processo nela
determinada.

2. Estribou-se o julgado, essencialmente, na consideração de que,
tendo o processo de transgressão como finalidade própria o apu-
ramento dos factos contravencionais às leis fiscais e a sua penalização,
e de que, verificando-se a excepção peremptória (pressuposto pro-
cessual negativo) da prescrição do procedimento judicial relativo às
infracções, não havia que conhecer do imposto por tal excepção obstar
ao conhecimento do fundo e gerar o arquivamento dos autos.

3. Contra o decidido, a recorrente pretexta, em síntese, que a sen-
tença sofre da nulidade do n.o 1 do art.o 144o do C.P.T. por esta
não se ter pronunciado quanto à liquidação do imposto cujo pedido
de condenação era feito no processo e cujo conhecimento na mesma
sede se encontra salvaguardado nos art.os 2o e 5.o n.o 2 do DL.
n.o20-A/90, de 15 de Janeiro (que aprovou o JRIFNA) e no art.o 11o,
parte final do DL. n.o 154/91, de 23 de Abril, ao contemplar a ma-
nutenção do direito contravencional anterior quanto às infracções
fiscais ocorridas sob a sua vigência e finalmente que, encontrando-se
também em vigor o Regul. das Custas dos Processos das Contribuições
e Impostos, se deveria ter condenado o arguido nas custas.

4. O Meritíssimo Juiz sustentou o Julgado abonando-se, essencial-
mente, em três ideias-rectoras.

A primeira reproduz o citado fundamento da decisão de que, se-
gundo o regime do processo penal, a prescrição do procedimento
judicial se consubstancia numa excepção peremptória (pressuposto
processual negativo) que obsta à apreciação da matéria de fundo
e gera o arquivamento do processo; a segunda é a de que o regime
do art.o 122o do C. I. Transacções, após a redacção do DL. n.o 374-B/19,
que desligou a liquidação do imposto do processo de transgressão,
constitui expressão de uma regra geral e, finalmente, a de que, segundo
o novo regime do processo de transgressão aprovado pelo DL.
n.o 17/91, de 10 de Janeiro, o objecto do processo só pode reduzir-se
ao apuramento e eventual sancionamento pelas respectivas infracções,
não permitindo, por exemplo, a dedução do pedido cível de indem-
nização (art.o 9o n.o 3), e tal diploma revogou tacitamente todas as
normas do C.P.C. Impostos que consagravam a possibilidade de co-
nhecimento da obrigação de imposto.

5. Não houve contra-alegações.
6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do provimento do recurso, não pela procedência do andamento da
nulidade da sentença, dado que o juiz havia decidido não conhecer
do pedido de condenação do imposto, mas pela razão da prescrição
do procedimento judicial não obstar ao prosseguimento do processo
para julgamento pela falta da arrecadação do imposto, como tem
sido jurisprudência pacífica do tribunal, e de o DL. n.o 17/91, enquanto
lei geral, não poder revogar, salvo intenção inequívoca do legislador
que não ocorreu, as disposições especiais dos art.os 2o e 5o n.o 2
do DL. N.o 20-A/90 e 11o do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril.

B — A fundamentação.



(1) Dever este cometido no art. 660o n.o 2 do C.P.C. e sancionado pelos art.os 668o

n.o 1 al. d) do mesmo código e 144o n.o 1 do C.P.T.
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Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão da nulidade da sentença.
Não pode afirmar-se, como se queixa a recorrente, de que o juiz

tenha violado o dever de pronunciar-se sobre a parte da acusação
relativa à imputada falta de arrecadação do imposto apurado (1).

É que o juiz encarou tal questão, resolvendo-a no sentido de que
a lei não lhe permitia julgar, no processo de transgressão, se a obri-
gação de imposto cuja de pagamento era acusada era ou não devida.

Sendo assim, a situação que se verifica é a de uma errado julgamento
sobre o sentido das disposições legais que regulam o conhecimento
do imposto no processo de transgressão, abaixo analisadas, nos casos
em que o procedimento judicial se tenha extinguido por prescrição
e os factos contravencionais tenham ocorrido anteriormente à entrada
em vigor do D.L. n.o 20- A/90, de 15 de Janeiro.

2. A questão da obrigatoriedade do conhecimento do imposto li-
quidado no processo em caso de prescrição do procedimento judicial.

A questão traduz-se agora em saber se, declarando o juiz prescrito
o procedimento judicial pelas infracções fiscais acusadas no auto de
noticia, deve o processo prosseguir para julgamento do imposto de
compensação falta de arrecadação ai também se acusa e se apura.

No regime anterior ao RJIFNA, que também adoptou uma nova
lei processual para a perseguição do ilícito nele criado, aderindo então
ao DL no 433/82, de 27 de Outubro, para além dos aspectos nele
expressamente contemplados, e que agora se mostra regulada no CPT
(Título IV), havia vários impostos, como o que está em causa, do
imposto de compensação, que se não fossem liquidados e pagos dentro
dos prazos legais eram cobrados em processo de transgressão, em
conjunto com a multa, nos termos do arto 117o do CPCI.

Ora o regime de processamento e sancionamento das infracções
fiscais anteriores ao RJIFNA foi expressamente mantido quer pelo
art.o 2o quer pelo n.o 2 do art.o 5o do diploma que o aprovou e
como tal tem de ser aplicado, salvo na medida em que saia ofendido
o princípio da aplicação da lei sancionatória mais favorável ao arguido,
como o entendeu o T. Constitucional, em sede fiscalização abstracta
de constitucionalidade (Ac. n.o 150/94, de 08.02.94, in D.R. I Série
de 94.03.30).

Acrescente-se ainda que a eficácia normativa da lei anterior ao
RJIFNA veio a ser mantida pela parte final do art.o 11o do DL.
n.o 154/91, de 23/4 (diploma que aprovou o C.P.T.), pelo que, não
obstante a nova alteração da lei reguladora do processamento das
contra-ordenações levada a cabo por este compêndio normativo, será
sempre pela lei em vigor no momento da sua prática que, quanto
às infracções cometidas antes da entrada em vigor daquele RJIFNA,
terá de aferir-se o regime adjectivo aplicável.

Sempre que, segundo este, o imposto devesse ser cobrado no próprio
processo de transgressão, a situação era verdadeiramente, a de uma
cumulação legal de dois diferentes objectos processuais.

Tratava-se de uma opção legislativa, decerto, influenciada por con-
siderações de alguma economia e celeridade processuais e ainda, por
nesses casos, a tipificação legal do respectivo ilícito associar, nor-
malmente, a definição dos respectivos factos tributários.
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Mas, não havia uma necessária e incindível relação de dependência
ou incindibilidade processual entre os dois diferentes objectos — entre
o procedimento pela infracção fiscal e o procedimento para a liqui-
dação do imposto —, pese embora os factos materiais da infracção
integrarem, por via de regra, também os pressupostos definidos no
facto tributário gerador da obrigação daquele imposto.

Que era assim depreendia-se desde logo do facto do arto 104o,
al. a) do CPCI mandar instaurar o processo de transgressão, desde
que fosse constatada omissão ou erro na liquidação de contribuição
ou imposto, imputável ao contribuinte ou ao sujeito da obrigação
acessória, que não pudesse ser reparado por liquidação efectuada
em conformidade com as leis da tributação, sem que fizesse depender
esse procedimento da necessidade de procedimento contra qualquer
eventual existência de qualquer infracção fiscal.

A mesma conclusão se poderia retirar do §3o do arto 108o do mesmo
compêndio normativo quando aí se dispunha que o auto de notícia
não deixaria de ser levantado ainda que o autuante reputasse a in-
fracção não punível, no que se poderia pressupor ter o legislador
em vistas entre outras circunstâncias com tal efeito ( v. g. a amnistia
da infracção), também a prescrição da infracção, o que se poderia
traduzir na instauração do processo apenas para a cobrança do
imposto.

Era, todavia, do regime contemplado nos diversos Códigos Fiscais
que se retirava a certeza da completa independência entre a vida
do procedimento pela infracção fiscal e pela obrigação de imposto,
dentro do respectivo processo de transgressão.

Na verdade, e a título de exemplo, podem apontar-se naquele sen-
tido, na medida em que se ordenava que o processo prosseguisse
para a arrecadação do imposto e juros, não obstante estar prescrita
a infracção fiscal, o disposto nos art.os 74o do Cód. Imp. Profissional,
103o, § único do Cód. Imp. Complementar, 89o, § 1o do Cód. Imp.
Capitais, 30o do Reg. Imp. sobre Veículos, 34o do Reg. Imp. Com-
pensação e arto 219o, § 2o do Reg. do Imp. do Selo.

Por fim, resulta claro do disposto no arto 115o do CPCI que o
que cessa no respectivo processo de transgressão, em caso de pres-
crição, é o procedimento judicial instaurado para perseguição da
infracção.

A verificação da prescrição do procedimento judicial apenas obsta
ao conhecimento da matéria de fundo, levando ao seu arquivamento,
relativa à infracção fiscal, para utilizar a linguagem do senhor juiz
do tribunal recorrido, em nada obstando ao conhecimento do outro
objecto do processo que com aquele se acha cumulado.

E se analisarmos os demais argumentos a que o senhor juiz arrima
a sua tese não chegaremos a conclusão diversa.

Na verdade, sendo embora certo que o legislador do DL. n.o
374-B/79, de 10/9, erigiu, a exigência das penalidades aplicáveis como
única finalidade do processo de transgressão por infracções fiscais
relativas ao imposto de transacções, mediante a redacção dada ao
art.o 122o do respectivo código, isso não quer dizer que, se possa
extrapolar daí qualquer sentido revogatório do regime estatuído nos
diversos códigos fiscais.

A única leitura adequada aos termos do preceito é a de que o
legislador entendeu, quanto às infracções fiscais relativas ao imposto
em causa, passar a adoptar, quanto à finalidade do processo de trans-
gressão, o sistema já em vigor quanto a outros impostos, como, v.g.,
a contribuição industrial e a contribuição predial.



(2) Neste sentido se têm pronunciado muitos acórdãos deste tribunal, entre eles se con-
tando, a título de exemplo, os de 93.10.06, 93.09.29, 93.11.24, 93.09.22 e 95.03.15, 95.10.25
e 95.05.1, in Recs. nos 16 440, 16 916, 17 029, 17 207 e 17.856, 19 320 e 18 890.
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A simples mudança de critério de um para outro dos sistemas de
liquidação do imposto dentro ou fora do processo de transgressão
e absolutamente inócua para daí extrair qualquer sentido revogatório
do sistema, à falta de preceito inequívoco sobre o sentido defendido.

Também o argumento colhido da entrada em vigor do novo regime
geral de processamento e julgamento das transgressões, efectuado
pela mão do DL. n. 17/91, de 10 de Janeiro não merece melhor
sorte.

Como o próprio autor da sentença recorrida reconhece, trata-se
de uma lei geral sobre a matéria.

Ora, o processamento e julgamento dos processos de transgressão
fiscais sempre estiveram e continuam a estar sujeitos a regime especial
(antes regulado nos diversos códigos fiscais e no C.P.C.I. e hoje no
RJIFNA, aprovado pelo DL. n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro e C. P.
Tributário).

Sendo assim, tem de entender-se que aquele regime geral não re-
vogou o regime especial, de acordo com o adágio latino de que lex
generalis non derrogat legem specialem, a menos que outra fosse a
intenção inequívoca do legislador (art.o 7o n.o 3 do C. Civil).

Todavia, em preceito algum da nova lei geral de processamento
das transgressões se vê minimamente retratado esse propósito le-
gislativo.

Ao contrário, o simples facto de o processamento das transgressões
fiscais ter continuado a ser previsto por lei especial (C. P. T.), como
antes acontecia, deixa entrever intenção contrária.

Finalmente, não se distraia da circunstancia de hoje a liquidação
do imposto nunca ter lugar no processo de contra-ordenação face
ao RJIFNA e ao CPT, qualquer sentido inferativo de que, já an-
teriormente a eles esse deveria ser o sistema regra como sustenta
o senhor juiz.

Não. Tais diplomas vieram regular toda a matéria em novos moldes,
segundo a diferente filosofia jurídico-criminal não só quanto à na-
tureza dos ilícitos como ao modo da sua perseguição e sancionamento.

Tratou-se de uma ruptura do sistema, tendo a nova lei a intenção
de regular toda a matéria da lei anterior em novos moldes (n.o 2
do art.o 7o do C. Civil).

Não é por isso legítimo colher nela o sentido das leis anteriores
dado que a nova lei se apresenta não como uma continuidade do
pensamento legislativo anterior, mas como uma ruptura dele.

Sendo assim, o processo terá de prosseguir para conhecimento da
existência ou não da obrigação de imposto que constitui um outro
diverso objecto do mesmo processo (2).

Do exposto conclui-se que o despacho recorrido, na medida em
que decidiu não julgar a acusação pela falta de arrecadação do imposto
liquidado no processo, não pode manter-se.

3. A questão das custas.
Quanto à pretendida condenação nas custas a recorrente não tem

razão, porquanto a condenação ou não no seu pagamento depende
do teor da própria decisão recorrida e não do da decisão sobre a
condenação no pagamento do imposto que, eventualmente, deveria
ter sido proferida e não o foi.
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Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal a quo, dado que este tribunal não julga em regime de
substituição, a oportunidade para essa condenação só ocorrerá com
a prolação da futura decisão em que eventualmente se condene o
arguido no pagamento das quantias em dívida.

Não merece, pois, o recurso provimento quanto a esta questão.
C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção

do S.T.A. em negar provimento quanto ao recurso quanto à questão
da não condenação nas custas e concedê-lo na parte restante, re-
vogando a sentença recorrida, na parte em que decidiu não conhecer
do pedido de condenação do imposto liquidado, devendo o senhor
juiz proceder oportunamente a tal julgamento, após a baixa dos autos
ao tribunal a quo.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final, do DL no 154/91, não
obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA, quer do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanto a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso n.o 21.938. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Inte-
ragro — Sociedade Internacional de Valorização Agrícola L.da; Re-
lator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém, de 20 de Dezembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
”Interagro - Sociedade Internacional de Valorização Agrícola, Lda”,
julgou ”extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial” e, con-
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sequentemente, ordenou ”o arquivamento dos autos”, sem conhecer
dos impostos, profissional e de selo, liquidados no processo, e sem
condenar em custas a arguida.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
”a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
Decidindo, pois.
O presente processo de transgressão, instaurado em 31 de Outubro

de 1985, com base em auto de notícia levantado no dia 20 de Junho
de 1986, comporta a acusação contra a arguida, ”Interagro - Sociedade
Internacional de Valorização Agrícola, Lda”, por factos referentes:

- ao 1o trimestre de 1986, em virtude da falta de entrega nos cofres
do Estado das importâncias relativas a imposto profissional, previa-
mente deduzidas aos seus empregados, factualidade integradora da
infracção p.p. nos artos 29o e 66o do Código do Imposto Profissional;

- ao mês de Dezembro de 1985 e aos meses de Janeiro a Março
de 1986, por falta de entrega nos cofres do Estado do imposto do
selo, liquidado com base em recibos processados e nos ordenados
pagos aos empregados, a consubstanciar a infracção p.p. nos artos 168o,
alínea a), e 236o do Regulamento do Imposto do Selo, com o pedido
de condenação no pagamento quer das multas, por aquelas infracções,
quer dos mencionados impostos e respectivos juros compensatórios,
nos processos liquidados.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, é de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do ”pagamento de imposto”,
relativamente ao qual o Julgador disse que ”não se verifica a sua
prescrição”, ordenando, porém, o ”arquivamento dos autos” em con-
sequência da decisão de julgar ”extinto, devido a prescrição, o pro-
cedimento judicial”.

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal ”extinção”, respeitando tão-somente ao domínio específico
da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito imposto,
pelo que o respectivo processo de transgressão deve continuar, para
esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que é, a correr
termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas repartições
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de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem exercer, fun-
ções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão (”Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado”, 3a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como ”processo de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Decreto-Lei no 20-A/90 dispõe:
”As normas ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma” (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao ”Diário,
da República” distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
”Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma”.

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
- regulado no arto 52o do RJIFNA - só se aplica a ”factos praticados”,
que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente a 4 de
Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado Decreto-Lei
no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito contraven-
cional anterior relativamente às transgressões até então verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal ”a quo”, se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação nos impostos em causa, dada
a decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por pres-
crição, do procedimento, judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida con-
denação em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção
do procedimento judicial, por prescrição, e o ordenado ”arquivamento
dos autos”, não havia que condenar em custas a arguida, pois esta
não ficou ”vencida” no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida se revogando a sentença recorrida,
seja na parte relativa ao pedido de condenação nos impostos liqui-
dados, devendo o Tribunal ”a quo” proceder a esse julgamento, salvo
se outro obstáculo surgir.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos 2o e 5o, no 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, parte final do DL no 154/91, não
obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA, quer do
CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no CPCI, quanto a factos praticados anterior-
mente ao início dessa vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus termos, se bem que
apenas para apreciação do pedido de condenação no
imposto ali liquidado.

Recurso n.o 21951. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Francisco
Pires Feijão; Relator: Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém, de 13 de Dezembro
de 1996, que, nos presentes autos de transgressão instaurados contra
Francisco Pires Feijão, julgou “extinto, devido a prescrição o pro-
cedimento judicial” e, consequentemente, ordenou “o arquivamento
dos autos”, sem conhecer do imposto de compensação liquidado no
processo e sem condenar em custas o arguido.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
“a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;
c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-

tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/7l, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas. . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência para decisão.
O presente processo de transgressão, instaurado em 17 de De-

zembro de 1993, com base em auto de notícia levantado naquela
mesma data, comporta a acusação contra o arguido Francisco Pires
Feijão, por factos referentes aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1988,
aos 1o, 2o e 4o trimestres de 1989 e ao 1o trimestre de 1990, integradores
de infracções ao disposto no Regulamento do Imposto de Compen-
sação, aprovado pelo Decreto-Lei no 354-A/82, de 4 de Setembro,
com o pedido de condenação no pagamento quer das multas, por
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aquelas infracções, quer do imposto de compensação no processo
liquidado.

Ora, tendo em conta o teor da sentença recorrida e o contexto
em que a mesma foi proferida, e de reconhecer que houve pronúncia
sobre os pedidos formulados, incluindo o do “pagamento de imposto”,
relativamente ao qual o Julgador disse que “não se verifica a sua
prescrição”, ordenando, porém, o “arquivamento dos autos” em con-
sequência da decisão de julgar “extinto, devido a prescrição, o pro-
cedimento judicial”.

Não ocorre, assim, a invocada nulidade da sentença que, de resto,
seria incompatível com o também alegado erro de julgamento.

Prosseguindo na análise do recurso, importa salientar que a questão
fulcral recebeu já, e por inúmeras vezes, o adequado tratamento por
banda deste Supremo Tribunal.

Na verdade, constitui jurisprudência uniforme a asserção de que,
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI, e extinto
embora, por prescrição, o procedimento judicial, deverá tal processo
seguir seus regulares termos, se bem que apenas para arrecadação
do imposto nele liquidado.

É que tal “extinção”, respeitando tão-somente ao domínio específico
da infracção em causa, em nada afecta a exigência do dito imposto,
pelo que o respectivo processo de transgressão deve continuar, para
esse único fim, e como verdadeiro processo judicial que é, a correr
termos pelos tribunais tributários competentes e não pelas repartições
de finanças, que, obviamente, não exercem, nem podem exercer, fun-
ções jurisdicionais.

Por outro lado, e como bem notam Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão (“Código de Processo Tributário, Comentado e Ano-
tado”, 3.a Edição, pag. 396), actualmente nunca há possibilidade de
o processo de contra-ordenação servir também para a liquidação de
impostos, apenas ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como “processo de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Decreto-Lei no 20-A/90 dispõe:
“As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma” (ou
seja, 4 de Fevereiro de 1990, pois tal decreto-lei não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao “Diário
da República, distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
“Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que com trânsito em julgado, sobre as transgressões pra-
ticadas até à data da entrada em vigor do presente diploma”.

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
— regulado no art52o do RJIFNA - só se aplica a “factos praticados”,
que o mesmo é dizer, a ilícitos posteriormente a 4 de Fevereiro de
1990, data do inicio de vigência do citado Decreto-Lei no 20-A/90,
mantendo-se em vigor as normas do direito contravencional anterior
relativamente às transgressões até então verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA,
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
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seus regulares termos, no tribunal “a quo”, se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa dada a
decisão, que não foi posta em crise, atinente à extinção, por prescrição,
do procedimento judicial.

Donde a procedência da tese da Recorrente, no que concerne à
questão que vem de ser analisada.

Mas já não logra êxito a Recorrente quanto à pretendida con-
denação em custas, uma vez que, perante o julgamento de extinção
do procedimento judicial, por prescrição, e o ordenado “arquivamento
dos autos”, não havia que condenar em custas o arguido, pois este
não foi “vencido” no operado julgamento.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento
ao recurso, quanto à questão das custas, mas dar-lhe provimento quan-
to ao mais, nesta precisa medida a sentença recorrida, seja na parte
relativa ao pedido de condenação no imposto liquidado, devendo o
Tribunal “a quo” proceder a esse julgamento, salvo se outro obstáculo
surgir.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

IMPUGNAÇÃO. IVA. ISENÇAO PREVISTA NO ART. 14o,
AL. F) DO CIVA. REDUÇÃO DO IVA RELATIVAMEN-
TE A OBRAS EFECTUADAS PARA A CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A prestação de serviços aos estaleiros navais está isenta
de IVA, mesmo que prestação não seja prestada direc-
tamente ao armador, mas desde que relacionadas direc-
tamente com a prestação do serviço.

II — A Caixa Geral de Depósitos era uma empresa pública,
a quem cabia a qualificação de instituto público.

III — Assim, as empreitadas da C.G.D, na medida em que
eram empreitadas de obras públicas, estavam sujeitas à
redução do IVA a 8 %.

Recurso: n.o14.425; Recorrente: Fazenda pública; Recorrida: ENI-
-Electricidade Naval e Industrial S.A.; Relator: Exmo. Conso. Dr.
Lúcio Barbosa.

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

1. ENI - Electricidade Naval e Industrial S.A., com sede na Rua
D. Luís I, 19, 1o, 2o e 6o, Lisboa impugnou judicialmente o despacho
de indeferimento do seu pedido de revisão do acto de liquidação
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de IVA praticado no processo de reclamação ordinária que correu
termos na Repartição de Finanças do 5o Bairro Fiscal de Lisboa.

A Mma Juíza do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a impugnação procedente.

Inconformado com tal decisão, O REPRESENTANTE DA FA-
ZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este Supremo Tribunal,
formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:

”1o. - A impugnante não se encontra abrangida pela isenção de
IVA, consignada na alínea f) do art. 14o do respectivo Código.

”2o - Igualmente não pode beneficiar da redução de taxa de 16 %
para 8% pela obra que efectuou para a CGD”.

Contra-alegou o impugnante, defendendo que a sentença deve ser
mantida.

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, susten-
tando que, nas conclusões das alegações o recorrente não imputa
qualquer vício à sentença recorrida à qual aliás nem se refere, razão
por que o recurso deve ser julgado improcedente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. E a seguinte a matéria de facto assente na Instância e que não

vem controvertida:
a) Na sequência de fiscalização à impugnante, que teve lugar em

Março de 1989, foram-lhe efectuadas liquidações de IVA, nos mon-
tantes globais de 79.319.104$00, de 65.753.348$00, e de 57.991.805$00,
dos anos de 1986, 1987 e 1988, respectivamente.

b) As liquidações referidas em a) tiveram por base a informação
dos serviços de fiscalização tributária constante de fls. 436 a 445 dos
autos de reclamação em apenso.

c) Grande parte do imposto liquidado, no montante de
143.347.736$00, e que ora se impugna, respeita a prestações de serviços
a estaleiros navais (subempreitadas), efectuadas pela impugnante, que
esta considerou isentas ao abrigo da al f) do art. 14o conjugado com
o n. 8 do art. 28o do CIVA, mas que a AF não considerou abrangidas
por aquelas disposições legais, por a prestação de serviços não ser
feita directamente ao armador.

d) Outra parte do imposto liquidado, no montante de 153.491$00,
também impugnado, respeita a empreitadas adjudicadas à impugnante
pela Caixa Geral de Depósitos, a que a impugnante aplicou a taxa
reduzida de 8 %, por as considerar de obras públicas, o que a AF
não aceitou, por as não considerar como tal, tendo-lhe aplicado a
taxa normal de 16%.

e) A impugnante tem como actividade a construção de obras pú-
blicas, sendo essencialmente vocacionada para as reparações de navios.

f) A impugnante encontra-se enquadrada no regime normal de
IVA, com periodicidade mensal.

g) No exercício da sua actividade de instrumentação, electricidade
e electrónica em navios, a impugnante efectuou os serviços a que
respeita a liquidação referida em c), a solicitação da Lisnave e Se-
tenave, através de notas de encomenda que especificam o tipo de
trabalho e o local onde deve ser efectuado.

h) Os serviços prestados pela impugnante enquadram-se num con-
junto de reparações que os armadores dos navios, por sua vez, já
haviam solicitado à Lisnave e à Setenave.

i) A razão de tais trabalhos serem solicitados a impugnante pela
Lisnave e pela Setenave decorre das relações especiais existentes entre
as referidas empresas, tendo a impugnante nos respectivos estaleiros
as suas oficinas.
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j) As notas de encomenda eram acompanhadas de declarações emi-
tidas pela Setenave, mencionando o art. 28o, 8, do CIVA.

k) Dão-se por reproduzidos os documentos juntos a fls. 355, 356
e 357.

l) Notificada da liquidação referida em a), a impugnante deduziu
reclamação ordinária, a qual velo a ser indeferida por despacho do
chefe da repartição de finanças de 28/12/90, confirmado pela director
de finanças em 21/02/91, com base nas informações oficiais juntas
a fls. 441 a 445 dos autos de reclamação.

3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
3.1. Defende o EPGA que o recorrente não ataca a sentença, não

lhe assacando qualquer vício.
Vejamos se assim é.
No entender do distinto magistrado do Ministério Público o re-

corrente, nas conclusões das suas alegações não faz sequer qualquer
alusão à sentença recorrida.

Examinando as conclusões das alegações de recurso do recorrente,
verifica-se que realmente o recorrente não faz alusão à sentença re-
corrida. Limita-se a dizer que a impugnante não se encontra abrangida
pela isenção de IVA consignada na alínea f) do art. 14o do respectivo
Código, por um lado, e que não beneficia da redução de IVA a
8% pela obra que efectuou para a CGD.

Mas se virmos bem, nas respectivas alegações, o recorrente refere-se
à sentença, esclarece as razões por que a Mma Juíza entende serem
devidas aquelas isenção e redução, aduzindo argumentos em sentido
contrário para concluir que a impugnante não goza das referidas isen-
ção e redução de IVA.

É pois de concluir que o recorrente ataca a sentença, ao menos
de forma implícita mas de modo bem vincado e que não deixa margem
para dúvidas.

Por outras palavras: o recorrente expressa a posição da Mma Juíza,
vazada na sentença, e a sua própria posição, obviamente antagónica,
concluindo pela improcedência da oposição.

Assim, sendo embora certo que a petição de recurso não é um
modelo de perfeição, afigura-se-nos que o recurso ataca a sentença.

Impõe-se assim conhecer do objecto do recurso.
3.2. A primeira questão a resolver é esta: beneficia a impugnante

da isenção de IVA prevista na alínea f) do art. 14o, n. 1 do CIVA?
Dispõe o citado normativo:
”Estão isentas do imposto:
”...
‘‘f) as transmissões, transformações, reparações, operações de ma-

nutenção, construção, frete e aluguer de embarcações afectas as ac-
tividades a que se referem as alíneas d) e e), assim como as trans-
missões, aluguer, reparação e conservação dos objectos, incluindo o
equipamento de pesca, incorporados nas referidas embarcações ou
que sejam utilizados para a sua exploração..”

Dispõe, por seu turno, o art. 28o, n. 8, do mesmo Código:
”As transmissões de bens e as prestações de serviços isentas ao

abrigo das alíneas a) a j), p) e q) do n. 1 do art. 14o, e alíneas
b), c), d) e e) do n. 1 do art. 15o deverão ser comprovadas através
dos documentos alfandegários apropriados ou, não havendo obrigação
legal de intervenção dos serviços aduaneiros, de declarações emitidas
pelo adquirente dos bens ou utilizador dos serviços, indicando o des-
tino que lhes irá ser dado”.
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Como resulta do probatório, estamos perante prestações de serviços
a estaleiros navais (subempreitadas), efectuadas pela impugnante. Esta
tem como actividade a construção de obras públicas, sendo essen-
cialmente vocacionada para as reparações de navios. Por seu turno,
as notas de encomenda eram acompanhadas de declarações emitidas
pela Lisnave e pela Setenave, mencionando o art. 28o, 8, do CIVA.

Pese embora a letra da lei, o recorrente sustenta que não há lugar
à isenção de IVA apenas porque se trata de prestações de serviços
prestadas só indirectamente ao armador, através da Lisnave e da
Setenave.

Escreveu textualmente:
”As prestações de serviços efectuadas pela impugnante não são

enquadráveis no disposto na alínea f) do n. 1 do art. 14o do citado
diploma legal, em virtude de não serem prestadas directamente ao
armador, mas sim, indirectamente através da Lisnave e da Setenave”.

E traz à colação, em abono da sua tese um esclarecimento prestado
pela Administração Fiscal, através de ofício que identifica.

Mas o recorrente não tem razão. Na verdade, a lei não distingue
entre prestadores de serviços directos e indirectos, sendo que como
é sabido, onde o legislador não distingue, não deve o intérprete fazê-lo.

Por outro lado, concordamos igualmente com tese defendida na
douta sentença, segundo a qual a isenção é concedida em razão do
objecto e não do sujeito, estando em causa a prestação do serviço
em si e não a pessoa que o presta.

Improcede pois nesta parte a pretensão do recorrente.
3.3. A segunda questão é a seguinte: beneficia a impugnante da

redução da taxa de 16% para 8% pela obra que efectuou para a
CGD?

Vejamos.
Como bem se refere na sentença recorrida a taxa normal de IVA

era, à data de 16% (art. 18o, 1, c) do CIVA, na redacção anterior
à dada pela Lei n. 2/88, de 26/01, sendo posteriormente de 17%.

Beneficiavam então da taxa reduzida de 8% as importações trans-
missões de bens e prestações de serviços constantes da lista II anexa.

Estavam em tal caso as empreitadas de obras públicas, referidas
no n. 3.6 da referida lista II, na redacção anterior à dada pelo Dec.-Lei
n. 195/89, de 12/06.

A definição de empreitadas de obra pública, à míngua de definição
fiscal consagrada em lei deveria ir buscar-se ao art. 1o, n. 1 do Dec.-Lei
n. 235/86, de 18/08, que as definia como sendo ”empreitadas destinadas
à realização de trabalhos de construção, reconstrução, restauro, re-
paração, conservação ou adaptação de bens imóveis que, no território
nacional, corram, total ou parcialmente, por conta do Estado, de as-
sociação pública ou de instituto.

Pois bem.
A Caixa Geral de Depósitos era, à data, um instituto público.
Escreveu-se no Acórdão deste STA de 16/10/91 (rec. n. 13.533):
”Na verdade, a Caixa tem a natureza de instituto público, cor-

porizado embora num substrato de empresa pública, pois que sub-
metida a um regime de direito público, tendo a seu cargo um serviço
público do sector do crédito.

”A complexidade e variedade das atribuições estaduais e a ne-
cessidade de assentar uma administração mais especializada e eficaz,
e mais livre na actuação, levam à criação de outras pessoas colectivas
de direito público a quem o Estado confia a prossecução de algum
ou alguns dos seus fins e a satisfação de determinadas necessidades



5

2436

públicas ou colectivas. Trata-se da chamada administração indirecta
do Estado, exercida pelos institutos públicos.

”Nem todas as empresas públicas são institutos públicos - cfr. o
art. 3o do Dec.-Lei n. 260/76, de 8 de Abril.

”Mas é-o a Caixa Geral de Depósitos, criada pela Lei de 10 de
Abril de 1876, com autonomia limitada mas sucessivamente alargada...

”...A lei estatutária da Caixa Geral de Depósitos revela, assim,
na linha dos anteriores diplomas organizativos, uma estrutura com-
plexa dotada de serviços principais e de serviços anexos, administrado
pelos mesmos órgãos dirigentes, e com um quadro de pessoal comum.
Todos esses serviços prosseguem inegáveis fins públicos e satisfazem
necessidades colectivas, quer no sector do credito (serviços principais)
quer no sector da previdência dos Servidores do Estado (serviços
anexos, da Caixa Geral de Aposentações e Montepio dos Servidores
do Estado - v. o art. 1o do Dec.-Lei n. 142/73, de 31 de Março),
sector este que, aliás, poderia cair em anomalia, estar integrado nos
serviços administrativos centrais (como sucedia na extinta adminis-
tração ultramarina - v. o Estatuto do Funcionalismo Ultramarino,
art. 429o e ss.). Porque prossegue tais fins, a lei dota-a de personalidade
jurídica pública, que, por razões concernentes à eficácia da sua ac-
tividade, está organizada empresarialmente, mas sujeita a um regime
de direito público.

”Por todos estes motivos, os serviços a seu cargo (que explora)
são inquestionavelmente públicos.

”Conclui-se do exposto que a Caixa Geral de Depósitos uma em-
presa pública a quem cabe a qualificação de instituto público (cf. o
parecer da Procuradoria-Geral da República de 24 de Março de 1988,
publicado no Diário da República 2a Série de 5 de Agosto de 1988,
cf. o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Outubro
de 1990, in Acórdãos Doutrinas, n. 349, pág. 42 ...”.

Concordamos inteiramente com a doutrina que emana deste aresto.
Concluímos assim, como atrás dissemos que, à data, a Caixa Geral

de Depósitos era um instituto público.
Beneficia pois a recorrente da redução da taxa de IVA de 16 %

para 8%. Assim sendo, também nesta parte a sentença recorrida não
merece censura.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa 8 Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Despacho de rejeição liminar. Manifesta
improcedência.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A petição de oposição à execução fiscal deve ser limi-
narmente rejeitada quando a improcedência da pretensão
do oponente for tão evidente e manifesta, que se torne
inútil qualquer instrução e discussão, posterior, isto é,
quando o seguimento do processo não tenha razão al-
guma de ser.

II — Assim sucede quando o oponente na petição tenha ale-
gado factos que manifestamente não consubstanciem
qualquer dos fundamentos tipificados nas alíneas do art.o
176o do Cód. Proc. Cont. e Impostos, hoje, art.o 286o

do C.P.T.

Recurso n.o 15.949 em que é recorrente Vítor Messing Ribeiro e
recorrida Caixa Geral de Depósitos e de que foi Relator o Exmo

Cons.o Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Vítor Messing Ribeiro, identificado nos autos de execução fiscal
contra si instaurada e a correr termos no 10o Juízo do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa, para cobrança coerciva de dívida
à Caixa Geral de Depósitos, deduziu oposição à execução com fun-
damento na alínea e) do art.o 176o do C.P.C.I. pedindo que a dívida
exequenda seja «anulada nos termos do art.o 280o ou 282o da C.C.
ou, então, o negócio modificado segundo juízos de equidade nos ter-
mos do art.o 283o do mesmo Código».

Alegou, em resumo, na petição de oposição, que no momento em
que se «celebrava a escritura relativa ao empréstimo, a exequente
C.G.D. comunicou ao executado que o prazo do referido empréstimo
passava a ser de sete anos, mantendo-se o juro de 30%»; «apesar
de a situação económica do oponente não lhe permitir pagar o em-
préstimo e os juros em prazo tão curto não pode desistir da compra
do andar, atentas as despesas que tal facto iria acarretar»; «assim
ao assinar o empréstimo dos autos, no momento da assinatura da
escritura de compra do andar, actuou o executado em estado de ne-
cessidade de que a exequente se aproveitou e explorou».

O M.mo Juiz rejeitou liminarmente a oposição por ser manifesta
a improcedência, nos termos da alínea c) do art.o 181o do CPCI.

Inconformado com tal decisão, o oponente interpôs recurso di-
rectamente para este STA cujas alegações apresentou e concluiu que
se «mostram violados os artigos 176o do CPCI», «para efeitos de
atribuição do efeito do recurso».

Notificado, o oponente interpôs recurso em relação a esta última
parte da prestação da caução (fls. 51) o qual veio a ser indeferido
por despacho de fls. 52 ordenando-se simultaneamente a penhora
do imóvel hipotecado à C.D.G.

Na sequência, uma vez notificado, o oponente fez juntar aos autos
requerimento (fls. 54) em que pedia o esclarecimento do despacho
(fls. 52) o que foi indeferido por despacho de fls. 56 e 57.

A fls. 80, novo despacho, reparando o agravo do despacho de fls.
52, 2a parte, admitindo-se o recurso interposto pelo requerimento
de fls. 51.

Contra-alegou a C.G.D. suscitando a questão prévia relativamente
ao efeito do 1o recurso e que devia ser ordenada a penhora, aduzindo
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mais que o recurso interposto pelo executado do despacho que o
manda notificar para prestar caução era inadmissível; se assim não
se entender, então o recurso tem efeito devolutivo e, caso assim não
se entenda, deve improceder o recurso (o segundo) e «condenar-se
o recorrente como litigante de má-fé».

O M.mo Juiz proferiu (fls. 89) despacho de sustentação de ambos
os recursos interpostos.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer defen-
dendo que o recurso interposto a fls. 51 não pode ser conhecido
uma vez que foi expressamente indeferido, no despacho de fls. 52
e dele não houve reclamação nos termos do art.o 688o do CPC.

Relativamente ao primeiro recurso, sustenta que deve indeferir-se
a questão prévia da C.G.D. (fls. 83) já que o M.mo Juiz mandou
proceder à penhora do imóvel hipotecado. Sobre a rejeição liminar
da oposição o recurso não merece provimento uma vez que «é ma-
nifesta a improcedência da oposição tal como está recortada na petição
inicial pelo que nada há a censurar ao despacho recorrido».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do relatado, são dois os recursos interpostos: o pri-

meiro do despacho de rejeição liminar da oposição; o segundo, do
despacho que ordenou a notificação do recorrente para prestar caução,
cuja interposição foi indeferida.

Impõe-se, desde já, se tome posição quanto a saber se devem ser
ambos apreciados por este Tribunal, avançando como solução a de
que não deve tomar-se conhecimento do segundo, interposto do des-
pacho de fls. 45 através do requerimento de fls. 51, indeferido pelo
despacho de fls. 52.

Indeferimento do requerimento de interposição de recurso só pode
significar, obviamente, a sua não admissão.

Ora, o recorrente, notificado de tal decisão de indeferimento, em
vez de reclamar para o presidente do Tribunal que seria competente
para conhecer do recurso, de acordo com o previsto no art.o 688o-1
do C.P.C. aplicável, ao tempo, por força dos art.os 1o alínea e) e
257o do C.P.C.I., não o fez, limitando-se a juntar o requerimento
de fls. 54 de cujo despacho subsequente também não retirou o re-
corrente quaisquer consequências no processo.

Significa isto que, transitado o mesmo despacho, não pode ser co-
nhecido o recurso interposto a fls. 51, como bem sustenta o Ex.mo
Magistrado do M. Público.

Passemos ao recurso do despacho de rejeição liminar da oposição.
Antes de mais, dir-se-á que a questão prévia suscitada pela recorrida

quanto ao efeito do recurso alegando que devia ter-se ordenado a
penhora, só pode ser entendida no pressuposto de que não se atentou
que no despacho de fls. 52 já havia sido ordenada a penhora do
imóvel hipotecado à C. G. Depósitos perdendo, assim, razão de ser
a deduzida questão.

Quanto ao mérito do recurso:
Alegou o oponente na petição da oposição que no momento em

que se celebrava a escritura relativa ao empréstimo, a exequente
C.G.D., comunicou ao executado que o prazo do empréstimo passava
a ser de sete anos, mantendo-se o juro de 30%; que apesar de a
situação económica do oponente não lhe permitir pagar o empréstimo
e os juros em prazo tão curto não pode desistir da compra do andar,
atentas as despesas que tal facto iria acarretar; assim ao assinar o
empréstimo, no momento da escritura actuou o executado em estado
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de necessidade de que a exequente se aproveitou e explorou; contrato
de empréstimo que é anulável e que a «anulação da dívida exequenda»
é fundamento de oposição nos termos da alínea e) do art.o 176o

do CPCI.
Na minuta de recurso sustenta, a concluir, que se mostram violados

os art.os 176o do CPCI e 815o do CPC.
A decisão de rejeição liminar da oposição teve por fundamento

jurídico a manifesta improcedência, nos termos da alínea c) do art.o
181o do CPCI, vigente ao tempo.

A rejeição liminar por «manifesta improcedência» é equivalente
ao indeferimento liminar da petição nos termos do art.o 474o e alínea
c) do CPC, in fine, ocorrendo «quando, por outro motivo, for evidente
que a pretensão do autor não pode proceder».

Com este fundamento, defende o Prof. Alberto dos Reis, vol. II,
pág. 385, que «o juiz só deve indeferir a petição inicial quando a
improcedência da pretensão do autor for tão evidente que se torne
inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, quando o se-
guimento do processo não tenha razão alguma de ser».

Cremos que a razão está do lado da decisão recorrida.
Ponderou-se no despacho sob recurso que «o fundamento alegado

pelo oponente é o previsto na alínea e) do art.o 176o do CPCI, mais
concretamente, a anulação da dívida exequenda», «fundamento este
que cai logo pela base porquanto a anulação da dívida exequenda
só por documento autêntico pode ser provado».

De facto assim é. No caso, nem o oponente, ora recorrente, podia
provar o que, na realidade, não existia — a anulação da dívida
exequenda.

Concorda-se, assim, com o despacho recorrido, no ponto em que
se afirma que «é manifesta a confusão do autor porquanto uma coisa
é a causa de pedir — a existência de um documento que anule a
dívida exequenda — outra, bem diferente, é o pedido, o qual se con-
substancia na absolvição do oponente do pedido executivo».

Ora, se com os factos alegados na petição pretendia o oponente
que o Tribunal decretasse a anulação do «contrato de empréstimo»
e constituindo o incumprimento deste a base da dívida exequenda,
obviamente que perde todo o sentido erigir como fundamento de
oposição à execução fiscal a anulação da dívida exequenda.

Porque, em sede de qualificação jurídica dos factos alegados não
se colocam entraves ao Tribunal (art.o 664o do C.P.C.), questionou-se
no despacho recorrido se os mesmos factos levados à petição seriam
subsumíveis ao disposto na alínea g) do art.o 176o do C.P.C.I., adian-
tando desde logo a tese negativa. É que «a alínea g) do art.o 176o

do CPCI admite outro fundamento, além dos previstos nas alíneas
anteriores desde que o mesmo se prove por documento e que não
envolva a apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda,
nem represente interferência em matéria de exclusiva competência
da entidade que houver extraído o título».

É, na verdade, o que se dispõe na referida alínea.
Considerou-se ainda que o oponente não juntou aos autos docu-

mentos comprovativos do alegado estado de necessidade, o qual «só
ocorre quando se verifiquem determinados requisitos que não se mos-
tram suficientemente articulados».

Finalmente, refere-se no mesmo despacho que «em reforço dos
argumentos aduzidos cabe ainda referir que a modificação da dívida
exequenda segundo juízos de equidade implicaria sempre uma in-
terferência em matéria da exclusiva competência da entidade que
extraiu o título.
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Afirmação que encontra correspondência no disposto da alínea g)
do art.o 176o - in fine - , e que, por isso, não merece reparos.

Alega ainda o recorrente que o despacho recorrido violou o art.o
815 do C.P.C., mas sem razão.

Importa referir que este artigo tem de ser interpretado em termos
que não conflituem com o preceituado no art.o 176o do C.P.C.I. hoje
art.o 286o do C.P.T., no âmbito dos fundamentos de oposição à exe-
cução nos processos de execução fiscal, não podendo aquele sobre-
por-se a estes de molde a considerar válidos fundamentos de oposição
que não encontrem resposta na disciplina normativa quer do art.o
176o quer do art.o 286o mencionados.

Em suma, e como defende o Ex.mo Magistrado do M. Público,
«os fundamentos da oposição articulados na petição inicial caem ma-
nifestamente fora da alçada do art.o 176o do C.P.C.I., pois, além do
mais a questão colocada pelo recorrente ao Tribunal nesta oposição
está aquém da própria legalidade concreta da liquidação da dívida;
está no próprio processo de formação da dívida pelo que é manifesta
a improcedência da oposição».

O despacho recorrido deve, pois, ser mantido na ordem jurídica,
não merecendo censura.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Vítor Manuel Marques Meira — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Avaliação nos termos do arto 57o do CIMSISD.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto 57o do CIMSISD permite à AF promover a avaliação
dos bens transmitidos a título oneroso sendo relevante para
decidir sobre a auto a conceder o facto de o preço efectivo
da transação ser superior ao preço declarado pelo que o
factor a atender, nos termos deste preceito legal, será o do
preço efectivo da transacção a recolher pelos elementos in-
diciários suficientes.

Recurso n.o 18037. RECORRENTES: Teófilo Bilou Santana e outros;
RECORRIDA: Fazenda Pública; RELATOR: EXMO. CONSo. Dr.
ANTÓNIO PIMPÃO.

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

Teófilo Bilou Santana, Maria José Delmas Santana e Maria An-
gélica Delmas Santana Nunes da Rocha recorrem do acórdão do
Tribunal Tributário de 2a Instância que negou provimento ao recurso
interposto da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância
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de Évora, julgou improcedente a impugnação da segunda avaliação
e a subsequente liquidação adicional de sisa.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1o. O prédio efectivamente transaccionado é o que hoje consta

do arto 1288;
2o A descrição que se fez constar da sisa, por lapso do adquirente

foi a descrição correspondente ao prédio inscrito sob o arto 29, por
o alienante lhe ter entregue essa caderneta predial;

3o. Mas esta descrição já estava desactualizada desde a data da
construção daquele prédio, no mesmo local, desde 23-8-70, data da
conclusão das obras;

4o. O adquirente, face a tal divergência, estava obrigado a apresentar
a declaração m/129, na Rep. Fin. No prazo de 30 dias, nos termos
do arto 213o do CCP;

5o. Entretanto, 4 dias após o pagamento da sisa, o alienante apre-
sentou essa declaração na repartição de Finanças;

6o. Quando há lugar à apresentação daquela declaração m/129,
por factos anteriores à transmissão a determinação do valor do imóvel
para conferir com o preço, faz-se mediante os processos e critérios
previstos nos arts. 109o e 30o do C.Sisa, por aplicação dos princípios
da igualdade e objectividade, por força do disposto no DL no 764/75,
de 31-12;

7o O mecanismo previsto no arto 57o do C.Sisa não é aplicável
sempre que haja obrigatoriedade de apresentação da declaração
m/129, como é o caso dos autos, nos termos do arto 213o do CCP
(DL 764/75, de 31-12);

8o. Por isso, tal avaliação efectuada nos termos do arto 57o é ilegal;
9o. Além disso, avaliou-se o prédio correspondente ao arto 29o,

quando este já não existia que no mesmo local passou a existir o
inscrito sob o arto 1288o, ou seja a partir de 23-8-70, data esta a
que retroage esta descrição;

10o. A avaliação incidiu sobre hipotético prédio em vez de incidir
sobre a realidade transmitida;

11o. E, sendo assim, como efectivamente o é, além da avaliação
ser ilegal, enferma do vício de preterição de formalidades legais;

12o. O acórdão recorrido viola os princípios de igualdade e ob-
jectividade e bem assim, nomeadamente o disposto nos artos 109o

e 30o do C.Sisa e arto 4o do DL 764/75, de 31-12;
13o. Deve, pois, ser revogado, e substituído por outro que ordene

avaliação e tributação da realidade transmitida, nos termos do arto

109o conjugado com o arto 30o do C.Sisa, por força do disposto no
arto 4o do DL no 764/75, de 31-12.

A ERFP entende que o recurso não merece provimento.
Pronuncia-se o EMMP pelo não provimento do recurso pois que

tendo em conta a matéria de facto estabelecida pelo acórdão recorrido
há que concluir que se fez correcta interpretação da lei, pois, por
um lado, o prédio não estava omisso na matriz, pelo que não podia
reger o artigo 109o do C.Sisa, e, por outro, a avaliação impugnada
foi feita sobre o prédio descrito sob o arto 1288.

2. O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria factual:
a) O impugnante Teófilo pagou em 20-1-84, as sisas nos 26/25 e

27/26 respeitantes ao usufruto e à sua propriedade do imóvel
respectivamente;

b) O prédio a que os autos se reportam estava, à data, inscrito
sob o arto 29 da Freguesia de S. Mamede, concelho de Évora;

c) O alienante Mário Rodrigues entregou, em 24-1-84, a declaração
modelo 129 relativa a modificações do prédio;
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d) Por motivo de tal entrega, procedeu-se, em 3-5-84, a avaliação
do prédio nos termos do arto 218o do CCP;

e) Em consequência daquelas modificações, o prédio antes inscrito
sob o arto 29 passou a estar sob o arto 1288;

f) O alienante conformou-se com a avaliação;
g) Na sequência do pagamento das sisas, foi efectuada uma avaliação

ao prédio, nos termos do art.o 57o do C.Sisa;
h) Os impugnantes requereram segunda avaliação;
i) Os impugnantes foram notificados para pagarem a sisa adicional

e respectivas custas;
j) Foram essas avaliação e liquidação as impugnadas nos presentes

autos.
3. Entendeu em apreciação que o prédio à data da transmissão

e do pagamento das sisas estava inscrito sob o arto 29 e que só após
a avaliação, efectuada em 3-5-84, nos termos do arto 218o do CCP,
passou a estar inscrito sob o arto 1288 pelo que nunca esteve omisso,
na matriz, durante o período em questão. Não passaria de uma ficção,
sem correspondência com a realidade, a pretensão dos recorrentes
de que um prédio que sofreu obras, antes da transmissão para outrem,
não estaria inscrito na matriz pelo facto de tais obras serem realizadas.

Acrescenta o acórdão em apreciação que seria ainda com base
em tal ficção que os recorrentes pretendiam que a avaliação seria
efectuada nos termos do arto 109o e não nos termos do arto 57o

pelo que demonstrada a não omissão na matriz não seria aplicável
à situação do autos aquele arto nem o DL 764/85 mas antes o arto

57o citado e pelos mesmos motivos não tinha a avaliação que tomar
em consideração as rendas.

Resulta da matéria de facto fixada no acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e que este Tribunal tem de acatar que foram
pagas, em 20-1-84, as sisas nos 26/5 e 27/26 respeitantes ao usufruto
e à sua propriedade do prédio a que os autos se reportam o qual
estava, à data, inscrito sob o arto 29 da freguesia de S. Mamede,
concelho de Évora.

Igualmente resulta da matéria factual fixada que o alienante Mário
Rodrigues entregou, em 24-1-84, a declaração modelo 129, relativa
a modificações do prédio e que, por esse motivo, se procedeu em
3-5-84, a avaliação do prédio nos termos do arto 218o. do CCP, o
qual passou a estar inscrito sob o arto 1288;

Consta, ainda, da matéria de facto provada que efectuada, pos-
teriormente, uma avaliação ao referido prédio, nos termos do arto

57o do C.Sisa, requereram os impugnantes segunda avaliação sendo,
posteriormente, notificados para pagarem a sisa adicional e respectivas
custas.

É esta avaliação e liquidação que os impugnados atacam nos pre-
sentes autos.

Assente que, em 20-1-84, data do pagamento das sisas, estava o
prédio inscrito sob o arto 29 da freguesia de S. Mamede, concelho
de Évora, que o alienante Mário Rodrigues entregou, em 24-1-84,
a declaração modelo 129, relativa a modificações do prédio e que,
por esse motivo, se procedeu em 3-5-84, a avaliação do prédio nos
termos do arto 218o do CCP, que passou a estar inscrito sob o arto 1288
é manifesto que o referido prédio não estava, em qualquer destes
momentos temporais, omisso na matriz como decidiu o acórdão re-
corrido o que, de qualquer forma, sempre integraria matéria factual
não cabendo no âmbito da competência cognitiva deste Tribunal.
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Acresce que efectuada, posteriormente, uma avaliação ao referido
prédio, nos termos do arto 57o do C. Sisa, tendo os impugnantes
requerido segunda avaliação não podiam deixar de se aplicar a esta
as normas deste arto e não as do arto 109o do C.Sisa como pretendem
os recorrentes.

O campo de aplicação de cada um destes preceitos é substancial-
mente diferente.

Enquanto o arto 57o citado se reporta a avaliação promovida pela
FN desde que haja ”elementos fundados para suspeitar que o valor
sobre que incidiu a sisa é inferior em 100 contos, pelo menos, ao
preço por que os bens foram transmitidos” o arto 109o refere-se à
avaliação de omissos na matriz, aí inscritos sem rendimento colectável
ou de terrenos considerados para construção.

À situação dos autos é aplicável aquele preceito porque a avaliação
foi feita nos termos desse mesmo preceito legal ao que acresce que
nunca poderia ser feita ao abrigo do mencionado arto 109o pois que
a situação factual nunca cabia no seu âmbito.

Sustentam, ainda, os recorrente que a avaliação devia tomar em
consideração o valor das rendas por força do arto 109o do C.Sisa.

Este preceito estabelece que na avaliação dos prédios a que este
preceito se refere ”observar-se-á o preceituado nos artos 93 e se-
guintes” com as modificações que deste preceito constam.

Assente que à situação a que nos estamos referindo não é aplicável
este arto 109o teremos de concluir que igualmente não serão aplicáveis
os artos para que este remete.

A diferença de regimes fixados nos artos 57o e 109o justifica-se
pelo fim que o legislador tem em vista num e outro dos preceitos
legais mencionados.

Naquele arto 57o permite-se à Administração Fiscal promover a
avaliação dos bens a título oneroso sendo relevante, como escreve
F. Pinto Fernandes e outros, CIMSISSD, Anotado e Comentado,
3a edição, 1993, p. 536, ”para decidir sobre a autorização a conceder
não . . . o valor real ou aproximado dos imóveis, que nem sempre
é aquele pelo qual são transaccionados, mas sim o facto de o preço
efectivo da transação ser superior ao preço declarado”. O factor a
atender, nos termos deste preceito legal, será o do preço efectivo
da transacção a recolher pelos elementos indiciários que a AF repute
suficientes.

Nos termos expostos improcedem todas as conclusões.
4. Termos em que se nega provimento ao presente recurso.
Custas pelos recorrente fixando-se em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — António Pimpão — Brandão de
Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Reclamação nos termos do art. 84o do
CPT. Indeferimento do director distrital de finanças com
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fundamento em extemporaneidade da reclamação. Impug-
nabilidade autónoma dessa decisão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Indeferida pelo Director Distrital de Finanças, uma re-
clamação efectuada ao abrigo do art. 84o do CPT, com
fundamento em extemporaneidade dessa reclamação o
respectivo despacho é susceptível de impugnação autó-
noma, que verse apenas a referida extemporaneidade.

II — Tal impugnação tem fundamento no art. 118o, n. 2, do
CPT.

Recurso no 18 111. Recorrente: Josélia Santos Duarte. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉLIA SANTOS DUARTE, identificada nos autos, impugnou
judicionalmente junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Se-
túbal, o acto do Director de Finanças do Distrito de Setúbal, que
lhe indeferiu a reclamação que apresentou, para revisão da fixação
da matéria colectável em IVA, com fundamento em extempora-
neidade.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal
indeferiu liminarmente a impugnação judicial.

Inconformado com esta decisão, a impugnante interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

”a) - com a impugnação em causa nos presentes autos pretendia
a recorrente impugnar o despacho do Director Distrital de Finanças
que indeferiu liminarmente, com fundamento na intempestividade
da sua apresentação, a reclamação para revisão da fixação da matéria
colectável que entretanto apresentara.

b) - se tal despacho não fosse, em si mesmo, sindicável judicialmente,
ficava absolutamente prejudicada por força do n. 3 do art. 84o do
Código de Processo Tributário, a possibilidade da recorrente impug-
nar, com fundamento em errónea quantificação da matéria tributável,
a liquidação de IVA que lhe foi feita e que originara a reclamação
para a Comissão de Revisão.

c) - Desse modo, o acto do Director-Geral de Finanças que indeferiu
liminarmente a liquidação apresentada pela recorrente era e é im-
pugnável judicialmente nos termos dos n.os 1 e 2 alínea a) do art.
118o do Código de Processo Tributário e alínea b) do n.o 1 do art.
123o do mesmo Código.

d) - A aplicação do disposto no n. 2 do art. 123o do Código de
Processo Tributário ao possibilitar a impugnação judicial dos inde-
ferimentos de reclamações graciosas, deverá entender-se como apli-
cável apenas aos casos em que foi objecto de conhecimento e decisão
em sede dessa reclamação.

e) - Ao assim decidir a douta decisão recorrida fez uma errada
interpretação e aplicação do disposto dos artos 118o, n. 1 e 2, alínea
a), 123o, n.o 2, e 84o, nó 3 do Código de Processo Tributário devendo,
por tal, ser revogada.

2445

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, sustentando
que a forma processual adequada para atacar contenciosamente o
acto impugnado é a prevista no art. 41o, 1, b), do ETAF.

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 relevante para a decisão da

causa:
2.1. Por ofício datado de 12 de Abril de 1993, a impugnante foi

notificada da decisão do Chefe de Reparação de Finanças de Grândola
que lhe fixou a matéria colectável, em sede de IVA.

2.2. Inconformada com tal decisão, a impugnante reclamou dessa
decisão nos termos do art. 84o do CPT.

2.3. Por despacho de 15 de Julho de 1993 o Director Distrital
de Finanças do Distrito de Setúbal indeferiu liminarmente a recla-
mação dita em 2.2, com o fundamento em intempestividade.

3. Entendeu o Mmo Juiz, no despacho sob censura, que estava
vedado à impugnante recorrer do despacho dito em 2.3, sendo-lhe
apenas possível recorrer da própria liquidação, ”hoje... fixação de
valores patrimoniais”.

E escreve, em consonância, expressamente o seguinte:
”Porque nenhum vício é apontado a fixação da matéria colectável

em si a petição e de indeferir liminarmente...”
Será assim?
A tese sustentada pelo Mmo Juiz só é aceitável se, independen-

temente desse indeferimento, for possível ao impugnante recorrer
da errónea fixação da matéria tributável.

Vejamos então.
Dispõe o art. 84o do CPT:
”1 - Da decisão que fixe a matéria tributável com fundamento

na sua errónea quantificação por métodos indiciários cabe reclamação
dirigida à comissão de revisão.

”2 - A reclamação...será apresentada nos 30 dias posteriores à no-
tificação da decisão referida no número anterior...

”3 - A reclamação prevista neste artigo é condição da impugnação
judicial com fundamento em errónea quantificação da matéria tri-
butável por métodos indiciários”.

Vale isto por dizer que sem reclamação não pode haver impugnação
com o fundamento aí referido.

Ora, como é bom de ver, a decisão da intempestividade da re-
clamação gera a impossibilidade da impugnação com o dito fun-
damento.

Quer dizer: se a reclamação é intempestiva é como se não existisse.
E, não existindo reclamação não é possível a impugnação com aquele
(errónea quantificação da matéria tributável).

E a intervenção da comissão de revisão é obviamente decisiva.
Basta pensar que, havendo acordo na comissão de revisão, o valor

encontrado por acordo ”servirá de base à liquidação do imposto”
- art. 87o, 2, do CPT. Teoricamente até à revelia, até quer do chefe
da repartição de finanças que fixou a matéria tributável, quer do
próprio director distrital de finanças.

E se é certo que, não havendo acordo, é o director distrital de
finanças que fixa a matéria tributável (n. 3 do citado artigo), não
é menos verdade que a decisão será obrigatoriamente fundamentada,
sendo necessariamente tidos em conta os votos dos dois vogais, um
dos quais é indicado pelo contribuinte (art. 85, 1, do CPT).
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Demais que, como resulta do exposto, a decisão final da admi-
nistração fiscal não é mais a do chefe da repartição de finanças mas
sim a do director distrital de finanças. O que, ao menos na teoria,
é coisa diferente.

Resulta pois do exposto que é para nós inquestionável que o des-
pacho em causa é contenciosamente sindicável, sob pena de ofensa
ao art. 20o da CRP (acesso ao direito e aos tribunais).

Sendo assim, como nos parece que é, é altura de avançarmos para
o segundo ponto, a saber: o modo de impugnar a decisão.

Como vimos, a recorrente utilizou a forma processual de impug-
nação judicial, dirigindo tal impugnação ao tribunal tributário de 1a

instância territorialmente competente.
E, a nosso ver, com razão.
Na verdade, o despacho em questão cabe no conceito de acto tri-

butário previsto na alínea a) do n. 2 do art. 118o do CPT. Temos
para nós que o ”indeferimento total...das reclamações graciosas...”
citada alínea - tem a ver com a decisão dessa reclamação, quer ela
seja de fundo, quer seja prévia, ou seja, mesmo que se trate de uma
decisão que decida...não decidir, como é o caso do indeferimento por
extemporaneidade da reclamação.

A decisão recorrida não pode pois manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra
que não seja de indeferimento liminar, com fundamento em manifesta
improcedência.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa - Relator — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Posse causal e posse formal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O não ter sido possuidor dos bens que originaram a dívida
fiscal exequenda, a que se refere o arto 286o, no 1, al. b),
do CPT, tem a ver apenas com a falta de posse causal
e não com a falta de posse formal (ou precária ou simples
detenção);

II — A contribuição autárquica é devida pelo proprietário do
prédio em 31 de Dezembro, e é proprietário aquele em
nome de quem o prédio está inscrito na matriz;

III — Só na falta de inscrição do prédio na matriz é que se
levanta o problema de saber quem tem posse (arto 8o

do CCA).
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Recurso n.o 18.252. Recorrente: Coop. de Construção e Habitação
de Santo Ildefonso, CRL. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Com base no facto de desde 1982 os cooperadores se encontrarem

na posse, uso e fruição exclusiva do prédio através do instituto da
traditio, pois pagam a água, luz, telefone, derramas e obras de re-
paração e conservação dos fogos, a contribuinte COOPERATIVA
DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO - SANTO ILDEFONSO, CRL,
com sede no Largo Dr. Tito Fontes, no 153 - 1o, Porto, deduziu opo-
sição à execução fiscal que contra ele foi promovida para cobrança
coerciva da contribuição autárquica de 1990.

Por sentença de fls. 66 e 67, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto julgou a oposição improcedente, por ter
entendido que a oponente não provou que os cooperantes passaram
a ter posse desde 1982, ou por efeito da aquisição do domínio, ou
por efeito do usufruto, pois o mero direito à habitação não confere
posse aos cooperantes.

Não se conformando com esta sentença dela recorreu a oponente
para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes con-
clusões das suas alegações:

a) Está provado nos autos que a oponente não é possuidora dos
prédios a que respeita a contribuição desde Novembro de 1982, data
da transmissão da referida posse, por via da traditio para os
cooperantes;

b) Logo por força do disposto na alínea b) do no 1 do arto 286o

do CPT não é a recorrente parte legítima para o pagamento da con-
tribuição, conforme já reconhecido fora no âmbito do CPCI rela-
tivamente à contribuição predial por sentença transitada junto aos
autos com a petição.

Ao não conhecer a ilegitimidade da oponente, a sentença em crise
violou frontal e inequivocamente o disposto na alínea b) do no 1
do arto 286o do CPT.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,
nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso, pois o re-
corrente não faz prova de que os cooperantes tivessem passado a
ter posse.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1a Instãncia
fixou a seguinte matéria de facto com interesse para este recurso:

1o) Por dívida de contribuição autárquica do ano de 1990 e relativa
ao prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Campanhã,
sob o arto 948o, no montante de 1.327.406$00, foi instaurada execução
fiscal contra a oponente;

2o) O prédio encontra-se inscrito em nome da oponente;
3o) A oponente é uma cooperativa que tem como objecto estatutário

e promoção de construção ou aquisição de fogos para habitação dos
seus membros;

4o) A oponente foi citada para pagamento em 18.12.1992, e deduziu
oposição em 14.1.93;

5o) O regime de propriedade do prédio em causa é o de propriedade
colectiva;

6o) Desde Novembro de 1982 todos os fogos que integram o prédio
referido estão sendo ocupados e fruídos por cada um dos cooperadores
a quem foram atribuídos;
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7o) Os prédios nem foram cedidos aos cooperantes por meio da
atribuição do direito à habitação, nem por meio de inquilinato
cooperativo;

8o) Os cooperadores ocupam as fracções com autorização da
oponente.

2o Fundamentos
É fundamento de oposição à execução o facto de o executado não

ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda, o
possuidor dos bens que a originaram (arto 286o, no 1, al. b), do CPT).

No que diz respeito à contribuição autárquica, esta norma está
em relação com o disposto no arto 8o, no 4, do CCA, nos termos
do qual pressume-se proprietário para efeitos fiscais quem como tal
figure ou deva figurar na matriz em 31 de Dezembro do ano a que
a contribuição respeita, ou na falta de inscrição quem em tal data
tenha a posse do prédio.

Como em 31.12.1990 as fracções que originaram a dívida exequenda
estavam inscritas na matriz em nome da recorrente, tudo se resume
a saber se nessa data de 31.12.1990, a recorrente já não estava na
posse das fracções, por tal posse ter passado para a esfera jurídica
dos cooperantes.

Logo, estamos em face de uma questão probatória, pelo que este
STA tem de respeitar os juízos probatórios emitidos pela 1a Instância.

A este respeito, a 1a Instância deu como provado que os fogos
estão sendo ocupados e fruídos pelos cooperantes a quem foram atri-
buídos, que essa ocupação foi feita com autorização da recorrente,
mas que os cooperadores não gozam do direito à habitação nem
são inquilinos cooperativos.

Resulta destes factos que os cooperantes ocupam os fogos pelo
facto de a cooperativa tal ter autorizado.

Terão eles posse?
Nos termos do arto 1251o do Código Civil, POSSE É O PODER

QUE SE MANIFESTA QUANDO ALGUEM ACTUA POR FOR-
MA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PROPRIEDADE OU DE OUTRO DIREITO REAL. Este conceito
da posse adere à chamada concepção subjectiva ou romanista da posse,
que é a consagrada no nosso direito civil. Esta concepção é composta
de dois elementos: o corpus (poder que se manifesta quando alguém
actua sobre uma coisa por forma correspondente ao exercício de de-
terminado direito real) e o animus (intenção de agir como titular
desse direito).

A concepção de posse oposta à nossa é a objectiva, ou germãnica,
pois prescinde do animus e considera a posse todo o poder de facto
que, de modo estável, se exerça sobre uma coisa (cfr. PIRES DE
LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol. III, 2a ed.,
anotação ao arto 1251, e ANTUNES VARELA e HENRIQUE MES-
QUITA, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 127o,
pag. 26).

Ora, no caso dos autos não temos qualquer elemento probatório
que nos diga que os cooperantes tivessem animus ou intenção de
agir como titulares de qualquer direito real.

O nosso direito civil ainda distingue entre posse formal (ou ius
possessionis) e posse causal (ou ius possidendi). A posse formal dá-se
quando por detrás da actuação do possuidor não houver qualquer
direito que a legitime ou justifique, traduzindo-se a posse numa simples
situação de facto, a que a ordem jurídica, todavia, reconhece vários
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efeitos, que podem consistir, quando a situação possessória se pro-
longue por certo período de tempo, na sua conversão ou transformação
numa situação jurídica definitiva, pela via da usucapião. A posse causal
dá-se quando o possuidor tem também a titularidade do direito que
exerce possessoriamente (cfr. MANUEL RODRIGUES, A Posse,
págs. 3 e seguintes). Neste caso, a posse é apenas o lado material
ou exterior de determinado direito, a sua face concreta ou a sua
expressão no plano da realidade física, ou o direito em acção.

Será a posse a que se refere o arto 8o, no 4, do CCA, uma posse
formal ou uma posse causal?

Para o Mo Juiz a quo, trata-se de uma posse causal, pois exige
a existência de um direito real que seja exercido.

Diz o arto 1252o, no 2, do Código Civil, que em caso de dúvida
presume-se a posse naquele que exerce o poder de facto. E no caso
dos autos quem exerce o poder de facto são os cooperantes, pois
foi dado como provado que as fracções estão sendo ocupadas e fruídas
pelos cooperantes. Mas o que o poder de facto faz presumir é o
animus, só pelo facto de se actuar de certa maneira.

Mas já vimos que os componentes não tem animus, pois não ocupam
com a convicção de serem donos ou titulares de outro direito real.

Então, o que os cooperantes têm é a simples detenção pelo facto
de se estarem a aproveitar da tolerância da Cooperativa - eles foram
viver para os fogos porque a Cooperativa autorizou. Ora, esta to-
lerância é havida como simples detenção ou posse precária, nos termos
do arto 1253o, al. b), do Código Civil.

Assim, podemos concluir que os cooperantes são apenas titulares
de uma posse formal, ou de uma posse precária ou da simples de-
tenção, mas não são possuidores com posse causal. Eles, se ocuparem
e fruirem não estão a exercer qualquer direito real, mas apenas a
beneficiar de um favor da proprietária, que os autorizou a habitarem
nos fogos ainda antes de haver transmissão do correspondente
domínio.

A contribuição autárquica é um imposto sobre o património e não
um imposto sobre o rendimento. É um imposto sobre o valor pa-
trimonial dos prédios, no dizer do Prof. TEIXEIRA RIBEIRO, in
RLJ no 3819, pág. 179. Por isso, em regra é paga pelo proprietário
do prédio em 31 de Dezembro do ano a que a mesma respeitar
(arto 8o, no 1, do CCA). E é proprietário do prédio presuntivamente
quem como tal figura da matriz.

Foi dado como provado que o prédio em causa se encontrava ins-
crito na matriz em nome da recorrente. Por isso, a responsabilidade
pela contribuição autárquica é sua.

E só na falta de inscrição do prédio na matriz é que se levantava
o problema da responsabilidade do possuidor do prédio pela con-
tribuição.

Ora, pelos dados constantes do processo não se prova que os coo-
perantes tenham a posse causal [a única a que se reporta a alínea b)
do no 1 do arto 286o do CPT] das fracções. Eles têm apenas uma
posse formal ou precária, mas destituída de animus referente ao exer-
cício de um direito real.

Assim, e para responder à recorrente, para efeitos de contribuição
autárquica a posse a que se refere o arto 286o, no 1, al. b), do CPT
é apenas a posse causal, correspondente ao exercício de um direito
real.

3o Decisão
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Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes (relator) — Ernâni
Figueiredo — Coelho Dias — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Sucessão na posse. Embargos de terceiro à penhora da herança.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Por morte do possuidor, a posse continua nos seus su-
cessores desde o momento da morte, independemente da
apreensão material (arto 1255o do Código Civil);

II — Violada a posse por meio da penhora antes de o herdeiro
ter entrado na detenção real e efectiva do único prédio
da herança, os embargos de terceiro que propuser as-
sentam na posse efectiva do autor da herança, que passou
para o herdeiro;

III — O fundamento dos embargos de terceiro é sempre a posse
efectiva, ainda que o herdeiro tenha apenas a posse
jurídica.

Recurso n.o 18 457. Recorrente: Maria Jacinta Carrilho Félix; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida
Lopes.

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

1o Relatório
Pela Repartição de Finanças de Reguengos de Monsaraz foi pro-

movida pela Fazenda Pública execução fiscal contra Sociedade Tavares
& Ca Lda, para pagamento de contribuições devidas à segurança Social.

Porque a executada não tinha bens penhoráveis, a execução foi
mandada reverter contra o gerente ANTÓNIO JOÃO DOS SANTOS
FÉLIX, vindo-lhe a ser penhorado o direito e acção a um quinto
de uma herança indivisa, composta por um prédio urbano de R/C,
sito em Reguengos de Monsaraz.

Quem reagiu contra essa penhora, e por meio do embargos de
terceiro, foi a esposa do gerente, MARIA JACINTA CARRILHO
FÉLIX, residente na Praceta Francisco Sá Carneiro, 26, Reguengos
de Monsaraz, pedindo para ser restituída à posse do quinto do direito
penhorado.

Para o efeito alegou:
- Que o despacho de reversão contra o seu marido violou o arto 13o

do CPT pelo facto de não ter sido por culpa do gerente que o pa-
trimónio da executada se tornou insuficiente para a satisfação do
crédito fiscal;
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- Que tem a qualidade de terceiro e que a penhora do imóvel
ofendeu a sua posse pelo facto de ser proprietária de metade do
quinto penhorado;

- Que não é responsável pela dívida fiscal exequenda;
- Que requereu a separação de bens junto do tribunal judicial da

comarca de Reguengos de Monsaraz, pelo que pede a suspensão da
execução.

Por despacho liminar de fls. 20 a 22, o Mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Évora, rejeitou liminarmente os embargos
de terceiro por duas razões: nem a embargante tem a qualidade de
terceiro, nem a penhora efectuada ofendeu a posse de um bem, pois
o direito à herança é um crédito e não um direito real.

Inconformada, a embargante recorreu para o Tribunal Tributário
de 2.a Instância, o qual, por acórdão de fls. 49 a 53, negou provimento
ao recurso, por ter entendido que uma quota ideal a uma herança
não é susceptível de posse. Por esta razão, os embargos sempre teriam
de ser rejeitados, pelo que não conheceu da questão de saber se
a embargante tinha ou não a qualidade de terceiro.

Continuando a não se conformar, a embargante recorreu para este
STA com base nas seguintes e resumidas conclusões:

a) Foi penhorado o direito e a acção a um quinto de uma herança
indivisa, composta por um prédio urbano;

b) É casada com o executado em regime de comunhão geral de
bens;

c) Foi violado o arto 13o, no 1, do CPT, pelo facto de o marido
não ter tido culpa como gerente;

d) Foi violado o arto 825o, nos 1 e 2 do CPC, apesar de já ter
sido requerida a separação de meações;

e) Foram violados os artos 1037o, nos 1 e 2 do CPC e 319o e 321o

do CPT;
f) Não há lugar à penhora de bens comuns do casal, pelo que

foi violado o arto 302o do CPT;
g) Foi violado o arto 302o do CPT pelo facto de, tendo sido requerida

a separação de bens, não se ter suspendido a execução.
A Fazenda não contra-alegou, posto o que o Do Procurador-Ge-

ral-Adjunto emitiu douto parecer, nos termos do qual deve negar-se
provimento ao recurso, pois o direito a uma quota ideal de uma
herança indivisa não é um direito real, pelo que não é susceptível
de posse.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a penhora
de uma quota ideal de uma herança indivisa é susceptível de ofender
a posse.

2o Fundamentos
Para responder à dúvida posta pela recorrente convém reter os

fundamentos da tese seguida pela 2a Instância:
- Só são susceptíveis de posse os direitos reais;
- A herança indivisa é uma universalidade e uma quota ideal dessa

herança é constituída por bens indeterminados mas determináveis;
- Não se confunde a penhora de um quinto do direito a uma herança

com a penhora de um imóvel urbano dessa herança;
- A penhora de um quinto de uma herança não ofende a posse

mas o domínio;
- O direito à quota de uma herança não é susceptível de posse,

pelo que não se podem deduzir embargos de terceiro;
- A penhora de uma quota da herança não ofende a posse de

terceiro.
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Por sua vez, os argumentos da recorrente, neste aspecto, são os
seguintes:

- Se a penhora não ofendeu a posse, não sabe para que foi citada
para a execução;

- Se foi citada, tem direito a defender os seus interesses;
- A herança só tem um bem: o imóvel urbano penhorado;
- A posse que defende é a posse civil;
- Que há posse relativamente aos direitos pessoais ou obrigacionais

relacionados com as coisas;
- Que tem a qualidade de terceiro relativamente ao bem penhorado

e à execução (arto 1037o, no 2, do CPC);
- Que tem direito à suspensão da execução por ter requerido a

separação de bens.
Quid iuris?
Nos termos do arto 319o, no 1, do Código de Processo Tributário,

quando a penhora ofenda a posse de terceiro, pode o lesado fazer-se
restituir à sua posse por meio de embargos de terceiro.

O arto 1251o do Código Civil define a posse como o poder que
se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exer-
cício do direito de propriedade ou de outro direito real.

Reza o arto 1255o do Código Civil, que tem por título “Sucessão
na posse”, o seguinte:

POR MORTE DO POSSUIDOR, A POSSE CONTINUA NOS
SEUS SUCESSORES DESDE O MOMENTO DA MORTE, IN-
DEPENDENTEMENTE DA APREENSÃO MATERIAL DA COI-
SA.

Interpretando este preceito, escreveram os Profs. PIRES DE LIMA
e ANTUNES VARELA que a sucessão na posse também é conhecida
como união de posses, e tenham os sucessores a qualidade de herdeiros
ou de legatários, sejam herdeiros legítimos ou testamentários (. . .)
a posse continua sempre no chamado à sucessão de bens, solução
que se apresenta como corolário do próprio conceito de sucessão
expreso no art.o 2024.o E depois continuam os mestres: «continuando
a posse do de cujus no sucessor, há que admitir, como consequência
necessária, que o sucessor não precisa de praticar qualquer acto ma-
terial de apreensão ou de utilização da coisa, como expressamente
se declara neste arto e se repete na parte final do no 1 do arto 2050o,
para ser havido, para todos os efeitos legais, como possuidor; ele
pode inclusivamente ignorar a existência da posse. Em segundo lugar,
há que concluir que a posse não é nova. A posse continua a ser
antiga, com todos os seus carácteres». «Desde que a sucessio pos-
sessionis prescinde da apreensão material da coisa (do corpus da pos-
se), e continuação da posse não é prejudicada pelo facto de o sucessor
não ter tido, de facto, a posse da herança ou da coisa durante o
período que mediou entre a abertura da sucessão (arto 2031o) e a
aceitação da herança (arto 2050o)» - cfr. Código Civil Anotado, vol. III,
págs. 12 e 13.

A propósito dos embargos de terceiro, escreveu o Prof. ALBERTO
DOS REIS que Aparentemente há falta de coincidência entre a posse
jurídico e a posse efectiva quando o possuidor morre ou transmite
a coisa e o herdeiro ou o adquirente ainda não entrou na fruição
efectiva daquilo que herdou ou lhe foi transmitido. Nestes casos, o
herdeiro propõe a acção (embargos de terceiro) com base na posse
efectiva do autor da herança. E assim violada a posse antes de o
herdeiro ter entrado na detenção real e efectiva da coisa ou antes
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de a sua própria posse ter a duração de um ano, a acção possessória
que propuser assente na posse efectiva do autor da herança, que
para ela passou (cfr. Processos Especiais, vol. I, págs. 404 e 405).
E logo acrescenta o processualista: «não tem, por isso, sentido exacto
o problema em que a dourina e a jurisprudência se acham enredadas:
se os fundamentos das acções possessórias é somente a posse efectiva
ou também a posse jurídica. O fundamento é sempre a posse efectiva;
o que pode suceder é que, por virtude da lei, essa posse efectiva
aproveite a pessoa diferente daquela que a exerceu ou exerce». «Se
o ofendido (pela violação da posse) faleceu sem ter intentado a acção,
pode o seu herdeiro intentá-la, visto que por morte do possuidor
a posse dele passa, por virtude da lei, com os mesmos efeitos de
posse efectiva, aos seus herdeiros ou sucessores» (pág. 381).

Não pode ser de outro modo, sob pena de entre a morte do de
cujus e a partilha dos bens da herança a posse não pertencer a ninguém.
Ora, tal coisa não se pode admitir.

Por todas estas razões, de lei e de doutrina, vemos que o Tribunal
Tributário de 2a Instância nem indagou a existência do arto 1255o

do CC, sobre sucessão na posse, nem escolheu a doutrina mais indicada
para o caso que tinha de resolver. Temos lei a reger este caso. Os
bens que integram a herança indivisa não precisam de ser material-
mente apreendidos nem partilhados para que a posse sobre eles con-
tinue nos sucessores do de cujus. De mais que se da herança apenas
consta um prédio urbano, a penhora da herança ou de uma parte
dela pode ofender a posse dos herdeiros, pois a posse não desapareceu
com a morte do de cujus.

E é por isto que o arto 2088o, no 2, do Código Civil concede aos
herdeiros o exercício de acções possessórios na pendência da admi-
nistração da herança (antes da partilha).

Não tendo a 2a Instância conhecido da questão de saber se a em-
bargante tem a qualidade de terceiro (questão que lhe foi posta)
não pode este STA conhecer dessa questão em substituição da 2a Ins-
tância, pelo que o processo não pode deixar de voltar à 2a Instância
para que conheça de todo o objecto do recurso.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento de recurso e em revogar o acórdão recorrido, devendo os
autos voltar à 2a Instância para que conheça de todo o objecto do
recurso para ela interposto.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes —
Ernâni Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Embargos deduzidos pelo promitente comprador.
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Doutrina que dimana da decisão:

Improcedem os embargos de terceiro deduzidos pelo promitente
comprador, com base no seu direito pessoal de gozo, sobre
a coisa objecto de contrato-promessa, referentemente a pe-
nhora efectuada sobre ela por não ter sobre a mesma coisa
posse em nome próprio.

Recurso n.o 18.952. RECORRENTE: Fazenda Pública. RECORRI-
DOS: Albino Ferreira Jorge e mulher. EXMO CONSo Dr. AN-
TÓNIO PIMPÃO.

Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal Administrativo:

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário, de 1a Ins-
tância de Coimbra, julgou os embargos procedentes.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. Não está provado nos autos que os embargantes detinham sobre

os imóveis penhorados o animus, elemento caracterizador da posse;
2a. Na verdade, a sentença recorrida não refere que os embargantes

detinham os terrenos como coisa sua;
3a. Logo, os autos não contêm elementos que permitam julgar pro-

cedentes estes embargos;
4a. Assim deve a sentença recorrida que violou os artos 1251o, 819o

do C.Civil e 319o do CPT, ser revogada e substituída por acórdão
através do qual se julguem os embargos improcedentes.

Os embargantes pronunciam-se pela confirmação da sentença
recorrida.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
A questão que é objecto do recurso é a de saber se, não se tendo

provado que os embargantes detivessem os imóveis como coisa sua,
pode concluir-se pela existência de posse e julgarem-se procedentes
os embargos.

No caso dos autos não se provou que os embargantes detivessem
os bens penhorados como coisa sua, mas também não se provou o
contrário.

Nestas condições, parece-nos que tem de prevalecer a regra es-
tabelecida no no 2 do arto 1252o do C.Civil, nos termos da qual,
em caso de dúvida sobre se é possuidor quem detém a coisa ou outrem
através dele, se presume a posse naquele que exerce o poder de
facto.

Nestas condições, deve concluir-se pela existência de posse, pelo
que os embargos devem ser Julgados procedentes.

A sentença em apreciação fixou o seguinte quadro factual:
1o Em 5-8-91 foram penhorados dois terrenos para construção ins-

critos na matriz predial urbana da freguesia da Sé Nova, concelho
de Coimbra. sob os arts. 2385 e 2386, para garantia da dívida de
21.200.000$00, exigida em processo de execução fiscal, movido contra
a empresa “Construções José Duarte Roma. L.da”;

2o Tais penhoras foram registadas. na Conservatória do Registo
Predial em 23-09-1991, a favor da Fazenda Nacional:

3o Os embargantes adquiriram os imóveis em apreço em 14-10-91;
4o Por força da sentença judicial que constitui fls. 12 a 13 dos

presentes autos;
5o O embargante Albino Jorge. após a assinatura do contrato-pro-

messa celebrado com a Sociedade Construções José Duarte Roma,
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L.da, em 17 de Novembro de 1990, começou a utilizar o terreno,
tendo ficado combinado que tomaria imediatamente. conta do mesmo;

6o Ao que, nunca, ninguém se opôs;
7o O promitente comprador tomou logo o terreno para iniciar ne-

gociações com a Câmara;
8o Mandou limpar o terreno e fazer o respectivo projecto ao ar-

quitecto Alvarez;
9o Em princípios de Janeiro de 1991 foi pedido ao Sr. Arquitecto

Luís Alvarez, pelo Sr. Albino Jorge para estudar o processo e apreciar
se haveria viabilidade de fazer um pedido de reapreciação do projecto.

A questão controvertida nos presentes embargos resume-se em de-
terminar se tinham os embargantes a posse do bem no momento
em que este foi penhorado.

Resulta da matéria de facto assente que, em 5-8-91, foram pe-
nhorados dois terrenos para construção sob os artos 2385 e 2386,
para garantia do pagamento da dívida de 21.200.000$00, exigida em
processo de execução fiscal, movido contra a empresa “Construções
José Duarte Roma, L.da” tendo as respectivas penhoras sido regis-
tadas, na Conservatória do Registo Predial, em 23-09-1991, a favor
da Fazenda Nacional.

Resulta ainda que os embargantes adquiriram os imóveis em apreço
em 14-10-91 por força da sentença judicial que consta de fls. 12 a
13 dos presentes autos e que, após a assinatura do contrato-promessa
celebrado com a Sociedade Construções José Duarte Roma, L.da,
em 17 de Novembro de 1990, começaram a utilizar o terreno, tendo
ficado combinado que tomariam imediatamente conta do mesmo, ao
que, nunca, ninguém se opôs, que logo tomaram o terreno para iniciar
negociações com a Câmara, que mandaram limpar o terreno e fazer
o respectivo projecto ao arquitecto Alvarez ao qual, em princípios
de Janeiro de 1991, foi pedido para estudar o processo e apreciar
se haveria viabilidade de fazer um pedido de reapreciação do projecto.

Estabelece o arto 319o do CPT que:
“1. Quando o arresto, a penhora ou outra diligência judicial ofenda

a posse de terceiro, fazer-se restituir à sua posse por meio de embargos
de terceiro, que serão apresentados na repartição finanças onde pen-
der 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”.

Este preceito normativo. como o arto 186o do CPCI, tem um con-
teúdo idêntico ao do arto 1037o 1 e 1039o do CPCivil.

Ainda no âmbito da presente temática estabelece o arto 1285o do
C.Civil que “o possuidor cuja posse for ofendida por diligência or-
denada judicialmente pode defender a sua posse mediante embargos
de terceiro, nos termos definidos na lei do processo”.

O arto 1037o 2 citado acrescenta que se considera 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”.

Nos presentes autos não se discute a tempestividade dos embargos
nem a qualidade de terceiros dos embargantes.

Tudo se resume em determinar se os embargantes tinham, no mo-
mento da penhora, a posse dos bens sobre os quais aquela foi
efectuada.
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Os embargos de terceiro constituem um meio de defesa ou de
tutela judicial da posse, constituindo uma verdadeira acção de posse
que tanto pode servir para a restituição como para a manutenção
da mesma posse.

Assim se entende que pode o possuidor deduzir embargos de ter-
ceiro contra a penhora de bens efectuada no processo de execução
fiscal.

Nos embargos de terceiro a posse constitui elemento essencial para
que os mesmos possam proceder. Acresce que, nos termos do arto 320o

do CPT, como do arto 187o do revogado CPCI, deduzidos embargos
contra a penhora efectuada no processo de execução fiscal, não pode
neles discutir-se a questão da propriedade do bem penhorado.

Destinando-se os embargos a defender a posse do lesado ou a
restituir-lhe esta necessário se torna que o terceiro embargante tenha
a posse do bem objecto da penhora ou do acto judicial ofensivo em
momento anterior ao mencionado acto ofensivo da posse.

Como escreve Alberto dos Reis, Processos Especiais, V. I, p. 406,
“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 não 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”.

Os embargos só podem fundamentar-se em posse anterior ao acto
lesivo da mesma conforme resulta do arto 1037o 1 do CPCivil quando
neste se exige que a penhora “ofenda a posse de terceiro” que, por
isso, terá de existir no momento da prática do acto lesivo.

A posse é, nos termos do arto 1251o do C.Civil, “o poder que
se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exer-
cício do direito de propriedade ou de outro direito real”.

Conclui a doutrina que a posse além do ”corpus” ou da actuação
de quem materialmente detém a coisa deverá ser acompanhada do
“animus” ou elemento psicológico. O corpus traduzisse, na expressão
de Mota Pinto, Direitos Reais, 197/71, p. 180, em actos materiais,
de detenção fruição ou ambos conjuntamente praticados sobre a coisa
c o animus na intenção de se comportar como titular do direito real
correspondente aos actos praticados.

Para que os embargos possam proceder torna-se necessária a exis-
tência do referido corpus e animus os quais são indispensáveis para
se poder afirmar que tal posse existe.

Tem-se entendido que os embargos de terceiro são aplicáveis à
defesa da posse em nome próprio, uma vez que estamos perante
um direito real tal como se encontra enunciado no arto 1285o do
C.Civil, bem como as situações de mera detenção.

Na situação inerente ao direito exercido pelo promitente compra-
dor, embora a sua situação não esteja expressamente consagrada na
lei como acontece com o locatário, arto 1037o 2 do C. Civil, com
o comodatário (arto 1133o 2 do C.Civil), e outros detentores, não
se descortinam razões, como se escreve no Ac. deste Tribunal de
30-6-93, Rec. 15.976, Ap. DR, p. 2602, para não aplicar as normas
que permitem recorrer aos meios de protecção da posse, por analogia,
quando a sua situação de promitente comprador se encontre acom-
panhada de tradição.

Contudo a posse material exercida pelos embargantes no momento
da penhora por forca da existência do provado contrato-promessa
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de compra e venda, ainda que acompanhada de tradição não confere
ao promitente comprador uma posse capaz de constituir fundamento
idóneo para a procedência dos embargos de terceiro conforme é ju-
risprudência corrente deste tribunal (cfr. Ac. de 29-5-96, AD 424o

478 e jurisprudência neste citada).
Na verdade o gozo da coisa, por força do contrato-promessa, acom-

panhado de tradição, não integra um direito real de posse com en-
quadramento no arto 1251o mas antes uma situação de simples de-
tenção ou posse precária prevista no arto 1253o do CCivil conforme
se escreveu no Ac. deste Tribunal de 30-6-93, Ap. DR D. 2602.

Inexistindo, como neste Ac. se escreveu, matéria que leve a inverter
a situação, como por exemplo uma actuação do promitente comprador
“uti dominus” teremos de concluir que o promitente comprador se
comportou sem animus possidenti na convicção de que o faz no exer-
cício de um direito inerente ao contrato-promessa e, por isso, sem
intenção de agir como beneficiário de um direito real limitando-se
a exercer um direito pessoal de gozo sobre o mencionado bem.

Tal posse enquadra-se no campo das relações obrigacionais ine-
rentes ao contrato-promessa.

Nesta perspectiva os poderes do promitente comprador, conforme
se escreve no mesmo acórdão integram-se no “poder de gozo (que)
tem por base ou fundamento, uma relação obrigacional, da qual nunca
se desprende”.

Acresce que o direito pessoal e inerente à relação obrigacional
resultante do contrato-promessa com tradição não é ofendido pela
penhora já que o seu direito de crédito até pode ser reclamado na
eventual e subsequente graduação de créditos.

Pelos motivos expostos, ainda que anterior à penhora, não ofendeu
esta o direito de crédito dos embargantes e inerente ao contrato-
-promessa que estes celebraram com a executada não tendo estes
uma posse em nome próprio susceptível de ser ofendida pela penhora.

É certo que a aquisição dos mesmos bens por sentença judicial
posterior à penhora, podendo conferir aos embargantes posse em
nome próprio, é irrelevante para a situação dos autos já que aquela
transmissão ainda não havia ocorrido na data em que foi efectuada
e registada a penhora.

Acresce que a presunção do no 2 do arto 1252o do C.Civil só pode
funcionar no caso de haver dúvidas sobre se a posse foi exercida
pessoalmente ou por intermédio de outrem, como se escreveu no
Ac. da RP, de 24-5-79, CJ 1979, 3o, p. 968, o que não aconteceu
na situação dos presentes autos em que é manifesto, conforme resulta
da matéria de facto provada, que a mesma foi exercida pelos em-
bargantes em nome da promitente vendedora.

Procedem as conclusões do presente recurso.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente

recurso, revogar a sentença recorrida e julgar os embargos im-
procedentes.

Custas pelos embargantes na 1a instância e neste Tribunal fixando-se
em 40% a procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — António Pimpão (relator) — Bran-
dão de Pinho — Santos Serra — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
Sousa.
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Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

NULIDADES DE SENTENÇA. Omissão de pronúncia.
Questão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A nulidade de sentença, consistente em omissão de pro-
núncia, é o correlato da norma que impõe ao tribunal
o dever de resolver todas as questões submetidas pelas
partes à sua apreciação que não resultarem prejudicadas
pela solução dada a outras.

2 — Questão, para o efeito, é toda a situação jurídica material,
fundamental e autónoma, condicionante do sentido de-
cisório, de reconhecimento do mérito ou do demérito da
causa.

Recurso n.o 18 979. Recorrente: Fazenda Pública; Recorridos: Silvério
Cabral e mulher; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância de Coimbra que
julgou procedente a impugnação deduzida por Silvério Carvalho e
mulher Maria Rosa Diniz Rodrigues Passeiro contra a liquidação
do imposto sucessório e imposto extraordinário, nos montantes de
93 242$00 e 93 294$00, respectivamente, e ainda declarou a trans-
missão em causa isenta de liquidação tributária, veio o Representante
da FaPa da mesma recorrer, concluindo a sustentar que:

- ao julgar-se que o valor para as liquidações fosse a do imóvel
à data da transmissão, não podia decidir-se a procedência da im-
pugnação, pois a Repartição de Finanças tinha tomado por base para
as liquidações o valor do imóvel doado à data da transmissão fiscal;

- enquanto que a questão suscitada pelos AA era a de as liquidações
o terem sido por valor superior ao devido, uma vez que foi considerado
o valor matricial posterior às obras de reconstrução feitas por eles
e não sobre o valor matricial à data da doação, como devido, a questão
suscitada pela FaNa era a de que a transmissão fiscal só se ter operado
com a consolidação, de acordo com § 1o do art. 3o, sendo aplicável
às liquidações o art. 21o, ambos do CIMSISSDoações;

- então, a sentença recorrida, tendo conhecido em exclusivo da
aplicação do art. 30o do mesmo código, não se pronunciou sobre
as questões suscitadas pelas partes, sendo nula, nos termos do art. 144o

do CPT.
Contra-alegaram os recorridos, a sustentar que todas as questões

suscitadas pelas partes foram conhecidas na sentença e sem contra-
dição entre os termos da decisão.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento parcial porquanto a sentença recorrida, em vez de ter
decidido como decidiu, mandando ter em conta o valor matricial à
data da doação, deveria anular a liquidação apenas na parte em que
esta excede o imposto devido com base no prédio velho, antes de
reconstruído pelos Ites, aduzindo, todavia, que a sentença não enferma
de omissão de pronúncia ou de contradição entre os fundamentos
e a decisão, pois esta considerou a transmissão civil (a doação) e
não a transmissão fiscal (a consolidação da propriedade).
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Das conclusões das alegações deste recurso interposto pela FaPa,
que delimitam o objecto do conhecimento pelo tribunal, uma só ques-
tão resulta a pedir resolução, a respeitante ao vício de limite con-
sistente em omissão de pronúncia “sobre as questões que o juiz deva
apreciar”, referida, entre outros, pelo art. 144o do CPT, corresponde
ao art. 668o/d) do CPC, como determinante da nulidade da sentença.

A questão de fundo suscitada pelo MoPo em torno da porção da
liquidação a anular na decisão extravasa daquele referido objecto
e, por isso, também dos poderes conferidos à entidade pelos arts. 41o

e 177o do CPT, quando à mesma a lei confere a defesa da legalidade,
pelo que dela se não conhece.

A denunciada falta de pronúncia refere-se à questão suscitada pela
FaPa na sua proposta, acerca da aplicabilidade ao caso do § 1o dos
arts. 3o e 21o do CIMSISSD, do que derivaria ser legal a liquidação
e improcedente a impugnação, uma vez que aquela entendeu relevante
o valor que o bem tinha à altura da consolidação da propriedade
com o usufruto, que ocorreu, in casu, à data da renúncia do usufruto
dos doadores, cumprindo assim o prescrito nos referidos preceitos.

Entendido o vício de omissão de pronúncia como correlato da nor-
ma que impõe ao tribunal o dever de resolver todas as questões sub-
metidas pelas partes à sua apreciação que não resultarem prejudicadas
pela solução dada a outras (art. 660o/2 - 1a parte do CPC), cumpre
decidir da (in)coincidência entre o decidido pelo tribunal recorrido
e os termos do litígio tal como se oferecem delineados pelas partes,
em função do aludido vício.

Efectivamente, na sua resposta de fls. 86/87 dos autos, produzida
nos termos do art. 94o do CPCI, o Representante da FaPa sustentou
a improcedência da impugnação e a firmeza da liquidação efectuada,
baseado em que esta se fundara no valor dos bens à data da renúncia
do usufruto dos doadores por ser o momento em que se consolida
a propriedade com o usufruto, de acordo com as regras do direito
fiscal (§ 1o do art. 3o do CSisa, que faz não coincidir no tempo a
transmissão civil, representada pela doação, e a transmissão fiscal.

E acrescentou que as excepções à regra da identificação da trans-
missão real e efectiva relevante para efeitos fiscais com aquele mo-
mento dito da consolidação da propriedade numa mesma pessoa, cons-
tantes do art. 21o do código, não se verificaram, pelo que a regra
fiscal enunciada tem aplicação ao caso.

Esta postura da FaPa veio a ser descrita, pormenorizadamente, no
relatório da sentença recorrida (fls. 182v/183v).

Na parte dispositiva da peça amplamente se arrazoa sobre a de-
cantada problemática suscitada pela aplicabilidade conjunta das nor-
mas dos arts. 20o e 30o do CSisa quando entre as datas da liquidação
e da transmissão (sem mais, isto é sem distinguir a transmissão/con-
solidação da transmissão/doação) ocorrem alterações do valor ma-
tricial dos bens transmitidos por efeito de benefícios introduzidos
nos imóveis pelos seus adquirentes, que não por meras correcções
ex lege, concluindo-se que o referido art. 30o “não pode ser inter-
pretado no sentido de que o valor matricial dos bens, para efeito
de liquidação do imposto sucessório é o inscrito na matriz à data
desta. Esse valor tem de ser, antes, o da data da transmissão” (fls.
196v/197).

Quanto, propriamente, à questão suscitada na resposta da FaPa,
derivada do facto de a liquidação ter tomado por base o valor do
bem doado à data da consolidação da propriedade com o usufruto,
por ser esse o valor relevante nos termos dos arts. 3/§1o e 21o, a
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sentença limita-se a referir que “é na altura da consolidação que
os bens se consideram transmitidos, tanto monta dizer que o imposto
será liquidado pelo valor que os bens tiverem na altura da sua trans-
missão” e que “Sendo assim, até o imposto respeitante à consolidação
da propriedade com o usufruto deve ser liquidado pelo valor do prédio
na altura da consolidação, isto é, ao tempo da transmissão; e o valor
matricial do prédio ao tempo da transmissão é o do seu valor matricial
à data da liquidação” (fls. 191).

Por aqui se quedaram as referências à questão em causa, não ha-
vendo apreciação do iter discursivo que a mesma pressupunha na
medida em que pretendia conduzir ao reconhecimento do demérito
da causa (por isso, era verdadeira questão fundamental e autónoma,
que não simples argumento ou razão exposto na defesa da tese da
contradizente FaPa).

Porque é que, de acordo com a indicação de que, para o efeito
em causa, o valor do prédio a ter em conta na liquidação seria o
do tempo da consolidação-transmissão, tal valor não veio a ser con-
siderado na decisão, mas um outro, deduzido dos aumentos do valor
matricial que revelaram a realização de riqueza não transferida real
e efectivamente pelo acto de transmissão-doacção, é ponto que não
veio a colher a mínima expressão na sentença recorrida.

Em pronúncia que se afigura necessária, como o entendeu o Ac.
deste tribunal de 24.1.90, rec. 11 927, com sumário em BMJ 393/641,
que entendeu, em situação idêntica, discretear sobre a opção a fazer
entre as transmissões (civil e fiscal) que ocorriam no caso, para o
efeito de eleger o momento a referir o valor do bem transmitido
a tomar em conta na liquidação.

Incumprido, pois, quanto à referida matéria, o dever de pronúncia
prescrito no art. 660o/2 do CPC, procede a arguida nulidade dos arts.
144o do CPT e 668o/1/d), 1a parte, do CPC.

Decretada a nulidade da decisão recorrida por omissão de pro-
núncia, há que proceder de acordo com o art. 731o/2 do CPC, de-
vidamente adaptado.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se anula a sen-
tença recorrida, mandando-se que o processo volte ao tribunal re-
corrido, a fim de ali se efectuar a reforma da decisão anulada, emi-
tindo-se julgamento completo.

Custas pelos recorridos, contra-alegantes, com procuradoria em
40%.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim da Silva
Rodrigues. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição. Dívidas ao Fundo de Desemprego. Prescrição. Co-
nhecimento oficioso.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Até ao D.L. 140-D/86 o prazo de prescrição para as con-
tribuições para o Fundo de Desemprego era de 20 anos.

II — A partir da entrada em vigor daquele diploma e com
a criação da taxa social única o prazo prescricional passou
a ser de 10 anos.

III — A contagem do prazo para efeitos de prescrição, no caso
de sucessão de regimes, efectua-se nos termos do arto 297o

do Código Civil, contando-se o prazo da lei moderna
ou da lei antiga consoante for mais favorável ao con-
tribuinte mas, se se aplicar o novo prazo, não se toma
em conta o prazo já decorrido.

IV — Sendo a prescrição de conhecimento oficioso, nos termos
do arto 259o do C.P.T., deve o S.T.A. declará-la se verificar
ter a mesma ocorrido já depois da sentença e no âmbito
do recurso.

Recurso n.o 19 037. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Carl
Heinz Harpsoe. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor Meira.

Carl Heinz Harpsoe deduziu oposição à execução que contra si
revertera para cobrança de dívidas da empresa “Estores e Plásticos
Rexal Ideal, Lda.”, invocando a prescrição da dívida, a sua ilegiti-
midade para responder pela mesma e a ausência de culpa pelo não
pagamento.

Por sentença da Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa foi a oposição julgada procedente por provada a excepção
peremptória de prescrição das quotizações para o Fundo de Desem-
prego que constituíam a dívida exequenda.

Inconformada com o decidido recorreu a Fazenda Pública para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, for-
mulando as seguintes conclusões:

1) O aresto recorrido considerou prescritas as contribuições para
o Fundo de Desemprego atinentes ao período de Março a Julho
e Dezembro de 1974 a Fevereiro de 1977.

2) As quotizações para o Fundo de Desemprego assumem a na-
tureza jurídica de imposto, pelo que se lhe aplicam o prazo de pres-
crição de 20 anos.

3) O prazo de prescrição para a Segurança Social é de 10 anos
(art 14o do Dec. Lei 103/80, de 9.5).

4) A partir da entrada em vigor do Dec. Lei 140-D/86, de 14.6,
as quotizações para o Fundo de Desemprego foram integradas nas
quotizações para a Segurança Social, através da criação da taxa única,
pelo que é de se lhes aplicar o regime da prescrição do aludido Dec.
Lei 103/80.

5) Nos termos do art. 297odo C.C., se a nova lei estabelecer um
prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável
aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a
partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a
lei antiga, falte menos tempo para o prazo se consumar.

6) As contribuições de Março a Julho de 1974 e Janeiro a Maio
de 1975 não se encontram prescritas por ainda não se verificarem
decorridos os 20 anos e o prazo ainda a percorrer ser mais curto
do que o prazo contado nos termos da lei nova.
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7) A Meritíssima Juíza “a quo” violou o disposto no art. 297o do
C.C. ao considerar prescritas as contribuições sobre as quais concluiu
terem passado 19 e 16 anos respectivamente. É que,

8) com este raciocínio acabou a Meritíssima por aplicar o prazo
de 10 anos contemplado na lei nova, quando ao agasalho da lei antiga
falta menos tempo para a prescrição se consumar.

Pelo opoente foram apresentadas contra-alegações no sentido da
manutenção do decidido.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso por o prazo da lei nova dever
ser contado a partir da sua entrada em vigor e não do vencimento
da dívida como fez a Ma Juíza “a quo”.

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

facto:
1. Corre termos na 6a Secretaria Administrativa, por trânsito do

extinto 6o Juízo deste Tribunal, o proc. exec. No 1288/91, em que
é executada a sociedade Estores e Plásticos Rexal Ideal, Lda., por
dívidas de contribuições ao Fundo de Desemprego reportada aos me-
ses de Março a Julho e Dezembro de 1974 a Fevereiro de 1977,
no valor global de 2.673.232$00.

2. O processo executivo foi instaurado em 23.4.1981 (fls. 2 do proc.
exec.).

3. A instância executiva esteve parada de 17.6.1981 a 14.1.1988
(fls. 5 e 16 do proc. exec.).

4. Por despacho de 3.6.91 foi ordenada a reversão contra o ora
A. com fundamento em informação do Centro Regional de Segurança
Social de Lisboa (fls. 33 e 34 do proc. exec.).

A única questão de que cabe conhecer no presente recurso é a
da ocorrência ou não da prescrição, tendo em conta a compatibilização
das leis que foram vigorando ao longo do tempo de vigência da dívida.

O prazo de prescrição conta-se em função da ocorrência do facto
tributário, devendo o pagamento das contribuições ter lugar no mês
seguinte àquele a que respeitam. O prazo de prescrição, nos termos
do arto 27o do C.P.C.I., começava a contar-se no início do ano seguinte
àquele em que tiver ocorrido o facto tributário. Não se discutindo
hoje que as contribuições para o Fundo de Desemprego assumem
a natureza jurídica de impostos, temos que à data em que a dívida
se constituiu era de 20 anos o prazo prescricional. Com a entrada
em vigor do D.L. 140-D/86 em 1.1.86 as contribuições para o Fundo
de Desemprego, pela criação da taxa social única, passaram a seguir
o regime das contribuições para a Segurança Social cujo prazo de
prescrição era, nos termos do arto 14o do D.L. 103/80 de 9 de Maio,
de 10 anos. O artigo 297o no 1 do Código Civil estabelece o regime
a aplicar em caso de alteração de prazos, determinando que se a
lei estabelecer um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior
tal prazo se aplica aos prazos em curso. Tal prazo só se conta porém
a partir da nova lei, salvo se segundo a lei antiga faltar menos tempo
para o prazo se completar.

Estabelecia também o artigo 27o do C.P.C.I., como hoje o artigo 34o

do C.P.T., que a execução interrompia a prescrição, cessando porem
esse efeito se o processo estivesse parado por facto não imputável
ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se nesse caso o
tempo decorrido após esse período ao que decorrera até a data da
autuação.
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Temos pois que no que respeita às dívidas de 1974 o prazo de
prescrição começou a contar em 1 de Janeiro de 1975 e até 23 de
Abril de 1981. Instaurada a execução e não se mostrando provado
que o processo tenha estado parado por causa imputável ao con-
tribuinte, recomeçará a contagem do prazo em 23 de Abril de 1982
até 1 de Janeiro de 1986. Temos pois que decorreu até então um
prazo de 6 anos, 3 meses e 23 dias, Passando o prazo de prescrição
nesta última data a ser de 10 anos terá de concluir-se ser mais favorável
o novo prazo por faltarem ainda mais de 13 anos para se atingir
o prazo de prescrição pela lei antiga. Por isso se, começará a contar
a partir de então o prazo de 10 anos para que a obrigação prescreva.
Mas tal prazo não vai ter em conta os anos que já haviam decorrido
que não contam para este novo prazo. Temos pois que, iniciando-se
em 1 de Janeiro de 1986 o prazo prescricional, só em 1996 a dívida
poderia considerar-se prescrita. O raciocínio antes expresso é igual-
mente válido para as dívidas de 1975 a 1977 pois que, relativamente
a todas elas o prazo prescricional se contará a partir de 1.1.86. Tendo
a sentença recorrida sido proferida em .28.10.1994 terá de concluir-se
que em tal data não havia ainda transcorrido o prazo de prescrição.
Todavia, porque o recurso para este Supremo Tribunal não interrompe
o decurso do prazo de prescrição, encontra-se o mesmo já inteiramente
transcorrido, devendo por isso declarar-se oficiosamente a prescrição,
atento o disposto no arto 259o do C.P.T.

Em conformidade com o exposto, atento o que se dispõe nos ar-
tigos 5o, nos 2 e 3 do D.L. 103/80, de 9 de Maio, 1o, no 2, e 22o

do D.L. 140-D/86, de 14 de Junho, e 259o do C.P.T., acorda-se em
conferência neste Supremo Tribunal Administrativo em:

- conceder provimento ao recurso porquanto não ocorria a pres-
crição à data em que foi proferida a sentença recorrida;

- conhecendo oficiosamente, declarar verificada a prescrição das
dívidas ao Fundo de Desemprego a que se reporta o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figueire-
do — Mengesy Pimentel. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição com fundamento em ilegalidade da liquidação. Du-
plicação de colecta e liquidação adicional.

Doutrina que dimana da decisão:

Não pode a oposição fundamentar-se na ilegalidade da li-
quidação da dívida de IRC pois que sempre poderia ter
sido atacado o acto tributário correspondente através do
processo de impugnação.

É de rejeitar liminarmente a oposição fundada em duplicação
de colecta de IRC se, tratando-se de liquidação adicional,
a oponente não alegou nem demonstrou que pagou o im-
posto adicionalmente liquidado.
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Recurso: 19 572; Recorrente: Matos & Pereira, L.da; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo Cons.o Dr. António Pimpão.

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

1. Matos e Pereira, L.da, recorre da sentença que, no Tribunal
Tributário de 1a Instância da Guarda, rejeitou liminarmente a oposição
por não ocorrerem no caso dos autos os elementos integrantes da
duplicação de colecta e por estar assegurado à oponente meio judicial
para atacar a liquidação.

Em alegações formula a recorrente as seguintes conclusões:
1. São Fundamentos de rejeição liminar:
a) Ter sido (a oposição) deduzida fora de prazo pelo que tendo

sido deduzida em prazo não ocorre tal fundamento;
b) Não ter sido alegado algum dos fundamentos do arto 286o quando

na situação sub judice foram alegados os fundamentos das als. f)
e g) do n.o 1 deste arto;

c) Ser manifesta a improcedência não se verificando, neste caso,
a ineptidão, a incompetência do Tribunal, a ilegitimidade ou inca-
pacidade das partes, a caducidade ou a evidência de que a pretensão
não pode proceder;

2. Por\ isso, não deveria ser rejeitada liminarmente a oposição,
3. Ao não decidir assim violou a sentença recorrida as regras do

arto 291o do CPT;
4. Pelo que deverá ser revogada e ordenar-se que seja recebida

a oposição e prossiga nos termos dos artos 292o e ss do CPT.
A ERFP entende que a sentença recorrida não merece censura

devendo o recurso ser julgado improcedente.
O EMMP é de parecer que o recurso não merece provimento

pois que é manifesta a impossibilidade de procedência da oposição
já que não se pode falar de exigência de imposto referente ao mesmo
facto tributário (incorrecta contabilização dos encargos com férias
do seu pessoal relativos ao ano de 1988) pois não invoca que lhe
tenha sido exigido o pagamento do imposto nem que o tenha pago.
Acrescenta que no caso de liquidações adicionais de IRC a lei prevê
a possibilidade de impugnação do acto de liquidação (artos 111o do
CIRC e 120o do CPT) pelo que está afastada a possibilidade de discutir,
em processo de oposição, a legalidade da liquidação.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. A sentença em apreciação deu como assentes os seguintes factos

ou ocorrências processuais:
a) Conta a oponente Matos e Pereira, L.da, foi instaurado o processo

de execução fiscal n.o 1228-94/100675.4, por dívida de IRC, referente
a nova liquidação adicional do ano de 1989 no montante de 589 645$.

b) Esta foi motivada pela correcção dos valores declarados pela
contribuinte na sua declaração mod. 22, do IRC de 1990 - conforme
mapa de apuramento Mod. DC-22, elaborado pelo Serviço de Fis-
calização Tributária.

c) Contra tal correcção a contribuinte interpôs recurso hierárquico
- nos termos do arto 112o do CIRC-, que foi liminarmente indeferido.

d) Não foi apresentada reclamação ou impugnação judicial.
e) A executada não foi citada pessoalmente - tendo sido somente

expedido aviso postal nos termos do arto 275o do CPT - e prestou
garantia bancária - arto 282o do citado diploma.

f) A presente oposição foi instaurada em 16 de Junho de 1994.

2465

3.1 A sentença em apreciação rejeitou liminarmente a oposição,
nos termos do arto 291o c) do CPT, “atenta a sua manifesta im-
procedência” pois que à oponente estava “assegurado meio judicial
para combater a liquidação” (cfr. ponto 3.2).

A mesma sentença, depois de afirmar que a oposição era tempestiva,
pronunciou-se pela inexistência de duplicação de colecta (ponto 3.1).

Para assim decidir acrescentou que não ocorriam, no caso em apre-
ço, os elementos integrantes da duplicação de colecta.

O entendimento de que a oposição havia sido tempestivamente
instaurada fundamentou-o no facto de que a antecipação do prazo
(uma vez que a oponente - executada - ainda não havia sido pes-
soalmente citada, nem tinha sido efectuada a penhora) não produz
efeitos peremptórios.

A decisão recorrida rejeitou liminarmente a oposição depois de
afirmar a sua tempestividade.

A recorrente não questiona esta tempestividade sendo manifesto
que a mesma é tempestiva pois que, como na sentença se refere,
ainda a recorrente não havia sido citada pessoalmente nem havia
sido efectuada a penhora (arto 285o1a) do CPT e arto 175o do CPCI).

3.2 Sustenta a recorrente na petição inicial a ilegalidade na cor-
recção da matéria tributável e ainda duplicação de colecta.

Em síntese defende que pagou IRC respeitante ao ano de 1989
e que, posteriormente, lhe foi efectuada liquidação adicional a que
se refere a execução a que se reporta a presente oposição.

Na sua perspectiva verificar-se-ia ilegalidade na correcção da ma-
téria colectável e duplicação de colecta.

Para tanto defende que a Administração Fiscal, na sequência de
inspecção à contabilidade, não aceitou como custos de 1989 a quantia
de 1.468.608$00, referente a férias de 1988, pois que apenas poderia
ter contabilizado 25 % desse montante devendo levar a custos em
cada um dos três anos seguintes igual montante, por força do arto 12o

do DL 442-B/88.
Acrescenta que, nos termos deste último preceito legal [eventual-

mente em conjugação com o arto 13o 2 a) do mesmo diploma] poderia
ter levado a provisões e que, por isso, seria considerada tal quantia
como um custo fiscal, pelo que não teria que pagar, no mesmo ano
de 1989, o IRC adicionalmente liquidado.

Consta da decl. mod. 22 de fls. 37 e vo e 52 e 53 que a Administração
Fiscal corrigiu (adicionando) a verba de 1.101 452$ ou seja 75 % dos
encargos com férias, pagos em 1989 e referentes a 1988 e 367.152$
referente à reposição do saldo de provisões constituídas nos termos
do CCI e correspondente a 25 % dos encargos com férias, nos termos
do no 1 dos arts.o 12o e 13o do DL 442-B/88, de 30-11 (cfr. fls. 37 — li-
nhas 20 e 21).

Entendeu o despacho recorrido, em apreciação, que podendo a
oponente impugnar a correspondente liquidação não podia, a opo-
sição, ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida
exequenda.

Nos termos do arto 286o 1 g) do CPT pode a oposição ter por
fundamento a “ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação”.

De acordo com este preceito a ilegalidade da liquidação só pode
servir de fundamento à oposição quando ao executado não tiver sido
facultada a possibilidade de reagir contra o acto da liquidação me-
diante impugnação ou recurso.
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Assegurando a lei tal possibilidade de impugnação ou recurso con-
tencioso do acto de liquidação restará ao interessado esta via.

Pretendeu o legislador, com a indicada al. g), que a ilegalidade
em concreto da dívida exequenda só permitisse fundamentar a opo-
sição à execução quando, na falta de disposição legal, o executado
não pudesse reagir contra o acto de liquidação servindo-se da im-
pugnação ou do recurso.

Desta forma foi alargado o âmbito da protecção dos administrados
no âmbito da execução fiscal em situação paralela à que admitiu
o recurso contra quaisquer actos administrativos lesivos, independen-
temente da sua forma, nos termos do arto 268o da CRP.

Na situação dos autos a oponente pretende discutir a legalidade
da liquidação do IRC em sede de oposição.

Contudo o arto 111o do CIRC e o arto 120o do CPT permitiam
ao recorrente impugnar a liquidação adicional de IRC não podendo,
por isso, discutir no processo de oposição a legalidade da liquidação
do mencionado imposto.

Nos termos expostos é, com este fundamento, de confirmar a decisão
que assim decidiu.

3.3 A afirmação da decisão recorrida de que inexiste duplicação
de colecta só pode ser entendida como sendo manifesta tal inexistência
perante os factos articulados pela oponente na petição inicial.

Importa, pois, verificar se perante os factos articulados pela opo-
nente é possível afirmar que a oposição nunca pode proceder ou
se tais factos nunca poderão integrar uma situação de duplicação
de colecta.

Nos termos do arto 286o 1 f) do CPT [como do anterior arto 176o

f) do CPCI] a oposição pode ter por fundamento a duplicação de
colecta.

Haverá duplicação de colecta quando “estando paga por inteiro
uma contribuição ou imposto, se exigir da mesma ou de diferente
pessoa uma outra de igual natureza, referente ao mesmo facto tri-
butário e ao mesmo período de tempo” (arto 287o do CPT e § único
do arto 85o e 177o do CPCI).

Nesta perspectiva se entende, acompanhando Teixeira Ribeiro,
RLJ 120o p. 278, que a duplicação de colecta implique a existência
de identidade do facto, do imposto e do período temporal.

Igualmente a jurisprudência deste Tribunal (Ac. de 25-10-78,
AD 207o 397) tem entendido que a duplicação de colecta exige a
verificação dos seguintes elementos:

a) unicidade do facto tributário;
b) identidade da natureza entre a contribuição ou imposto já pago

e o que de novo se exige, e
c) coincidência temporal do imposto pago e o que outra vez se

pretende cobrar.
Defende a recorrente que a AF lhe liquidou adicionalmente o IRC,

em execução, referente a 1989 por ter erradamente contabilizado a
mencionada quantia de 1.468.608$ como custo de 1989 quando nos
termos do arto 12o citado 75% seriam custos dos três anos seguintes
e que os restantes 25% deveriam ter sido levados a provisões que
constituiriam custos nos termos do arto 13o 2 a) do mesmo diploma
legal.

Acrescenta que se a AF tivesse efectuado a correcção que fez e
se tivesse entendido que poderia levar a mesma importância a custos
por poder constituir com ela uma provisão fiscalmente considerada
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não lhe poderia ter liquidado, adicionalmente, o IRC executado pelo
que nada teria a pagar. Ao exigir-lhe o liquidado existiria duplicação
de colecta.

Nos termos em que a questão se encontra suscitada é manifesta
a existência de duplicação de colecta.

Conforme sustenta o EMMP “relativamente a este facto (incorrecta
contabilização — como custos do exercício de 1989, para efeitos de
IRC, da totalidade dos encargos com férias do seu pessoal relativos
ao ano de 1988) que pode dar origem a obrigação de pagamento
de imposto, a própria recorrente não invoca que alguma vez (lhe)
tenha sido exigido o pagamento de imposto nem afirma que o tenha
pago” o que nos basta para podermos concluir pela falta de identidade
da natureza entre a contribuição ou imposto que nem sequer se alega
já ter sido pago e o que lhe é exigido na execução a que se reporta
apresenta oposição.

Dos próprios autos resulta que a liquidação a que se reportam
os presentes autos é uma liquidação adicional referentemente à li-
quidação anterior.

A liquidação adicional nunca poderá integrar duplicação de colecta
exactamente por representar uma liquidação acrescida referentemente
à anterior pelo que excluirá sempre o pagamento exigido por inteiro
a que se refere o arto 287o 1 do CPT.

Apreciar se certa quantia devia ou não ser considerada como custo
para efeitos de duplicação de colecta e que se o mesmo fosse con-
siderado o imposto já não seria devido seria abrir pela duplicação
de colecta a via para apreciar a legalidade da liquidação em sede
de oposição o que, como já deixamos referido, não pode ser apreciado
no âmbito da oposição.

Com efeito para existir duplicação de colecta sempre teria a re-
corrente de alegar que pagou por inteiro tal tributo o que não pode
acontecer nas liquidações adicionais.

Sendo manifesto que não se verifica a suscitada duplicação de co-
lecta é de confirmar a decisão que neste sentido se pronunciou.

4. Nos termos expostos nega-se provimento ao presente recurso.
Custas pela recorrente fixando-se em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — António Pimpão (Relator) — Fon-
seca Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Segurança social. Contribuições patronais. Legalidade da li-
quidação. Decreto-Lei no 179/90, de 5 de Junho — in-
constitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As contribuições patronais para a segurança social estão
sujeitas aos mesmos requisitos constitucionais dos im-
postos.



6

2468

2 — Por isso, o Decreto-Lei no 179/90, de 5 de Junho, ao
estabelecer no seu arto 4o a incidência e a taxa das con-
tribuições para a segurança social, padece de inconsti-
tucionalidade orgânico-formal, já que foi emitido pelo
Governo a descoberto de autorização legislativa.

3 — Todavia, uma vez que no quadro normativo respeitante
ao sistema de segurança social em causa e vigente à data
da publicação do citado diploma já cabia a prescrição
daquele arto 4o, não se verifica inexistência de facto tri-
butário derivada da inconstitucionalidade da dita norma,
pois a liquidação das questionadas contribuições dispu-
nha de tutela legal anterior.

Recurso: 19.585; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Saint Do-
minc’s International School, da responsabilidade do Convento de
Sant’Ana (ST. Anne’s) Congregação R. Dominicenas Irlandesas;
Relator: Exmo. Cons. Dr. Santos Serra.

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

Em conformidade com o Acórdão n.o 342/97, do Tribunal Cons-
titucional, lavrado a fls. 162 e segs. dos presentes autos, irá ser re-
formada a decisão deste Supremo Tribunal Administrativo, constante
de fls. 118 a 123, tal como segue:

A Fazenda Pública recorre da setença do Meretíssimo Juiz do Tri-
bunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (3.o Juízo — 2.a Secção),
de 9 de Fevereiro de 1995, que julgou procedente a impugnação ju-
dicial deduzida por ”Saint Dominic’s International School, da res-
ponsabilidade do Convento de Sant’Ana (st. Anne’s) — Congregação
das Religiosas Diminicanas Irlandeas”, sob o invocado fundamento
de inconstitucionalidade e com o pedido de anulação da liquidação
de ”Contribuições Patronais para a Previdência”, exigidas pelo Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa, no montante de
13.330.892$00.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
«A taxa contributiva de 10% para a Segurança Social, referida no

Dec.-Lei n.o 179/90, de 5 de Junho, não constitui um imposto, pelo
que a referida previsão normativa não violou a reserva de competência
legislativa atribuída pela CRP à Assembleia da República em matéria
tributária;

Nem o Dec.-Lei n.o 553/80, de 21/11, que pretendeu harmonizar
as carreiras profissionais docentes do ensino oficial e particular, nem
o Dec.-Lei n.o 321/88, de 22/9, que, tendo em conta a referida har-
monização, previu a inscrição dos docentes do ensino particular e
cooperativo na Caixa Geral de Aposentação e no Montepio dos Ser-
vidores do Estado, dispuseram especificamente sobre o regime con-
tributivo das entidades patronais;

O Dec-Lei n.o 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;

O Dec.-Lei n.o 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.
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Assim a douta sentença recorrida violou. por errada interpretação
e aplicação, os artos 106o, no 3, e 168o, no 1, alínea i), da CRP, o
arto 4o do Dec.Lei no 179/90, de 5 de Junho, assim como os artos 73o

a 75o da CRP, Lei no 9/79, de 19/3, Decretos-Leis nos 321/88, de
22/9, e 327/85, de 8 de Agosto, pelas consequências que deles pre-
tendeu retirar. . .”.

Contra-alegando, a Impugnante, ora Recorrida, defendeu o acerto
da sentença em crise e, consequentemente, terminou a sustentar que
deve ser negado provimento ao recurso.

Por sua vez, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público
rematou o seu parecer no sentido de que, ”procedendo, como pro-
cedem, todas as conclusões das alegações, o recurso merece provi-
mento, devendo, consequentemente, revogar-se a sentença recorrida”.

Após os vistos legais, esta Secção proferiu o acórdão de 24 de
Janeiro de 1996, constante de fls. 118 a 123, em que negou provimento
ao recurso.

Desse acórdão, foi interposto recurso, pelo Ministério Público, para
o Tribunal Constitucional e, pela Fazenda Pública, para o Pleno da
Secção, tendo o relator admitido aquele recurso, mas relegado a apre-
ciação do requerimento da Fazenda Pública para momento posterior
à decisão do Tribunal Constitucional.

Decisão que veio a ser emitida em 1997.04.23, encontrando-se la-
vrada no aresto de fls. 162 a 175, nos termos que seguem:

”... o Tribunal Constitucional decide:
a) - Aplicar a declaração de inconstitucionalidade, com força obri-

gatória geral, da norma do artigo 4o do Decreto-Lei no 179/90, de
5 de Junho, que se contém no Acórdão no 1203/96 (DR., Ia Série-A,
de 24 de Janeiro de 1997);

b) - Determinar a reforma da decisão recorrida de harmonia com
os fundamentos da mesma declaração, em termos de se não ter por
verificada a inexistência do facto tributário a que os autos se
reportam”.

Perante isto, o relator entendeu que ficou prejudicada a apreciação
do falado requerimento de interposição de recurso para o Pleno da
Secção e ordenou que o processo recebesse novos ”vistos”, para o
julgamento de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional.

O que passa a fazer-se.
Em matéria de facto, o Tribunal ”a quo” deu como assente o

seguinte:
”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. 18 a 37, in-
clusive, no total de 13.330.892$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
prerrogativas das pessoas colectivas de utilidade pública, nos termos
da declaração emitida pela Direcção-Geral do Ensino Particular e
Cooperativo constante de fls. 54 e que se dá por reproduzida”.

Expostos os factos, cuidemos do direito aplicável, em ordem a so-
lucionar as questões suscitadas no recurso.

Na sentença sob censura entendeu-se que ”a prestação pecuniária
exigida” reveste a natureza ”de um imposto” e, assim, com base em
considerações aí julgadas pertinentes, decidiu-se:

- que o Decreto-Lei no 179/90, de 5 de Junho, que instituiu as
contribuições em causa, ”enferma de inconstitucionalidade material”,
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por, emitido ”sem uma autorização legislativa”, ofender ”uma das
garantias individuais, i.e., a de não pagar impostos que não tenham
sido estabelecidos conformemente à Constituição”;

- que ”o arto 4o do falado diploma, ao estabelecer um novo imposto
sem obedecer ao prescrito nos artos 168o, no 1, al. i), e 106o, no

2, da CRP, é também orgânica e formalmente inconstitucional”;
- que ”o acto impugnado padece de ilegalidade” decorrente de

a ”aplicação retroactiva do regime das contribuições em apreço” se
traduzir ”numa violação dos direitos e expectativas dos contribuin-
tes”; e - que ”é manifesta a ilegalidade da criação de um sistema
misto de segurança social, que a promulgação do Dec.Lei no 179/90,
de 5 de Junho, acarretou”, sendo patente ”a sua desconformidade
com a Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo (Lei no 7/79,
de 9/3 [leia-se, antes, Lei no 9/79, de 19 de Março]), que lhe serviu
de parâmetro e era na cúpula do sistema informada pela Lei de Bases
do Sistema Educativo arto 54o, no 2, da Lei no 46/86, de 14/10)”.

Todavia, depois do aludido aresto do Tribunal Constitucional (TC),
a solução para o problema aqui equacionado, só pode ser a que resulta
das considerações ali expendidas e a saber:

”Dando conta do debate doutrinal e jurisprudencial que tem en-
volvido a questão da natureza das contribuições para a segurança
social (doutrina monista e dualista, e da respectiva qualificação ou
como taxa ou como prémio de seguro ou ainda, na parte patronal,
como imposto), escreveu-se no Acórdão no 183/96 (do TC):

”Independentemente do bem fundado das razões que em defesa
de cada um destes entendimentos têm sido desenvolvidos (a recensão
de umas e de outras acha-se feita por A. Braz Teixeira, ”Natureza
jurídica das contribuições para a previdência”, Estudos, Vol. I, Centro
de Estudos Fiscais, Lisboa, 1983, pp. 47 e segs.), há-de dizer-se que
as contribuições para a segurança social que têm como sujeito passivo
a entidade patronal - e são essas as únicas que aqui importa con-
siderar —, quer sejam havidas como verdadeiros impostos, quer sejam
consideradas como uma figura contributiva de outra natureza, é seguro
que, sempre deverão estar sujeitas aos mesmos requisitos a que aqueles
se acham constitucionalmente obrigados.

Esta sujeição às regras constitucionais decorre do facto de as pres-
tações pecuniárias em que estas contribuições se traduzem, talqual-
mente os impostos, revestirem carácter definitivo e unilateral, uma
vez que só podem ser restituídas quando indevidamente pagas, não
admitindo reembolso e não implicando nenhuma contrapartida por
parte das entidades que delas são credoras; serem estabelecidas por
lei e destinarem-se à realização de um fim inquestionavelmente pú-
blico — o financiamento do sistema de segurança social (artigo 63o

da Constituição).
Assim sendo, deverá concluir-se que a norma sob apreciação, ao

estabelecer a incidência e a taxa das contribuições devidas para o
regime geral da segurança social, dispõe sobre a matéria inscrita no
âmbito da reserva relativa da competência legislativa da Assembleia
da República”.

E continua o mesmo Aresto:
”Apesar da conclusão a que se chegou, isto é, a de que as con-

tribuições patronais para a segurança social devem sujeitar-se aos
mesmos requisitos constitucionais dos impostos, tal não significa con-
firmar a decisão recorrida na parte em que decretou a anulação da
liquidação, com fundamento em inconstitucionalidade.
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Com efeito, mais adiante, escreve-se no Acórdão no 183/96:
”5 -. . . o Decreto-Lei no 140-D/86 instituiu a ”taxa social única”,

fixando a taxa de contribuição a pagar pelas entidades patronais em
24 % das remunerações por trabalho prestado.

Tendo em conta que, em termos do artigo 20o da Lei no 28/84,
é obrigatória a inscrição no regime geral de segurança social dos
trabalhadores por conta de outrem, bem como das respectivas en-
tidades empregadoras, sendo estas, aliás, responsáveis pela inscrição
naquele regime dos trabalhadores ao seu serviço, há-de ter-se como
corolário inafastável que já antes da entrada em vigor do Decreto-Lei
no 179/90 os estabelecimentos de ensino não superior, particular e
cooperativo, estavam sujeitos ao pagamento de uma contribuição para
o sistema de segurança social correspondente a todas as prestações
e eventualidades contidas no âmbito material do regime geral.

Deste modo, a taxa de 10 % da responsabilidade das entidades
patronais a que se reporta o artigo 4o do Decreto-Lei no 179/90 não
representa para estas uma onerosidade acrescida, pois que sobre elas
impendia já o dever de suportar a contribuição relativa não só às
prestações diferidas, a cargo da Caixa Geral de Aposentações e do
Montepio dos Servidores do Estado, mas também às prestações ime-
diatas, a coberto do regime geral de segurança social.

Ora, tendo em conta que aqueles estabelecimentos de ensino par-
ticipavam no financiamento da parcela de segurança social do pessoal
docente abrangida pela Caixa Geral de Aposentações e pelo Montepio
dos Servidores do Estado com uma quantia igual às quotas deduzidas
nas remunerações daquele pessoal (8%), verifica-se que a contribuição
a que se reporta o artigo 4o, calculada pela aplicação às remunerações
pagas e recebidas da taxa de 10%, contribuição esta que visa a parcela
da segurança social a cargo do regime geral, se traduz afinal num
encargo preexistente.

O legislador do Decreto-Lei no 179/90, actuando a descoberto de
autorização legislativa, não dispunha de competência para emitir nor-
mação relativa a elementos essenciais das contribuições para a se-
gurança social.

Simplesmente, no quadro normativo em que se inscrevia o sistema
misto de segurança social do pessoal docente dos estabelecimentos
de ensino não superior, particular e cooperativo, em vigor à data
da publicação daquele diploma, já cabia a prescrição contida no
artigo 4o.

Assim sendo, não se verifica, como se sustenta na decisão recorrida,
inexistência de facto tributário derivada da inconstitucionalidade da-
quela norma, pois que a liquidação e cobrança das contribuições para
a segurança social devidas pela recorrente - relativas à cobertura de
prestações imediatas - dispunham já de tutela da Lei no 28/84 e dos
Decretos-Leis nos 140-D/86 e 295/86.

Por outro lado, à luz deste entendimento, a norma do artigo 10o

do Decreto-Lei no 179/90, também desaplicada, com fundamento em
inconstitucionalidade, não se traduz em qualquer ”violação dos di-
reitos e expectativas dos contribuintes”, como se refere na decisão
recorrida.

Com efeito, na data da entrada em vigor do Decreto-Lei no 321/88,
para a qual aquela norma faz retroagir os efeitos do Decreto-Lei
no 179/90, já no ordenamento cabia a previsão respeitante ao esquema
contributivo da responsabilidade das entidades empregadoras a que
o artigo 4o desse diploma se reporta”.
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Após esta transcrição, propositadamente alongada para se poder
alcançar a situação em toda a sua amplitude, estamos em perfeitas
condições de, aplicando as referidas considerações ao caso em apreço,
concluir que a liquidação nos autos impugnada não padece dos vícios
que lhe foram assacados.

E daí não poder manter-se a sentença da 1a instância, aqui sob
censura.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento
ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se impro-
cedente a deduzida impugnação.

Sem custas, por isenção da impugnante da ora recorrida.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos
Serra (relator) — Abílio Madeira Bordalo — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.

8 de Outubro de 1997.

Assunto:

IVA e contrato de prestação de serviços celebrado em 1985.
Pagamento do preço efectuado em 1985.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo a impugnante celebrado contrato de prestação de ser-
viços e recebido imediatamente o preço, em 1985, não estava
este sujeito a IVA porque ainda não vigorava o CIVA.

Não era aplicável à situação dos autos o arto 7o 3 do CIVA
já que o mencionado contrato não estabeleceu ”pagamentos
sucessivos” das prestações de serviços a que o mesmo pre-
ceito se reporta.

Nos termos do arto 8o 1 e 2 e 28o do CIVA o imposto é
devido e torna-se elegível, não no momento da realização
de cada uma das prestações mas, antes, no momento do
recebimento do pagamento pelo que à luz do CIVA se fosse
efectuado contrato semelhante àquele a que se reportam
os presentes autos o referido imposto sempre seria liquidado
e pago no momento do recebimento do preço.

Recurso: 19.715; Recorrente: Sociedade Portuguesa de Ar Líquido
(ARLÍQUIDO) SA.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Conselheiro Dr. António Pimpão.

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

Sociedade Portuguesa de Ar Líquido (Arlíquido), S.A., recorre da
sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 3o Juí-
zo, 1a Secção, julgou a impugnação de IVA improcedente.

Alegou formulando, as seguintes conclusões.
a) De acordo com o disposto no arto 7o do CIVA, em princípio,

o momento da exigibilidade do imposto coincide com o facto gerador,
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sendo este determinado segundo as regras definidas nos nos 1 a 8
do mesmo arto 7o;

b) Estando em causa, nos termos do arto 7o3 do CIVA, uma pres-
tação de serviços de carácter continuado, resultante de contratos que
dêem lugar a pagamentos sucessivos, considera-se que as prestações
de serviços são realizadas no termo do período a que se refere cada
pagamento, sendo o imposto devido exigível pelo respectivo montante;

Sendo os contratos de aluguer e manutenção de garrafas de gás,
celebrados pela recorrente em 1985 e por um período de 3 anos,
facturados e pagos à cabeça, no início do período de vigência do
contrato, não há lugar a pagamentos sucessivos mas a um único pa-
gamento, pelo que não lhes é aplicável o disposto no arto 7o 3 do
CIVA por a operação não se subsumir na previsão da norma;

c) O arto 8o do CIVA, conjugado com as disposições dos artos
28o 1b) e 35o 1, estabelece excepções ao princípio do arto 7o ao de-
terminar que, havendo lugar à emissão de factura ou documento equi-
valente, o momento da exigibilidade do imposto é deferido ou an-
tecipado em relação ao facto gerador, sendo a data de emissão da-
queles documentos (desde que respeitado o prazo para a sua emissão)
determinante para a fixação do momento da exigibilidade do imposto;

d) Os artos 7o e 8o do CIVA criam um regime independente, fazendo
parte de um todo que regula a aplicação da lei no tempo em sede
de IVA, sendo insustentável o afastamento da aplicação do arto 8o

pelo facto de este não existir à data do pagamento da prestação de
serviços e a simultânea aplicação do arto 7o à mesma situação;

e) caso a situação ocorresse na vigência do CIVA, o imposto seria
devido e tornar-se-ia exigível no momento da emissão da respectiva
factura ou no do recebimento do pagamento se anterior, nos termos
dos artos 8o 1 a) e c) e 2 conjugado com o arto 28o 1b) devendo
o imposto ser calculado e liquidado sobre a totalidade do preço re-
cebido e no momento de tal recebimento e/ou emissão da respectiva
factura, ainda que, para efeitos contabilísticos, parte dos respectivos
proveitos fossem imputados a exercícios seguintes;

f) As noções de proveitos e adiantamentos traduzem, financeira
e contabilisticamente, realidades distintas, assumindo os montantes
facturados pela recorrente no início do período de vigência dos con-
tratos a natureza de um proveito e não de um adiantamento, caso
em que haveria que facturar posteriormente as prestações de serviços
(cfr. conta 219 do POC);

g) O princípio da especialização do exercício, que implica que os
”proveitos deferidos” sejam imputados aos resultados à medida em
que se concretiza o desempenho, apenas tem reflexo a nível dos im-
postos sobre o rendimento, não sendo compatível com o método in-
directo subtractivo, ou de dedução de imposto a imposto, adoptado
na liquidação e pagamento de IVA;

h) O acolhimento pelo CIVA do método indirecto subtractivo na
liquidação e pagamento de IVA que os ”adiantamentos de clientes”
efectuados antes da data da entrada em vigor daquele Código são
tributados aquando da respectiva facturarão, sendo esta a doutrina
firmada pelo despacho de 12-5-86, Proc. No 30, EN 1059/86 que não
se aplica à situação em causa onde as importâncias facturadas pela
recorrente têm a natureza de um proveito diferido;

i) O facto de a recorrente ter evidenciado contabilisticamente a
operação na conta ”adiantamentos de clientes” não altera a sua ver-
dadeira natureza de ”proveitos diferidos” em homenagem ao princípio
da prevalência, da substância sobre a forma;
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j) A liquidação adicional de IVA, ao aplicar-se a importâncias fac-
turadas e cobradas na sua totalidade em 1985, ou seja, antes da entrada
em vigor do CIVA, violou o princípio da irretroactividade da lei;

l) Ao julgar legal a liquidação adicional de IVA, por aplicação
do arto 7o 1 b) e 3 do CIVA, a sentença recorrida violou as referidas
disposições e ainda o arto 8o 1 a) e c) e 2 do CIVA, bem como
o arto 12o do C.Civil, 106o 2 e 3 e no 1 i) da Constituição.

A ERFP entende que o recurso não merece provimento pois que
à data da entrada em vigor do CIVA permanecia o contrato de pres-
tação de serviços continuado sendo aplicável, pelo período de ma-
nutenção dos contratos, posterior à entrada em vigor do CIVA, o
arto 7o 1 b) e 3 do CIVA não lhe sendo aplicável o arto 8o.

O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que:
Decorre da sentença recorrida que o preço do contrato foi todo

pago e recebido em 1985, tendo sido emitida a respectiva factura.
Nos termos do arto 8o 1 e 2 e 28o do CIVA, e não arto 7, o imposto

é devido e torna-se exigível, não no momento da realização de cada
uma das prestações mas, antes, no momento do recebimento do pa-
gamento. Aliás o dito arto 8o não distingue entre prestações instan-
tâneas e de carácter continuado.

A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
1) A impugnante dedica-se à actividade de fabrico, compra, venda

e à exploração sob qualquer forma de gases industriais e medicinais
e encontra-se colectada como sujeito passivo de IVA enquadrada
no regime normal de periodicidade mensal.

2) Em 15-1-88 e após exame à escrita da ora impugnante foi à
mesma levantado o auto de notícia cuja cópia consta de fls. 16 e
17 e vo e cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.

3) Ainda na sequência do mesmo exame à escrita da impugnante
foi-lhe liquidado adicionalmente IVA no montante global de
32.320.685$00 e 8.192.451$00 de juros compensatórios, pela Repar-
tição de Finanças do 7o Bairro Fiscal de Lisboa.

4) Nesta liquidação está compreendido IVA relativo aos anos de
1986 e 1987, nos montantes respectivamente de 24.991,186$00, in-
cluindo 6.146.229$00 de juros compensatórios e 11.991.186$00, in-
cluindo 1.254.229$00 de juros compensatórios.

5) A mesma liquidação teve por base a consideração de proveitos
resultantes do aluguer de garrafas pelo período de 1 a 3 anos, os
quais foram recebidos à cabeça, antes de 1-1-1986 e contabilizados,
pelo menos em parte, em 1986 e 1987 (por atenção à regra de es-
pecialização de exercícios).

6) Tais proveitos foram considerados na conta de adiantamentos
de clientes e repartidos pelos vários anos de duração do aluguer das
ditas garrafas.

7) Os proveitos ditos em 5) e 6) considerados em 1987, foram
no montante de 95.486.412$00 relativamente aos quais já fora liqui-
dado IVA no montante de 4.831.797$00 sendo que em relação ao
ano de 1986 os mesmos proveitos foram-no em montante não apurado.

8) Para o restante liquidado, que não vem impugnado, a Repartição
de Finanças teve em consideração a dedução indevida de IVA relativo
às comissões atribuídas aos seus depositários em 1986 e 1987 sem
ter em seu poder os respectivos documentos de suporte.

9) Para o montante liquidado, que não vem impugnado, tiveram-se
ainda em consideração documentos de caixa no 2255 de Março de
1987 referente à reparação de um veículo matrícula EU-25-94 e no 2318
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de Abril de 1986 e ainda à falta de liquidação de IVA relativo a
adiantamentos de clientes em 1986 e 1987, bem como na transmissão
de bens nos meses de Julho a Dezembro de 1986 sem liquidação
do imposto e finalmente por não ter procedido à liquidação de IVA
nos meses de Janeiro a Abril de 1986, pelo fornecimento de refeições
ao seu pessoal a preço simbólico.

10) Estas liquidações não impugnadas e que respeitam aos factos
ditos em 8 e 9) importaram nos seguintes montantes: 3.029.700$00
de IVA e 791.993$00 de juros compensatórios, conforme discriminação
que consta dos pontos 1 a 6 da informação de fls. 12 a 15 e que
nesta parte aqui se dá como inteiramente reproduzida.

11) A impugnante pagou o imposto que lhe foi liquidado adicio-
nalmente em 4-5-1989 e veio no mesmo dia deduzir a presente
impugnação.

3. A sentença em apreciação julgou a impugnação improcedente
no entendimento de que as prestações de serviços que determinaram
a liquidação do imposto aconteceram já na vigência do CIVA apli-
cando-se à situação dos autos o arto 7o 1b) e 3 deste diploma legal.

Entende a recorrente que os contratos de aluguer e manutenção
de garrafas de gás celebrados pela recorrente, em 1985 e por um
período de 3 anos, facturados e pagos à cabeça, no início do período
de vigência do contrato, não havendo lugar a pagamentos sucessivos
mas a um único pagamento, conduziam à não aplicação do CIVA,
em 1985, pelo que foi violado o princípio, da irretroactividade da
lei.

O CIVA entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 1986 conforme
resulta do arto 10o do DL 394-B/84, de 26-12.

Por força da norma de incidência constante do arto 1o 1 a) do
CIVA a este imposto ficaram sujeitas não só as transmissões de bens
como ”as prestações de serviços efectuadas no território nacional,
a título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal”.

Nos termos do arto 4o do mesmo diploma legal eram consideradas
prestações de serviços ”as operações efectuadas a título oneroso que
não constituem transmissões ou importações de bens” (versão anterior
ao DL 100/95, de 19-5).

Acrescenta o arto 7o 1 b) do mesmo código que ”sem prejuízo
do disposto nos números seguintes, o imposto é devido e torna-se
exigível: ... nas prestações de serviços, no momento da sua realização”.

Estabelece, ainda, o no 3 do mesmo arto que ”nas ... prestações
de serviços de carácter continuado, resultantes de contratos que dêem
lugar a pagamentos sucessivos, considera-se que ... as prestações de
serviços são realizadas no termo do período a que se refere cada
pagamento”.

Resulta, ainda, do arto 8o 1 c) que ”não obstante o disposto no
artigo anterior, sempre que a ... prestação de serviços dê lugar à
obrigação de emitir factura ou documento equivalente, nos termos
do arto 28o, o imposto torna-se exigível ... se ... a prestação de serviços
der(em) lugar ao pagamento, ainda que parcial, anteriormente à emis-
são de factura ou documento equivalente, no momento do recebi-
mento desse pagamento, pelo montante recebido, sem prejuízo do
disposto na alínea anterior” que estabelece que ”se o prazo previsto
para a emissão (de factura) não for respeitado (o referido imposto
torna-se exigível), no momento em que termina”.

Não restam, por isso, dúvidas que as prestações de serviços ocorridas
na vigência do CIVA ficaram sujeitas a este imposto.



2476

A questão controvertida nos presentes autos resume-se em deter-
minar se as prestações de serviços efectuadas pela recorrente ficaram
ou não sujeitas à incidência de IVA tal como o entendeu a Admi-
nistração Fiscal e a sentença em apreciação ou se, como sustenta
a recorrente, foram tais prestações de serviços efectuadas antes da
data da entrada em vigor do CIVA não estando, por isso sujeitas
ao IVA objecto da liquidação impugnada.

Em síntese importa determinar se a prestação de serviços a que
se referem os presentes autos ocorreu antes ou depois da entrada
em vigor do CIVA.

Dedicando-se a impugnante à actividade de fabrico, compra, venda
e à exploração de gases industriais e medicinais, encontrando-se co-
lectada como sujeito passivo de IVA, foi-lhe liquidado adicionalmente
IVA e juros compensatórios, relativamente aos anos de 1986 e 1987.

Tal liquidação teve por base a consideração de proveitos resultantes
do aluguer de garrafas pelo período de 1 a 3 anos, os quais foram
recebidos à cabeça, antes de 1-1-1986, e contabilizados, em parte,
em 1986 e 1987 (por atenção à regra de especialização de exercícios).

Estes proveitos foram considerados na conta de adiantamentos de
clientes e repartidos pelos vários anos de duração do aluguer das
ditas garrafas.

Perante estes factos parece-nos podermos adiantar que a prestação
de serviços e o recebimento do preço foi contratado pela recorrente
em 1985 e, por isso, em data anterior à da entrada em vigor do
CIVA.

É certo que por força de tais contratos de prestação de serviços
celebrados pela recorrente, em 1985, continuaram a beneficiar os ou-
tros contratantes durante os anos de 1986 e 1987 que por isso usu-
fruíram das correspondentes vantagens económicas.

Contudo este facto não nos parece suficiente para concluir que
as prestações de serviços não se efectuaram em 1985.

Tendo o contrato sido celebrado e o preço pago em 1985 não
podemos deixar de concluir que o IVA seria devido e exigível em
1985 se já estivesse em vigor o mencionado imposto.

Nesta situação seria aplicável o arto 7o 1 b) do CIVA que é ina-
plicável à situação dos autos uma vez que entrou em vigor no ano
seguinte.

Igualmente não é aplicável à situação dos autos o arto 7o 3 do
CIVA, contrariamente ao decidido na sentença em apreciação já que
o mencionado contrato não estabeleceu ”pagamentos sucessivos” das
prestações de serviços a que o mesmo preceito se reporta.

Acresce que, conforme refere o EMMP, nos termos do arto 8o

1 e 2 e 28o do CIVA o imposto é devido e torna-se exigível, não
no momento da realização de cada uma das prestações mas, antes,
no momento do recebimento do pagamento pelo que mesmo à luz
do actual CIVA se fosse efectuado contrato semelhante àquele a
que se reportam os presentes autos o referido imposto sempre seria
liquidado e pago no momento do recebimento do preço ao que acresce
que o arto 8o não distingue entre prestações instantâneas e de carácter
continuado.

A imputação de proveitos por parte da recorrente aos diversos
exercícios, por força do princípio da especialização de exercícios e
para efeitos de contribuição industrial, não contende com o momento
em que o IVA é devido e se torna exigível pois que naquele estamos
perante um imposto incidente sobre o rendimento e neste estamos
perante um imposto incidente sobre o consumo.
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Procedem nos termos expostos as conclusões do presente recurso.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente

recurso em revogar a sentença recorrida e anular o acto tributário
da liquidação impugnada.

Sem custas.

Lisboa 8 Outubro de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Liquidação. Notificação. Caducidade do
direito de liquidar. Art.o 33o do Cód. Proc. Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Antes da vigência do Cód. Proc. Tributário, efectuada
a liquidação dentro do prazo de caducidade, a notificação
do acto tributário assumia-se como um acto exterior à
liquidação, relevando apenas em termos de eficácia.

II — Assim, a falta de notificação da liquidação ou a sua
efectivação para além do prazo de caducidade não podia
reconduzir-se à legalidade da liquidação pelo que não
constituía vício susceptível de levar à anulação da li-
quidação mas tornar-se inexigível o tributo liquidado.

III — Efectuada a liquidação do imposto na vigência do Código
de Processo Tributário, tanto a liquidação como a no-
tificação desta devem ocorrer no prazo de 5 anos seguintes
ao da ocorrência do facto gerador do imposto.

IV — Efectuada a liquidação dentro do prazo de caducidade
mas não tendo sido efectuada a notificação dentro do
mesmo prazo, ocorre a caducidade do direito de liquidar,
nos termos do art.o 33o do C.P.T., mesmo na redacção
anterior à que lhe foi dada pelo Dec.-Lei 47/95, de 10
de Março.

Recurso n.o 19.886 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrida
Solfruta-Sociedade Frutícola do Algarve, Lda. e de que foi Relator
o Exmo Cons.o Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam, na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal tributário
de 1a Instância de Faro, não se conformando com a sentença de
28.6.95 proferida pelo M.mo Juiz daquele Tribunal que julgou pro-
cedente a impugnação judicial deduzida por Solfruta-Sociedade Fru-
tícola do Algarve, Lda. contra a liquidação do imposto de mais-valias,
com fundamento em caducidade do direito à liquidação, veio interpor
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recurso directamente para este STA em cujas alegações formulou
as seguintes conclusões:

«a) O art.o 28o do C.I.M.V. permite a liquidação de imposto dentro
dos cinco anos seguintes àquele a que houverem sido praticados os
ganhos realizados;

b) O art.o 33o do C.P.T., na redacção anterior ao Dec.-Lei no 47/95,
de 10 de Março, não exigia cumulativamente que a liquidação e no-
tificação desta ocorressem dentro dos cinco anos;

c) Um dos factos, ou seja a liquidação ou a notificação, dentro
do prazo de cinco anos, preenche os condicionalismos do art.o 33o

do CPT;
d) Nos caso dos autos está demonstrado que a liquidação foi efec-

tuada dentro do prazo de cinco anos, uma vez que foi debitada para
cobrança virtual em 20 de Dezembro de 1993;

e) Mas independentemente deste facto foi igualmente notificada,
embora a quem não representava já a sociedade, dentro do mesmo
prazo de cinco anos;

f) O imposto impugnado foi assim liquidado dentro do prazo legal
não se tendo verificado a caducidade, nos termos dos art.os 28o do
C.I.M.V. e 33o do C.P.T., pelo que deve a douta sentença recorrida
ser revogada e a impugnação julgada improcedente;

g) Dá-se como reproduzido tudo o que consta da resposta an-
teriormente formulada.»

Contra-alegou a impugnante, ora recorrida, Solfruta, cujas alega-
ções concluiu da seguinte forma:

«1 - A liquidação do imposto em causa teve lugar no ano de 1993.
2 - A liquidação foi efectuada no âmbito da vigência do C.P.T.

(D.L. 154/91 de 23/4, entrando em vigor em 1/7/91).
3 - É inaplicável ao caso «sub judice» a disciplina contida no art.o

28o do C.I.M.V.
4 - Decorreram mais de 5 (cinco) anos entre o facto gerador da

tributação (1988) e notificação da liquidação à contribuinte ora re-
corrida, pois tal notificação não foi feita até final do ano de 1993.

5 - Na vigência do CPT o acto de liquidação do imposto só se
considera perfeito ou completo com a sua notificação ao contribuinte.

6 - Notificação que, face ao disposto no art.o 33o do CPT, há-se
sempre ter lugar dentro do prazo legal aí fixado.

7 - Nos termos da citada disposição no caso dos autos, digo, dos
impostos de obrigação única o direito à respectiva liquidação caduca,
se duma forma cumulativa ela não for concretizada e notificada ao
contribuinte no prazo de 5 (cinco) anos contados da data em que
ocorreu o facto tributário.

8 - É despiciendo que a liquidação tenha ocorrido naquele prazo
de 5 (cinco) anos se tal não for, dentro desse mesmo prazo notificado
ao contribuinte, pois tal notificação é sempre obrigatória para evitar
a caducidade.

9 - «In casu» e porque a notificação da liquidação à recorrida
não foi feita até final de 1993 verifica-se a caducidade prescrita no
art.o 33 do CPT.

10 - O que determina a anulação da liquidação por caducidade
do direito ao seu exercício.

11 - Dá-se por reproduzida a petição da impugnação judicial opor-
tunamente deduzida.

12 - A sentença recorrida julgou de harmonia com a lei e com a
prova dos autos, sendo insusceptível de reparo, pelo que deve manter-se.

13 - O recurso deve improceder com todas as legais consequências.»
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O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste STA emitiu douto pa-
recer no sentido de que o recurso não merece provimento, susten-
tando, para além do mais, que aqui se dá como inteiramente re-
produzido, que «como tem vindo a ser entendido pela jurisprudência
do STA sustentado pela doutrina, deve entender-se que a redacção
inicial do Código de Processo Tributário já exigia a efectivação da
notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade como ob-
stáculo à ocorrência da caducidade - nesse sentido os Acórdãos do
STA de 20.1.93 (rec. 14823), de 29.6.94 (rec. 17451); no mesmo sentido
Alfredo José de Sousa e Silva Paixão «Código de Processo Tributário
comentado e anotado» pág. 87 e Pinto Fernandes e Cardoso dos
Santos «Código de Proc. Tributário anotado e comentado» pág. 134».

«No que concerne à notificação efectuada em pessoa que não re-
presentava a impugnante, que a recorrente refere nas alegações de
recurso, parece-nos ser manifesto que ela não tem qualquer relevância
para efeitos de obstar à caducidade do direito de liquidação.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assentes os seguintes factos:
«A) Em 1988 a impugnante vendeu à sociedade «Torre d’Aires

L.da 204 lotes de terreno para construção urbana do loteamento
«Quinta do Sobral», sito na freguesia e concelho de Castro Marim.

B) Com referência a tal venda foi apresentada na Rep. de Finanças
de Castro Marim, em 23/12/88, a declaração mod/1 de mais-valias
(cfr. doc. de fls. 2 do proc. de liquidação de imposto de mais-valias
junto e que, aqui, se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

C) De acordo com a Sisa no 269, de 7/12/79, o terreno que, uma
vez loteado, deu origem aos 204 lotes referido em A), foi adquirido
pela impugnante a Ismael Rafael Pacheco e esposa, pelo preço de
3.600.000$00.

E) Com base na declaração mencionada em B) foi instaurado o
processo de liquidação de imposto de mais-valias no 39/88, junto.

F) Em 3/8/89 foram, os lotes em questão, objecto de avaliação
tendo-lhes sido atribuído o valor patrimonial de 355.530.000$00.

G) A requerimento da adquirente «Torres d’Aires», foram, os men-
cionados lotes, submetidos a 2a avaliação de que resultou o valor
patrimonial de 352.205.000$00.

H) A impugnante não foi notificada do resultado da avaliação re-
ferida em F).

I) - Notificada do resultado da 2a avaliação mencionada em G),
a impugnante requereu por sua vez, 2a avaliação.

J) A avaliação requerida pela impugnante é a que se alude na
antecedente alínea foi efectuada em 25/11/93, mantendo o valor pa-
trimonial referido em G).

K) A impugnante foi notificada do resultado da avaliação referida
em J) em 2/12/93.

L) Apurada a matéria colectável, para efeitos de mais-valias, foi
liquidado o imposto na quantia de 82.243.926$00.

M) A notificação da impugnante da liquidação mencionada em
M) apenas foi diligenciada na pessoa de Francisco da Luz, na qualidade
de seu sócio-gerente.

N) A impugnante foi constituída por escritura pública de 18/7/72
(cfr. doc. fls. 10 que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos
legais).

O) Nos termos de tal escritura a administração e a gerência da
impugnante cabiam a todos os seus sócios fundadores, entre os quais
figurava a pessoa referida em M).
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P) Pela Ap. 12/10.09.87, convertida em definitivo pela Ap.
02/27.10.97, o Francisco da Luz, mencionado em M), renunciou a
todos os cargos de que era titular na impugnante (cfr. doc. de fl.
9 que, aqui, se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

Q) Por falta de pagamento no prazo de 15 dias mencionado na
notificação referida em M) foi feito o débito ao Tesoureiro da Fazenda
Pública em 20/12/93.

Foi lavrado Acórdão interlocutório de fls. 71-72 tendo em vista
solicitar o processo de liquidação que foi apenso aos autos em ordem
a ser examinado e esclarecer os termos da notificação da liquidação,
mas nada mais se apurou para além do que dos autos consta.

A questão dos autos está em saber se na vigência do Cód. Proc.
Tributário, antes da entrada em vigor do D.L. 47/95, de 10/3, era
necessário efectuar a notificação do acto de liquidação antes do de-
curso do prazo de caducidade do direito à liquidação.

Sustenta a recorrente que o art.o 33o do CPT na primitiva redacção
não exigia cumulativamente que a liquidação e notificação desta ocor-
ressem dentro dos cinco anos, bastando que um dos factos, a liquidação
ou a notificação tivessem lugar dentro daquele prazo, preenchendo,
assim, o condicionalismo do mesmo normativo.

Vejamos.
Sob a influência dos ensinamentos do eminente prof. Alberto Xa-

vier, no pressuposto de que a notificação da liquidação, como requisito
de perfeição do acto tributário, seria um acto receptício, criou-se,
na vigência do C.P.C.I., ainda que conjunturalmente, uma orientação
jurisdicional que sufragava o entendimento de que era a notificação
da liquidação e não a própria liquidação que deveria ser efectuada
dentro dos prazos estabelecidos nas disposições legais sob pena de
caducidade do direito à liquidação (cfr. Alfredo J. de Sousa e Silva
Paixão, Cód. Proc. Tributário, 2a edição, pág. 94 e Acs. ali citados
do STA de 19.2.75 Ap. DR de 8.3.77, pg. 422; de 1.2.78 AD 197
pág. 628 e de 11.11.81 AD 246 pag 811. Entendimento que radicava
em razões de certeza e segurança jurídica e no preceituado no art.o
111o § 3o do Cód. da Sisa e do Imp. Sobre Sucessões e Doações,
erigido como afloramento de um princípio geral (ob. cit. e Cardoso
da Costa, Curso de D. Fiscal pág. 425).

Porém a jurisprudência deste STA cedo arrepiou caminho susten-
tando uniformemente que a notificação da liquidação é um acto ex-
terior a esta, relevando apenas em termos de eficácia de forma que
a falta de notificação de tal acto tributário ou a sua efectivação para
além do prazo de caducidade não podia reconduzir-se à legalidade
da liquidação pelo que não constituía vício susceptível de levar à
anulação da liquidação mas tornasse inexigível o tributo liquidado
(ob. citada pág. 95).

Em suma, a falta de notificação da liquidação no referido prazo
não afecta a existência e validade do acto, sendo uma condição da
sua eficácia (cfr. Esteves de Oliveira, Dir. Administ. pág. 517 e 593).
Daí que essa falta de notificação não podia ser fundamento de im-
pugnação judicial por não constituir vício próprio da liquidação.

Neste sentido a jurisprudência uniforme e constante, por exemplo:
Acs. do STA (Pleno) de 13.4.83 in AD 262 p. 1205; de 23.1.85 AD
281 f. 564; de 13.3.86 (Pleno) AD 303 p. 405; de 11.3.87, Rec. 4123
in BMJ 365 p. 495, de 16.1.91, Rec. 10413 in Ap. DR de 15.10.92
pág. 60; de 20.1.93, Rec. 14823; de 19.5.93, Rec. 15083 e de 2.12.93,
Rec. 14471, citados pelo Ministério Público no seu parecer).
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Mas a questão dos autos insere-se, como vimos no quadro temporal
do Cód. Proc. Tributário porque foi na sua vigência que ocorreu
o acto tributário da liquidação, sem que, todavia, a notificação ao
interessado tivesse sido efectuada, pois veio a ser em pessoa sem
legitimidade para tal uma vez que a ela - impugnante - era alheia,
não representando os interesse desta (pessoa colectiva) nem dela era
empregado.

E o problema gira pois à volta da interpretação do art.o 33o do
C.P.T. cuja redacção não sendo um modelo literário de perfeição
não suscita dúvidas quanto ao regime ali consagrado, sendo evidente
que o legislador pretendeu atribuir efeitos específicos ao acto de no-
tificação da liquidação, daí decorrendo que a mesma, ou a sua falta,
não releva apenas em termos de eficácia como sucedia antes.

Antes da actual redacção, dada pelo DL 47/95, dispunha o art.o
33o do CPT: «O direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária caduca se não for exercido ou a liquidação
não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados,
nos impostos periódicos, a partir do termo daquele em que se verificou
o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da
data em que o facto tributário ocorreu».

No caso, estamos em presença de um imposto de obrigação única
- imposto de mais-valias - uma vez que se reporta a um acto ou
facto isolado e a sua incidência não se renova anualmente ao contrário
dos impostos periódicos em que há uma renovação anual enquanto
a situação se mantiver (Curso D. Fiscal, 2a edição, Cardoso da Costa
pág. 31 a 40).

O Código de Processo Tributário, aprovado pelo Dec. Lei 154/91,
de 23/4, surge na ordem jurídica, credenciado pela lei de autorização
legislativa no 37/90, de 10 de Agosto a qual dispõe, no seu art.o 2o,
no 1: «O novo Código aperfeiçoará o quadro de garantias dos con-
tribuintes, com introdução das alterações adequadas tendo em vista
a sua harmonização com o Código do Imposto Sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares e com o Código do Imposto Sobre o Ren-
dimento das Pessoas Colectivas (...)» que haviam sido aprovados, res-
pectivamente pelo Dec. Lei 442-A/88 de 30 de Novembro e DL
442-B/88 de 30 de Novembro.

Segundo o arto 84o-1 do primeiro CIRS à liquidação do IRS, ainda
que adicional; e, bem assim, a reforma da liquidação só podem efec-
tuar-se nos cinco anos seguintes àquele a que o rendimento respeite,
devendo dentro do mesmo prazo, ser notificada ao sujeito passivo».

Também o art.o 79o do CIRC estabelece que «só poderá ser li-
quidado IRC até ao fim do quinto ano seguinte ao da ocorrência
do facto gerador do imposto, devendo a correspondente liquidação
ser notificada, dentro do mesmo prazo ao contribuinte».

Sendo o Código Processo Tributário, um diploma de direito ad-
jectivo ou processual cuja natureza se apresenta como instrumental
relativamente às leis ou Códigos Tributários, diplomas de direito sub-
stantivo, e apontando o citado art.o 2o da Lei autorizante do CPT
para o aperfeiçoamento do quadro de garantias dos contribuintes,
com introdução das alterações adequadas tendo em vista a sua har-
monização com CIRS e com o CIRC, não se mostra curial outra
interpretação do art.o 33o do CPT que não esteja em consonância
com a doutrina daqueles Códigos e que, com toda a segurança pre-
conizam a necessidade de a notificação da liquidação ocorrer dentro
do prazo da caducidade. Tal interpretação cabe, sem dúvida no quadro
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literal do normativo em causa tanto para os impostos periódicos como
os de obrigação única e reflecte a intenção do legislador.

Como referem Alfredo J. de Sousa e Silva Paixão (ob. cit. pág.
96) «deste modo quer o executivo do direito à liquidação quer a
notificação desta ao contribuinte e não apenas aquele acto, têm que
ocorrer dentro do prazo de 5 anos contados do facto tributário, sob
pena de caducidade».

Volvendo ao caso dos autos já se viu, como do probatório decorre,
que a liquidação do imposto de mais-valias ocorreu dentro do prazo
legal em que a Administração Fiscal a podia efectuar. Provado também
que não foi efectuada a notificação da liquidação, sendo que esta
- a liquidação - teve lugar em plena vigência do Cód. de Proc.
Tributário.

E porque a liquidação foi efectivada quando há muito estava em
vigor o art.o 33o do CPT, não obstante tratar-se de matéria substan-
tiva - o direito de liquidar impostos no prazo de caducidade apre-
senta-se, como inexorável a solução de que, ao caso, é aplicável o
disposto neste mesmo artigo, sem qualquer efeito retroactivo (art.o
12o do Cód. Civil).

De quanto se expôs, é, pois, de concluir que tanto a liquidação
como a notificação desta para obstar à caducidade do direito, nos
termos do citado art.o 33o do CPT, deviam ter ocorrido dentro do
prazo de cinco anos a contar do facto tributário, o que, como se
viu, não sucedeu.

Embora versando situações diferentes, cremos ser também este o
entendimento propugnado nos Acs. do STA de 20.1.93, Rec. 14823
in Ap. DR de 15.1.96 e de 29.6.94, Rec. 17451 in Ap DR de 23.12.96
que não aplicaram o art.o 33o só porque a liquidação ocorreu antes
da vigência deste normativo (cfr. ainda os Acs. 21.5.97 e de 25.6.97,
Rec. 21494 e 21553). Sobre a alegação da recorrente quanto à pessoa
a quem foi notificada a liquidação, e a própria recorrente, que re-
conhece, e bem, de acordo com o probatório, que tal pessoa não
representava já há muito a sociedade impugnante, o que torna o
acto como irrelevante juridicamente, e, por isso, despiciendo.

Não se mostra, pois, preenchido, contra o que sustenta a recorrente,
o condicionalismo do art.o 33o só com a apontada liquidação dentro
do prazo.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Coelho Dias. — Fui presente: Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Reclamação ordinária. Tempestividade.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — É de considerar tempestiva a impugnação judicial de-
duzida na pendência de reclamação ordinária (art.o 82o

e segs. do C.P.C.I.) pois sempre a mesma impugnação
podia ter lugar nos termos do art.o 84o do C.P.C.I. no
prazo de 8 dias a contar da notificação da resolução
definitiva da dita reclamação.

II — É que se a impugnação podia ser deduzida depois da
data em que o foi, nada na lei impede que possa ter
sido deduzida antes.

Recurso n.o 20.373 em que é recorrente Fazenda Pública. Recorrido:
Adriano Silva Gonçalves; Relator: Exm.o Cons.o Dr. ABÍLIO
BORDALO.

Acórdão na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 2a Instância, não se conformando com o Acórdão de 3.5.95 pro-
ferido pelo mesmo Tribunal que concedeu provimento ao recurso
do impugnante Adriano Silva Gonçalves interposta da decisão do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo que declarara
a caducidade do direito de impugnar por ”manifestamente extem-
porânea” a impugnação deduzida contra a liquidação do imposto de
capitais - Secção A referente aos anos de 1986, 1987 e 1988, veio
do mesmo recorrer para este STA cujas alegações apresentou, for-
mulando as seguintes conclusões:

«1o O imposto de Capitais - Secção A, dos anos de 1986 a 1988,
foi debitado ao Tesoureiro da Fazenda Pública em 28.12.90, ocorrendo
a abertura do cofre em 01.01.91 ( fls. 58 e v dos autos).

2o A impugnação judicial em 7/5/91, quando na verdade, deveria
ter sido no prazo de 90 dias, de acordo com a alínea a) do artigo 89o

do C.P.C.I.
3o Tendo o recorrente apresentado reclamação em 20/12/90 e im-

pugnação judicial em7/5/91, com os mesmos fundamentos, foi aplicado
o artigo 93o do C.P.C.I., ou seja, foi apensado o processo de re-
clamação, para evitar decisões contraditórias, uma vez que a recla-
mação ainda não tinha sido decidida.

4o Tendo o recorrente sido notificado da liquidação do Imposto
de Capitais para proceder ao seu pagamento, em 21/11/90, e o re-
corrente só Ter deduzido impugnação judicial em 7/5/91, é óbvio que
estava precludido o direito de impugnar, pelo que deve a mesma,
ser liminarmente rejeitada, por intempestiva.

5o Com o devido respeito, discordamos do douto Acórdão da 2a

Instância quando, a determinado momento, afirmava: ”A dedução
da impugnação judicial antes de decidida a reclamação implica a de-
sistência desta, a qual será apresentada à impugnação, por isso esta
será sempre tempestiva”. Não aceitamos tal tese uma vez que não
se aplica aqui os arts. 84o e 125o do C.P.T., mas sim os arts. 89o

alin. c) e 93o ambos do C.P.C.I.
6o O douto Acórdão, de que se recorre, violou assim os arts. 89o

alin. a) e 93o ambos do C.P.C.I., bem como os arts. 279o n.o 1 do
Código Civil e 474o alin. c) do C. P. Civil.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente,
revogando-se o Acórdão recorrido, como é de inteira justiça.»
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Contra-alega o impugnante ora recorrido, sustentando, em síntese,
que a Administração fiscal sabe da existência da reclamação mas esta
acaba por ser omitida, ou ignorada em absoluto para efeitos de de-
dução da impugnação, pugnando pela improcedência do recurso.

O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto neste STA emitiu douto pa-
recer no sentido de que o recurso não merece provimento já que
”se se pode impugnar depois de resolvida a reclamação, também pode
faze-lo antes e nada na lei obsta a isso. E assim, a data da dedução
da impugnação (7.5.91) não se pode relacionar apenas com a da aber-
tura do cofre e com o art.o 89o do C.P.C.I. (...) mas também com
o art.o 84o” do mesmo código, ”como se faz no Acórdão recorrido”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O Acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria de facto

que tem de aceitar-se:
”1. O impugnante foi notificado para pagar as quantias liquidadas

em 22.11.90 e, não as tendo pago, procedeu-se ao débito ao tesoureiro
para cobrança virtual, tendo o cofre sido aberto para tal efeito em
2.1.91.

2. A petição inicial da presente impugnação deu entrada em 7.5.91.
3. O impugnante apresentara em 20.12.90 reclamação contra uma

liquidação, a qual nunca foi decidida e se encontra apensa aos pre-
sentes autos.»

A questão que se coloca no presente recurso é tão-só a de saber
se é ou não tempestiva a petição de impugnação judicial apresentada
nos serviços competentes numa data em que estava pendente de de-
cisão-reclamação ordinária que anteriormente, e em tempo, havia sido
deduzida pelo impugnante, ora recorrido.

O acórdão recorrido, após ter feito uma abordagem da questão
sob o ”ponto de vista formal”, para o que chamaria à colação o art.o 89o

do C.P.C.I. e a consideração do prazo ali previsto, deteve-se na apre-
ciação do mesmo problema sob um ”ângulo mais global” escrevendo-se
a dado passo: ”o prazo de impugnação é efectivamente o prazo previsto
no art.o 89o mas, havendo reclamação com os mesmos fundamentos,
o contribuinte pode sempre impugnar nos 8 dias seguintes à notificação
do respectivo indeferimento. Assim sendo, para esta perspectiva, não
se justifica impedir o prosseguimento da impugnação se ainda não
houve decisão. A não ser assim inpedir-se-ia o prosseguimento do
processo de impugnação num dado momento, para mais tarde vir
a ter de admiti-lo porquanto o indeferimento por intempestividade
não afectava a posterior impugnação que então já seria tempestiva.

Sustenta, porém, a recorrente que ”a impugnação judicial foi de-
duzida em 7.5.91 quando na verdade”, segundo ela, ”deveria ter sido
no prazo de 90 dias de acordo com a alínea a) do art.o 89o do C.P.C.I.”,
pelo que tendo sido notificada para proceder ao pagamento do imposto
em 21/11/90 e o recorrente só em 7/5/91 deduziu a impugnação, daí
extrai a conclusão óbvia da preclusão do direito de impugnar.

Como se vê, desta argumentação da recorrente, ela despreza por
completo ou olvida uma realidade que se interpõe entre aquelas duas
datas que entende como balizadoras dos termos ”dies ad quem” e
”dies a quo” respectivamente, para aferir da tempestividade da mesma
impugnação e que é a existência de uma reclamação ordinária que
não foi decidida, como do probatório resulta. Reclamação essa de-
duzida nos termos do art.o 82o do C.P.C.I. e de cuja resolução definitiva
cabe impugnação judicial, com os fundamentos e termos do mesmo
código, no prazo de 8 dias a contar da sua notificação.
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O que vem alterar, radicalmente os dados, segundo a óptica da
recorrente, aduzidos nas alegações/conclusões.

É que se realmente dispunha de 8 dias, após a notificação da re-
solução definitiva da reclamação, para deduzir impugnação judicial
não é legitimo defender a extemporaneidade desta impugnação de-
duzida num quadro temporal em que se mostrava pendente de decisão
a reclamação, só porque a dita impugnação foi apresentada antes
de aquela estar finda.

Portanto, a impugnação deduzida antes da decisão ou resolução
definitiva da reclamação deve considerar-se tempestiva, ainda que
tenha sido apresentada para além do prazo a que se reporta o art.o 89o

do C.P.C.I.
De contrário, considerar-se-ia esvaziada de conteúdo jurídico o

art.o 84o do mesmo Código já que não existia, na vigência deste di-
ploma, ao contrário do CPT (art.o 125o) prazo para decisão de re-
clamação, com indeferimento táctico.

Tal como defende Alfredo F. de Sousa e Silva Paixão no Cód.
Proc. Contr. e Impostos em anotação ao art.o 84o (nota 4) e se assinala
no Acórdão recorrido, ”se após a apresentação da reclamação or-
dinária o contribuinte deduzira impugnação judicial com os mesmos
fundamentos, o chefe da Repartição de Finanças deve considerar finda
a reclamação e ordenar o seu arquivamento pois que só a decisão
da impugnação judicial tem força de caso julgado”.

Em suma, se a impugnação, na situação vertente, podia ser deduzida
depois da data em que o foi, nada impede do ponto de vista legal
e jurisprudencial, que se considere tempestiva se a mesma teve lugar
antes, por razões de economia processual. É esta a única solução
lógico-jurídica adequada à solução correcta dos autos.

De resto, a recorrente na sua conclusão 3a admite expressamente
este entendimento quando ao invocar o art.o 93o do C.P.C.I. diga
que ”foi apensado o processo de reclamação para evitar decisões
contraditórias, uma vez que a reclamação ainda não tinha sido
decidida”.

Ora se é assim, não pode conceber-se a contradição entre decisões,
ou o seu afastamento eliminando à partida a impugnação judicial
sob o pretexto de que foi extemporânea, com apensação das re-
clamações.

Só por manifesto lapso a recorrente terá levado à sua conclusão
n.o 5 a asserção de que ”não se aplica aqui o art.o 84o e 125o do
C.P.T. ...” já que no Acórdão recorrido não se faz tal aplicação: o
que quis dizer, por certo, art.o 84o do C.P.C.I. e art.o 125o do C.P.T.,
aplicando-se o primeiro mas não o segundo que ao tempo ainda não
estava em vigor. E foi por isso que se explica no Acórdão recorrido
a propósito da inexistência do indeferimento táctico da reclamação,
prevista hoje no art.o 125o do C.P.T.

Do exposto se conclui que o Acórdão sob recurso não merece
qualquer censura não tendo sido violados, contra o que sustenta a
recorrente, os arts. 89o alínea a) e 93o do C.P.C.I., bem como os
arts. 279o n.o1 do Código Civil e 474o do C.P.C.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, man-
tendo o Acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação Judicial. CCI. Provisões para férias e subsídios
de férias.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Constitui provisão não prevista no art. 33o do CCI a
verba contabilizada em 31 de Dezembro de certo exercício
para fazer face ao pagamento das férias e subsídios de
férias do exercício seguinte.

II — Tal verba não pode ser tida como custo do exercício
em que foi constituída, mas, apenas do exercício em que
se verificaram os factos que motivaram a sua constituição.

Recurso n.o 20 715. Recorrente: Beecham Portuguesa — Produtos
Farmacêuticos, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo

Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. BEECHAM PORTUGUESA - Produtos Farmacêuticos e Quí-
micos, Ld., com sede na Rua Sebastião e Silva, 56, Massamá, Queluz,
impugnou judicialmente a liquidação efectuada pelo 10o Bairro Fiscal
de Lisboa da contribuição industrial, imposto extraordinário sobre
lucros, e juros compensatórios, com referência ao exercício de 1986.

Alega ter efectuado um provisionamento para subsídio de férias
no valor de 5.274.878$00, que a Administração Fiscal não considerou
como custo do exercício de 1986, pelo que efectuou correcções à
matéria colectável naquele montante.

Porém, sendo embora certo que o referido provisionamento se des-
tinasse a subsídios de férias, cujo pagamento só ocorreria no ano
de 1987, o certo é que o mesmo era devido a todos os trabalhadores
que se encontrassem ao serviço da empresa em 31 de Dezembro
de 1986.

Trata-se assim de um custo do exercício de 1986, pelo que a li-
quidação deve ser anulada.

O Mmo Juiz do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa 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:

”i) o quantitativo que, a título de aprovisionamento para subsídio
de férias, a ora recorrente lançou, na sua contabilidade, com referência
ao exercício de 1988, como custos ou encargos desse mesmo exercício
de 1988, correspondente a férias e a subsídio de férias, é custo ou
encargo do dito exercício de 1988, atento o disposto no Decreto-Lei
864/76, de 28, de Dezembro, máxime no seu artigo 2o, nos. 1 e 4,
e no seu artigo 3o, n. 1 e no seu art. 3o, nos 1 e 2, e, também e
ainda, atento o disposto no artigo 26o, nos 1 e 4 do Código da Con-
tribuição Industrial.

”ii) o acórdão recorrido ao confirmar a improcedência da impug-
nação judicial formulada pela ora recorrente em 1a Instância violou,
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portanto, os citados preceitos do artigo 2o, nos 1 e 4, artigo 3o, n. 1,
e artigo 6o, nos 1 e 2 do Decreto-Lei 874/76, de 28 de Dezembro,
e também e ainda, o disposto o artigo 26o, nos 1 e 4 do Código
da Contribuição Industrial.

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

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu parecer, sustentando o
improvimento do recurso.

Colhidos, os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na sentença recorrida:
a) A impugnante encontrava-se colectada em contribuição indus-

trial, grupo A, em 1986 e, relativamente a esse ano, apresentou a
declaração modelo 2 de CI tendo declarado como lucro tributável
a quantia de 242.674.596$00.

b) Esse lucro foi corrigido para o montante de 251.255.352$00 por
efeito de intervenção dos Serviços de Fiscalização da DGCI, que efec-
tuaram exame à escrita da impugnante, no seguimento do qual, re-
lativamente ao dito exercício de 1986, foi adicionada, na linha 5 do
mapa modelo 27-G, de 10/7/89, entre outra, a verba de Esc.
8.571.426$00 (5.274.878$00 como valor provisionado, correspondente
a reforço para fazer face a encargos com subsídios de férias a pagar
no ano subsequente (1987); 1.496.548$00 para deslocações e estadias
e 1.800.000$00 para honorários, não utilizado e não acrescido na linha,
5 do Quadro 18 da declaração modelo 22.

c) A correcção referida na alínea antecedente originou, em sede
de contribuição industrial do respectivo exercício, a liquidação adi-
cional de Esc. 3.303.590$00, com juros compensatórios de Esc.
1.889.834$00 e em sede de imposto extraordinário sobre lucros, tam-
bém desse mesmo exercício, a liquidação adicional de Esc. 214.519$00,
com juros compensatórios de Esc. 122.717$00, quantias que a im-
pugnante foi notificada para pagar, por oficio de 7/12/89.

d) Os impostos e juros assim liquidados foram pagos em 29/1/90.
3. A questão a resolver é esta: a verba contabilizada em 31 de

Dezembro de certo exercício para fazer face ao pagamento de férias
e subsídio de férias do exercício seguinte deve ser considerada como
custo de exercício relativamente ao ano, em que foi contabilizada?

Antes de respondermos a esta pergunta, convém precisar que as
referências feitas pela recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso, ao ano de 1988, o foram inequivocamente por lapso. Na
verdade, tem que se entender essas referências reportadas ao ano
de 1986.

Posto isto, passemos à solução a dar à questão posta nestes autos.
Vejamos a lei.
Dispunha o art. 26o do C.C.I.:
”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:

”...
”4o - Encargos de natureza administrativa, designadamente com

remunerações, ajudas de custo, pensões de reforma, complementos
de pensões de reforma ...

”....
”8o - Provisões”.
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Decorre daqui, como é óbvio, que os subsídios de férias devem
ser considerados custos de exercício.

Mas devem ser levados a conta dos exercícios em que foram pro-
visionados ou, pelo contrário, devem ser levados à conta dos exercícios
em que foram efectivamente pagos?

Pois bem. Afigura-se-nos que se trata de uma verdadeira provisão.
E como provisão que é, só será considerada como custo se couber

no art. 33o do C.C. I.
Mas como adiante se provará, tal provisão não constitui custo com

enquadramento no citado art. 33o do C.C.I.
Decidiu-se no Acórdão do Pleno desta Secção de 22/01/89.
”I - Constitui uma verdadeira provisão a verba contabilizada em

certo exercício para fazer face ao pagamento das férias e subsídios
de férias no exercício imediato.

”II - Porque tal provisão não se encontra prevista no art. 33o do
Código de Contribuição Industrial, a respectiva verba não constitui,
para efeitos fiscais, custo do exercício em que foi contabilizado, mas
tão-só do exercício em que for utilizado, e pelo montante em que
o for”.

Afigura-se-nos correcta esta visão.
Ou seja, a verba em causa é uma verdadeira provisão que não

pode ser tida como custo do exercício em que foi constituída (1986)
mas apenas no exercício seguinte (1987), em que ocorrem realmente
os factos para que tal provisão foi constituída.

Na verdade, em 31/12/1986 os trabalhadores (com direito a férias
e a subsídio de férias) ainda não tinham direito quer ao salário de
férias quer ao subsídio correspondente, já que o direito a férias só
se venceu no dia 1 de Janeiro seguinte, ou seja, em 1/1/87.

É isto o que decorre do Dec.-Lei n. 874/76, de 28/12 (art. 3o, n. 1).
E é inequívoco que se trata de uma provisão.
Estamos aqui perante um conceito fiscal de provisão.
Como refere Rogério Fernandes Ferreira (Gestão Financeira,

4a Edição, Vol. I, Parte Final, pág. 354) ”as, contas de provisões
são aquelas onde se inscrevem as verbas destinadas a contrabalançar
encargos ou prejuízos estimados e actuais de provável processamento
futuro ou apenas de montante actualmente incerto”.

Estamos assim perante uma ”verdadeira provisão, no sentido fiscal
do termo: conta destinada a fazer face aos encargos de exercício
de verificação comprovada, mas de montante ainda incerto” (vide
Acórdão do STA de 27/2/85).

E montante incerto, ”porque existe sempre a possibilidade destes
custos oscilarem para menos ou para mais; há trabalhadores que mor-
rem, que deixam o trabalho ou até que por doença, serviço militar
e outras razões, não aparecem a exigir o que lhes e devido, novos
trabalhadores em condições de poderem vir a gozar alguns dias de
férias, etc. (Acórdão citado).

Não se trata pois de custo certo, mas antes de um custo provisionado,
ou seja, uma provisão.

E sendo a quantia em causa uma verdadeira provisão, e não se
encontrando ela englobada no art. 33o do C. C. I., é óbvio que não
é custo do exercício em que foi constituída, mas do exercício em
que se verificar o facto que deu causa à sua constituição.

”É que sendo tal dotação levada a conta de ”ganhos e perdas”
e não tendo a natureza de custos para efeitos fiscais (art. 33o) tem
de acrescer ao lucro tributável; só quando da utilização da respectiva
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dotação é que, sendo ela levada a débito de ”ganhos e perdas” pode
ser aceite, para efeitos fiscais, como custo do exercício em que ocor-
reram os factos para que foi constituída, pois o lucro tributável há-de
referir-se ao saldo revelado pela conta de ”ganhos e perdas” - art.
22o do Código de Contribuição Industrial” - acórdão citado.

Não violou assim a sentença recorrida o disposto no art. 26o do
C.C.I., como sustenta a recorrente, do mesmo modo que não foram
violados quaisquer preceitos do Dec.-Lei n. 874/76, de 28/12.

Não merece pois 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, 8 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (relator) — Vítor Manual Marques Meira — Domingos Brandão
de Pinho.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Nulidades do processo. Sanação por falta de reclamação. Prin-
cípio da preclusão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em processo judicial tributário também vigora a regra
segundo a qual dos despachos recorre-se e contra as nu-
lidades reclama-se;

II — Se tiver sido praticada uma nulidade processual e da
mesma se não reclamar dentro do prazo previsto no
arto 205o, no 1, do CPC, a mesma fica sanada, não po-
dendo vir a discutir-se no recurso jurisdicional;

III — Tendo-se requerido numa impugnação judicial que se
mandasse fazer um exame à escrita e que se juntasse
aos autos uma denúncia anónima, se o juiz indeferir
essas diligências cabe recurso, mas se deixar de as realizar,
contra a omissão do acto pedido cabe reclamação de
nulidade;

IV — Não se tendo interposto recurso contencioso contra o des-
pacho que mandou tributar uma empresa pelo sistema
do Grupo B da contribuição industrial preclude o direito
de impugnar essa decisão em sede de recurso contra o
acto de liquidação, por via do caso resolvido entretanto
formado;

V — Se numa inquisição de testemunhas, a que assistiu o ad-
vogado da parte, foram praticadas nulidades, é aí que
o advogado deve reclamar contra as mesmas, não o po-
dendo fazer em sede de recurso jurisdicional.

Recurso n.o 21.038. Recorrente: Manuel M. Esteves d’Oliveira, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida
Lopes.

1o Relatório
A contribuinte MANUEL M. ESTEVES D’OLIVEIRA, Lda., com

sede na Quinta do Bico, Beduíno, Estarreja, deduziu impugnação
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judicial junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro, contra
a notificação postal que lhe foi feita em 13.12.1988 e contra as no-
tificações de 23.12.1987 e de 27.10.88, que lhe foram feitas no de-
senvolvimento do processo gracioso, contra a liquidação que por meio
da notificação de 13.12.1988 lhe foi comunicada e contra as liquidações
notificadas em 23.12.1987 e 27.10.1988, pedindo a sua anulação com
base nos seguintes fundamentos:

- As notificações não continham as decisões nem os fundamentos;
- A liquidação da contribuição industrial dos contribuintes do Gru-

po A só pode ser feita pelo chefe da repartição de finanças nos casos
taxativamente previstos no §2o do arto 114o do CCI;

- Tais casos têm de ser provados;
- Porque tinha a contabilidade regularmente organizada, por ela

se podia controlar a matéria colectável;
- Não foi considerada a prova oferecida na reclamação para a Co-

missão Distrital de Revisão;
- Viola a lei a liquidação de juros compensatórios, pois cumpriu

a lei.
Com a impugnação judicial, a contribuinte arrolou testemunhas,

requereu um exame à escrita e juntou documentos.
Prestada informação a fls. 174 a 176, a Fazenda respondeu a fls. 181

a 183, e a fl. 241 a impugnante pede a junção aos autos de uma
denúncia anónima.

A fl. 251, a impugnante interpôs recurso para o Tribunal Tributário
de 2a Instância contra o despacho que designou dia para a inquirição
de testemunhas sem se ter mandado fazer o exame à escrita e sem
se ter mandado juntar a denúncia anónima. O recurso foi admitido
por despacho de fl. 257 para subir com o primeiro que haja de subir
depois dele.

A fls. 247, o Mo Juiz de 1a instância marcou dia para a inquirição
das duas testemunhas arroladas, e foi desse despacho que foi ins-
terposto o recurso, como a impugnante esclareceu.

A fl. 261 encontra-se um requerimento a pedir a alteração da data
de 30.3.1995 para a inquirição das testemunhas, pois a testemunha
Eduardo Sousa Santos (inicialmente indicada como sendo Eduardo
Fernando Sousa Campos) não podia estar presente.

A fl. 203 é designado o dia 24.3.95 para a inquirição.
A fl. 270 é feito novo requerimento para se alterar a data da in-

quirição pelo facto de essa testemunha não poder comparecer.
A fl. 271, o Mo Juiz a quo marca a inquirição para 6.4.95, vindo

a mesma a ter lugar nessa data, conforme acta de fl. 274, mas tendo
sido ouvida apenas a testemunha Eduardo Sousa Santos, não se en-
contrando a testemunha Albino Pinho Marques Ferreira.

A contribuinte apresentou alegações de fls. 278 a 303, nas quais
não suscitou nulidades do processo ou dos actos processuais pra-
ticados.

Emitido o parecer do Mo Po (fls. 305 a 311), o Mo Juiz a quo
proferiu sentença de fls. 312 a 320, a julgar improcedente a impugnação
judicial. Nessa sentença, o M.o Juiz a quo decidiu que era possível
conhecer do pedido sem ser necessário proceder ao exame à escrita,
decidiu que o acto ministerial que mandou tributar pelo Grupo B
se tinha tornado caso resolvido, pelo que precludiu a sua impugnação,
decidiu que a liquidação propriamente dita não foi posta em causa,
decidiu que a Fazenda não tinha de ordenar as diligências da prova
requeridas pela contribuinte, decidiu que a determinação do valor
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tributável pela Comissão não é contenciosamente controlável por se
tratar de discricionaridade técnica, decidiu que as irregularidades das
notificações não inquinam os actos notificados e decidiu que os juros
compensatórios são legais por ter havido facto ilícito da contribuinte.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

A) Do primeiro recurso:
Reproduzindo as enumeradas supra no 40.
1.a Nos termos da lei constitucional — artigo 32.o —, das leis de

processo nos Tribunais comuns — artigos 3.o, n.o 1, 264.o, n.o 3, 266.o
e 512.o do Código do Procedimento Civil e 125.o do Código de Processo
Penal — e das leis do processo nos Tribunais fiscais — artigo 97.o
do Código do Processo Cont. Impostos e 134.o do Cód. Proc. Trib. —,
é direito da IMPUGNANTE, para demonstração dos factos em que
assenta a sua defesa, requerer quaisquer dos meios de prova legal-
mente admitidos.

2.a Entre os meios de prova legalmente admitidos, mesmo em pro-
cesso fiscal, cabe, o exame à escrita e a prova por testemunhas e
por documento (Cod. Proc. Trib. artigos 134.o, 135.o e 137.o).

Por isso,
3.a O Tribunal não pode desconsiderar o requerimento em que

um impugnante solicita qualquer dos referidos meios de prova, sem
fundamentar a recusa ou na impertinência desses meios ou no carácter
puramente dilatório do recurso a eles (Cód. Proc. Civil, artigos 158.o
e 266.o).

4.a Aliás o próprio artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77, de 17
de Junho, exige a fundamentação de uma decisão de tal envergadura
e repercussão.

Por isso,
5.a Omitindo decisão expressa sobre esse ponto e ordenando a

inquirição das testemunhas oferecidas pela RECORRENTE, o Me-
ritíssimo Juíz a quo, implicitamente, indeferiu o pedido do exame
e indeferiu o pedido de junção da denúncia anónima, sem invocar,
para a recusa, qualquer fundamento que servisse para limitar a defesa
da RECORRENTE.

6.a Do mesmo modo, a tomar-se à letra a ACTA DE INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHAS de fls. 274 a 276, o Meritíssimo Juíz a quo
deixou de ouvir a testemunha ALBINO PINHO MARQUES FER-
REIRA, indicada pela Recorrente.

7.a O que tudo concorre para que tenha de ser revogado o aliás
douto despacho de fls. 247 que designou a primeiroa data para a
inquirição de testemunhas e, por isso, implicitamente, designou dia
para julgamento e desatendeu o pedido de exames e o pedido de
junção da denúncia anónima, e seja substituído por outro que ordene
o referido exame, requerido a fls. 10, e a junção aos autos dessa
denúncia, requerida a fls. 241.

8.a E, consequentemente, se anule todo o processado posterior,
ao despacho recorrido, considerando-se sem efeito o julgamento le-
vado a cabo não só por falta do exame e da denúncia anónima, como
também por não se mencionar na ACTA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS, de fls. 274 a 276, a inquirição levada a efeito da
testemunha ALBINO PINHO MARQUES FERREIRA.

B) Do segundo recurso:
1.a Numa impugnação em que, como questão prévia, se põe em

crise a validade e a eficácia das notificações levadas a cabo no pro-
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cesso gracioso de liquidação, o TRIBUNAL tem de decidir essa ques-
tão antes de entrar na apreciação do mérito das decisões que por
meio delas se pretendiam comunicar à IMPUGNANTE.

2.a Porque, quanto à forma por que forma levadas a cabo essas
notificações, o processo já oferece todos os elementos necessários
para a decisão, verifica-se na aliás douta sentença recorrida, a nulidade
de omissão de pronúncia por o Meritíssimo Juíz a quo não proferir
juízo expresso sobre a matéria.

3.a Constituindo fundamento da impugnação a nulidade das de-
cisões que, através das aludidas notificações, se pretendiam notificar
à RECORRENTE, e uma vez que o processo já oferece todos os
elementos necessários para a decisão, continua a douta sentença re-
corrida, quanto a esta questão, a enfermar também da nulidade de
omissão de pronúncia.

4.a Constando de informações oficiais, juntas aos autos, que a escrita
da RECORRENTE está legal e regularmente organizada e docu-
mentada, releva a presunção legal decorrente do artigo 29.o do Código
Comercial de que ela dá «a conhecer, fácil, clara e precisamente,
as (. . .) operações comerciais» da IMPUGNANTE.

5.a Por isso, tendo sido recusado o exame à escrita requerido pela
RECORRENTE, e de acordo com o disposto no artigo 350.o do
Código Civil, o Meritíssimo Juíz a quo tinha de reconhecer, que através
dos elementos da escrita da RECORRENTE era possível determinar
o seu rendimento colectável respeitante do ano de 1983.

6.a O que quer dizer que — sem o exame recusado — o Meritíssimo
Juíz a quo tinha de decidir que não se verificavam os pressupostos
de facto de que os artigos 54.o e 114.o do Código da Contribuição
Industrial faz depender, a liquidação do imposto de um contribuinte
do grupo A pelo processo de liquidação de imposto dos contribuintes
do grupo B.

7.a Por outro lado, invocando a RECORRENTE, na sua petição
de recurso, a «inexactidão dos valores fixados para o volume de ne-
gócios, o total de proveitos e o total de custos considerados nas duas
liquidações oficiosas em causa», é manifesto que, só com base no
exame à escrita, lhe será possível a demonstração desse facto, mas,
de qualquer modo, não faz sentido o Meritíssimo Juíz a quo dizer
na douta sentença recorrida que «a liquidação propriamente dita não
é posta em causa» (fls. 315v.o).

8.a Como também, à luz do processo, constitui um verdadeiro ab-
surdo a afirmação feita de que «não se prova que, ao longo do processo
de reclamação (. . .) tenha sido recusada à ora Impugnante algum
meio de prova que ela aí haja requerido».

9.a Assim, não se anulando o processado a partir do despacho
que designou data para julgamento, por recusa infundada do exame
à escrita, da junção da denúncia anónima e da falta de audição de
uma testemunha da IMPUGNANTE, deve a douta sentença recorrida
ser anulada por omissão de pronúncia quanto à invalidade das no-
tificações e quanto à invalidade formal das decisões que por elas
se pretendiam comunicar à RECORRENTE.

10.a E deve ser substituída por outra que, em face dos elementos
do processo, reconheça desde já a nulidade das referidas notificações,
a partir da primeira, mandando-a repetir, para que à RECORRENTE
seja facultado utilizar-se do processo gracioso para impugnar a li-
quidação que através dela se lhe pretendia comunicar.

11.a Em termos de validade formal das decisões que se quiserem
comunicar à RECORRENTE, deve também a douta sentença re-
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corrida ser revogada e substituída por outra que, do ponto de vista
formal, na perspectiva do artigo 21.o do Código do Processo Tributário
e artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77, de 17 de Junho, as considere
nulas e de nenhum efeito por falta total e influência de fundamentação.

12.a A ter de se julgar do mérito delas, também a douta sentença
recorrida deve ser revogada e substituída por outra que, em função
da presunção legal decorrente do artigo 29.o do Código Comercial
em conjugação com o artigo 350.o do Código Civil, decida através
da escrita da RECORRENTE é possível apurar o rendimento co-
lectável de 1983.

13.a Reconhecendo, deste modo, que não se verificam os pres-
supostos de que os artigos 54.o e 114.o do Código da Contribuição
Industrial fazem depender a determinação da matéria colectável dos
contribuintes do grupo A pelo processo usado para os contribuintes
do grupo B.

14.a Reconhecendo, assim, que a liquidação em causa para os efeitos
do n.o 3 do artigo 106.o da Constituição, não se fez pela forma prescrita
na lei.

A Fazenda contra-alegou, sustentando a sentença recorrida.
Neste STA, o D.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer

nos termos do qual deve ser concedido provimento ao recurso pelo
facto de haver nulidades processuais.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1.a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

a) — No dia 28 de Dezembro de 1988 foi debitada ao Tesoureiro
da Fazenda Pública a liquidação feita à ora impugnante, de 909 131$00
de contribuição industrial, de 98 782$00 de imposto extraordinário,
e de 710 951$00 de juros compensatórios, no total de 1 718 864$00,
relativamente ao exercício do ano de 1983 — cf. fls. 172 a 176.

b) — No mesmo dia 28 de Dezembro de 1988 a impugnante apre-
sentou a petição relatada em 1.1 — cf. carimbo da entrada a fls. 2.

c) — A liquidação dita em a) baseou-se no lucro tributável de
4 712 870$00, fixado, por deliberação da Comissão Distrital de Re-
visão, constante da acta n.o 280 de 6 de Dezembro de 1988, ao cabo
de processo de reclamação apresentada, em 23 de Dezembro de 1987,
pela ora impugnante, nos termos do artigo 70.o do Código da Con-
tribuição Industrial — cf. fls. 172 a 176.

d) — O lucro tributável dito em c) foi fixado segundo as regras
do Grupo B da contribuição industrial, havendo em tal sentido des-
pacho de 6 de Agosto de 1987 do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais — cf. fls. 172 a 176.

e) — O despacho dito em d) fundamenta-se na circunstância de,
na escrita da ora impugnante, terem sido pela Fiscalização Tributária
verificados factos, exarados em auto de notícia de 21 de Abril de
1987, indiciadores de viciação e falsificação, e impeditivos de controlar
de modo claro e inequívoco a matéria colectável, ressaltando dúvidas
mais que fundadas quanto à aderência à realidade do resultado con-
tabilístico apurado — cf. fls. 101 a 114.

f) — O auto de notícia referido em e) deu base à instauração de
processo de transgressão, que se encontra suspenso, a aguardar decisão
final da impugnação judicial, nos termos da alínea c) do artigo 105.o
do Código de Processo das Contribuições e Impostos — cf. fls. 190.

g) — Os factos aludidos em e) consistem, nomeadamente, em in-
ventariação das existências de matérias-primas e produtos acabados
sem qualquer controlo quantitativo e valorativo; em compras efec-
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tuadas e desalfandegadas objecto de escrituração em exercícios se-
guintes; em consumo de peles para a produção com taxa de rendimento
muito baixa — cf. fls. 101 a 114.

h) — Por carta regista com aviso de recepção, assinado no dia 23
de Dezembro de 1987, a ora impugnante foi notificada de que, re-
lativamente ao exercício do ano de 1983, o lucro tributável lhe havia
sido fixado segundo as regras do grupo B da contribuição industrial,
nos termos dos artigos 54.o e 114.o do Código da Contribuição In-
dustrial — cf. fls. 129 e v., 121, e 16.

i) — Não se prova que a ora impugnante tenha de algum modo
impugnado o despacho referido em d).

j) — Não se prova que, ao longo do processo de reclamação do
artigo 70.o do Código da Contribuição Industrial, referido em c), tenha
sido recusada à ora impugnante algum meio de prova que ela aí
haja requerido.

2.o Fundamentos
Relativamente ao primeiro recurso, a recorrente depois de dizer

que tem o direito de se servir de quaisquer meio de prova legalmente
permitidos e que o tribunal deve fundamentar a recusa de produção
desses meios de prova, diz que o M.o Juíz a quo omitiu decisão expressa
sobre esse ponto e ordenou a inquirição de testemunhas, pelo que
implicitamente indeferiu o pedido de exame à escrita e o pedido
de junção aos autos de uma denúncia anónima, sem invocar qualquer
fundamento.

Mas a recorrente não tem razão neste ponto.
Vejamos.
O despacho recorrido foi o de fls. 247, do seguinte teor: «Inquirição

de testemunhas no dia 9 de Fevereiro de 1995 pelas 14 horas». A
fls 252 o M.o Juíz a quo convidou a recorrente a indicar (especificando)
o despacho de que pretende interpor recurso jurisdicional, e a fls. 255
a recorrente veio esclarecer que o despacho de que recorria era mesmo
o despacho a designar dia para a inquirição de testemunhas. Esse
recurso foi admitido a fl. 257 por despacho do M.o Juíz a quo, mas
esse despacho não vincula este STA, que o pode alterar mesmo ofi-
ciosamente. Com efeito, nos termos do artigo 687.o, n.o 4, do Código
de Processo Civil, a decisão que admita o recurso não vincula o tribunal
superior.

E como este STA não está vinculado ao despacho que admitiu
o recurso, não o admite agora. Com efeito, a recorrente recorreu
de um despacho que designou dia para a inquirição de testemunhas,
mas esse despacho destinou-se a regular, em harmonia com a lei,
os termos do processo. Foram arroladas testemunhas, foi ouvida a
Fazenda. O juiz entendeu que não podia conhecer logo do mérito.
Restava-lhe ouvir as testemunhas. Por isso, marcou data para o efeito.
Ora, este despacho que marca uma data para a inquirição nada decide,
antes se limitando a regular o processo.

Como, nos termos do artigo 679.o, n.o 2 do CPC, nos despachos
de mero expediente compreendem-se os que se destinam a regular,
em harmonia com a lei, os termos do processo, e como aqueles des-
pachos de mero expediente são irrecorríveis (artigo 679.o, n.o 1, do
CPC), não se admite o recurso quanto a esse despacho.

Se a recorrente entendia que o M.o Juiz a quo tinha omitido pro-
nunciar-se sobre o pedido de exame à escrita ou de junção de uma
denúncia anónima, então em vez de recorrer devia ter reclamado
da nulidade. Com efeito, constitui nulidade do processo a omissão
de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, quando essa
omissão tenha influência no exame e decisão da causa (artigo 201.o,
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n.o 1, do CPC). Mas se se verificar essa omissão ou nulidade, então
o interessado tem um prazo para dela reclamar (artigo 205.o do CPC).
Se o interessado não reclamar da nulidade dentro do prazo legal,
a nulidade fica sanada.

Esta construção tem na sua base a seguinte regra de direito pro-
cessual: DOS DESPACHOS RECORRE-SE E CONTRA AS NU-
LIDADES RECLAMA-SE. COMO NÃO HOUVE DESPACHO A
INDEFERIR O PEDIDO FEITO PELA RECORRENTE, ESTA
SÓ PODIA RECLAMAR DA NULIDADE. COMO NÃO RECLA-
MOU DA NULIDADE, ESTA FICOU SANADA.

Passemos à outra questão.
Diz a recorrente que o tribunal a quo deixou de ouvir a testemunha

Albano Pinho Marques Ferreira, que tinha sido indicada.
Também aqui a questão é a mesma: se a recorrente entendia que

tinha sido omitida a inquirição dessa testemunha, tinha o dever legal
de, querendo, reclamar da nulidade processual. Ora, o ilustre man-
datário da recorrente esteve presente à inquirição da testemunha
Eduardo e não reclamou nesse acto contra a nulidade, quando seria
aí que o tinha de fazer (artigo 205.o do CPC). Nem mesmo nas ale-
gações posteriores de fls. 278 a 303 reclamou contra a nulidade. Por
isso, essa pretensa nulidade ficou sanada, não podendo agora, no
recurso jurisdicional, suscitar-se essa questão.

Vejamos agora o segundo recurso.
Diz a recorrente que a sentença é nula por omissão de pronúncia

pelo facto de não ter apreciado a legalidade das notificações dos
actos de liquidação.

Mas não tem razão. O M.o Juiz a quo tratou desse problema e
disse que a notificação é condição de eficácia do acto de liquidação
e não condição da sua validade. Tratou disso no item 2.2.6. da sentença,
no qual concluiu: deverá portanto, neste ponto, concluir-se que, a
ter ocorrido irregular notificação de algum acto, isso não tem reflexo
na validade da liquidação que aqui se impugna». Por isso, não há,
nesta parte, nulidade por omissão de pronúncia.

Depois, a recorrente volta a atacar a sentença pelo facto de o
M.o Juiz não ter mandado fazer um exame à escrita, como tinha
sido pedido. Mas já vimos que a recorrente, se entendia que o exame
era necessário, devia ter arguido a nulidade no tempo próprio, por
preterição da formalidade necessária para o exame e decisão da causa.
Não o tendo feito, a pretensa nulidade está sanada. Demais que na
sentença o M.o Juíz a quo escreveu que não havia necessidade de
realizar o exame à escrita requerido pela recorrente (item 1.9). E
não havia necessidade de fazer esse exame pelo facto de o conhe-
cimento das restantes questões de direito suscitadas na impugnação
prejudicarem esse exame. Não valia a pena fazer esse exame, pois
a impugnação judicial tinha sempre de naufragar.

Insurge-se a recorrente contra o facto de o M.o Juiz a quo ter
escrito que a liquidação propriamente dita não é posta em causa.
Mas o que o M.o Juiz quis dizer foi que, pelo facto de se verificar
a preclusão da questão da legalidade da determinação do lucro tri-
butável, já não podia conhecer dessa ilegalidade no recurso contra
o acto de liquidação, pois tinha havido caso decidido ou resolvido
(item 2.2.2.). E de facto é assim. Os actos têm de ser impugnados
na sua altura própria. Decorrido esse prazo, tornam-se caso decidido,
já não podendo mais ser postos em causa. Daí que o M.o Juiz tenha
decidido bem. Preculdiu o direito de impugnar da contribuinte, por
incúria da mesma, que não se insurgiu contra o despacho que a mandou
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tributar pelo sistema do GRUPO B, quando podia ter recorrido con-
tenciosamente contra esse despacho. Sibi imputet. Daí que a recor-
rente tivesse de ser tributada pelos lucros reais presumidos e não
pelos lucros reais efectivos (pela contabilidade).

Volta a recorrente a pedir a declaração de nulidade das notificações
dos actos tributários. Mas a verdade é que esse pedido não tem sentido,
pois não cabe recurso contencioso ou impugnação judicial contra as
notificações, que não são actos tributários mas modos de publicidade
dos actos tributários. A lei (artigo 62.o, n.o 1, alínea a), do ETAF)
permite recurso contra os actos de liquidação, mas não contra as
notificações dos actos de liquidação. A notificação é uma forma de
comunicação dos actos.

Diz a recorrente que as decisões recorridas padecem de falta total
ou insuficiência de fundamentação.

Não tem razão. Na impugnação judicial, que delimita esse processo,
disse-se que não tinham sido notificados os fundamentos das decisões,
mas não se disse que elas não estavam fundamentadas.

Daí que a recorrente não possa, em sede de recurso jurisdicional,
alargar o quadro da instância. Por isso, não se pode recorrer agora
a essa questão, pois é questão nova.

Na conclusão 12.a, a recorrente volta ao mesmo problema da tri-
butação pela contabilidade. É questão arrumada, como arrumada é
a questão da tributação pelo sistema do Grupo B. Há caso resolvido.
O mesmo se diga quanto ao exposto na conclusão 13.a

Por estas razões, improcedem todas as conclusões do recurso.
O M.o P.o junto deste STA entende que foi praticada uma nulidade

na 1.a instância por não se ter fundamentado a recusa de exame
à escrita.

Mas o M.o Juiz a quo disse, no item 1.9, que o exame à escrita
não era necessário. Por isso, a decisão de não se proceder a exame
está fundamentada: não era necessário exame para a justa decisão
da causa.

Também entende o M.o P.o que a acta de inquirição não extracta
o que efectivamente se verificou, pelo que é nula.

Sucede que essa nulidade não foi suscitada pelas partes na altura
própria, pelo que ficou sanada, nos termos do artigo 205.o do CPC.

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

ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50 % da procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes (Re-
lator). — Benjamim Silva Rodrigues — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Acto tácito e expresso sobre a mesma
pretensão. Extinção da instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

Interposto recurso contencioso de acto tácito de indeferimento,
é de julgar extinta a instância quando, proferido acto ex-
presso sobre a mesma pretensão, o recorrente não pede a
ampliação ou a substituição do respectivo objecto.

Recurso no 21.046. Recorrente: Cisul-Construtora Imobiliária do Sul,
Lda. Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator:
Exmo Conso Dr. Santos Serra.

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

”Cisul - Construtora Imobiliária do Sul, Lda”, interpôs para este
Supremo Tribunal recurso contencioso de anulação do acto que, no
intróito da sua petição, identificou como ”indeferimento tácito da
pretensão expressa no seu requerimento de recurso hierárquico para
o Exmo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais” quanto à decisão
que lhe indeferiu o pedido dirigido ao Director dos Serviços de Ad-
ministrado do IVA para ”reembolso de valores em crédito, relativos
aos meses de Dezembro de 1992 e Janeiro e Fevereiro de 1993, no
valor global de Esc. 71.000.000$00”, imputando ao acto impugnado
o vicio de violação de lei, de forma e de fundo.

No seu articulado inicial, a Recorrente solicitou ainda ”a concessão
do benefício do apoio judiciário, na modalidade de dispensa do pa-
gamento de preparos e custas”.

A autoridade recorrida respondeu, pugnando pela improcedência
do recurso.

Por despacho do relator, a fls. 22, foi liminarmente indeferido o
formulado pedido de apoio judiciário, despacho que não foi posto
em crise.

Nas alegações finais, a recorrente reproduziu, integral e textual-
mente, a sua petição de recurso, limitando-se a acrescentar um artigo
- o 31o - no campo atinente à concessão de apoio judiciário, pedido
que renovou, e a indicar prova testemunhal quanto a esse apoio.

Por seu turno, a autoridade recorrida sustentou, como questão pré-
via, que ”o presente recurso deve ser liminarmente indeferido por
falta de objecto” e, como questão de fundo, que ”deverá ser negado
provimento ao recurso”.

O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Mi-
nistério Público nesta Secção, emitiu douto parecer onde opinou pela
rejeição do recurso, por ilegalidade da respectiva interposição, pois,
a seu ver, na situação dos autos, ”não se pode presumir tacitamente
indeferida a pretensão e, consequentemente, não pode ser impugnado
um hipotético acto tácito da autoridade a quem a pretensão foi di-
rigida”, acrescendo que ”o acto de decisão do recurso hierárquico,
não estando prevista na lei a possibilidade de dele interpor recurso
contencioso, não será contenciosamente recorrível...”.

Ouvida a recorrente sobre as suscitadas questões prévias, pronun-
ciou-se para afirmar que as mesmas são ”manifestamente destituídas
de fundamento fáctico e/ou legal...”.

De seguida, por despacho de fls. 59, o relator decidiu não conhecer
do pedido de concessão de apoio judiciário, renovado pela recorrente
na sua alegação final, face ao julgado - indeferimento liminar -, com
trânsito a fls. 22.



2498

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, com relevância para a decisão, apura-se o

seguinte:
1 - A ora recorreste apresentou, nas declarações periódicas relativas

aos períodos de 92/l2, 93/01 e 93/02, pedidos de reembolso de IVA,
nos quantitativos de 40.000.000$00, 10.000.000$00 e 21.000.000$00,
que foram apreciados e pagos em 8/11/94, 13/07/93 e 8/11/94,
respectivamente;

2 - Para todos os pedidos apresentados foi solicitada caução, fiança
bancária ou outra garantia adequada, nos termos do no 7 do arto

22o do Código do IVA;
3 - Por requerimento de 93/04/28, dirigido ao Director do Serviço

de Administração do IVA, a interessada solicitou ”com carácter de
urgência um exame à sua escritura no sentido de se verificar a ve-
racidade e correcção dos valores do IVA ora apurado”, ali acres-
centando que ”este pedido prende-se de um lado ao facto do valor
do reembolso solicitado ser elevado e a prestação de uma garantia
seria bastante onerosa para a empresa e, na conjuntura económica
que se vive no sector da Construção Civil, os Bancos e as Seguradoras
retraem-se a prestar garantias”;

4 - Por carta de 21/11/94, a contribuinte solicitou o pagamento
de juros devidos pelo atraso no pagamento dos pedidos de reembolso
em causa;

5 - Relativamente a este assunto, uma funcionária da Acção de
Serviços de Reembolsos do Serviço de Administração do IVA
informou:

- ”o no 7 do arto 22 do Código do IVA prevê que sempre que
a quantia a reembolsar exceder 100.000$00, se exija caução, fiança
bancária ou outra garantia adequada. Os Serviços, respeitando aquela
exigência legal, pediram à interessada a prestação da garantia, ve-
rificando-se que, em relação aos períodos de 92/12 e 93/02, nunca
se prontificou cumprir a exigência feita. Deste modo, modo, era exi-
gível o cumprimento do prazo sem que, através de fiscalização, ficasse
provado que os reembolsos eram devidos. Logo, foi a falta de coo-
peração da interessada que determinou maior delonga na apreciação
do seu pedido, não havendo, pois, falta imputável à Fazenda Pública.

- Deste modo, e pelo que atrás ficou exposto, não existe qualquer
atraso no pagamento dos reembolsos imputável a este Serviço, pelo
que não assiste ao sujeito passivo qualquer direito de recebimento
de juros”;

6 - Esta informação foi ”confirmada”, em 95.01.04, pelo Chefe
de Divisão e com ela ”concordou”, em 95.01.06, o Director de Serviços
do referido departamento;

7 - Por ofícios de 21.01.1995 e de 18.04.1995, remetidos pelo Director
de Serviços de Cobrança do IVA, a contribuinte foi informada de
que, ”relativamente ao pedido de juros de reembolso..., após análise
efectuada aos vários elementos ao dispor deste Serviço e ponderados
que foram os factos envolventes da situação em apreço, conclui-se
pelo seu indeferimento, sancionado pelo despacho referenciado, exa-
rado à margem da informação supramencionada já que, para o caso,
não concorreu qualquer responsabilidade imputável à Administração
Fiscal”;

8 - De tal despacho de indeferimento do pedido de juros, a in-
teressada recorreu hierarquicamente para o Secretario de Estado dos
Assuntos Fiscais, por petição apresentada em 05.06.95;
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9 - Sobre isto, e em informação de 27.Jul95, os Serviços realçaram
”que o pedido de juros em causa foi indeferido, dado que foi solicitada
a prestação de caução, fiança bancária ou outra garantia adequada,
nos termos do no 7 do artigo 22o do Código do IVA, para todos
os pedidos de reembolso em causa, não tendo o sujeito passivo, para
dois deles, apresentado as respectivas cauções”;

10 - Na sequência do que o Director de Serviços ”confirmou” a
informação sugerindo ”que seja negado provimento ao recurso hie-
rárquico apresentado”, e, par sua vez, o Subdirector-Geral das Con-
tribuições e Impostos, concordando, submeteu o assunto ”À consi-
deração do Sr. Director-Geral, com o parecer de se negar provimento
ao decurso”;

11 - E, com a data de 2.8.95, o Director-Geral das Contribuições
e Impostos proferiu este despacho: ”Concordo, pelo que nego pro-
vimento ao recurso”;

12 - Em 31 de Agosto de 1995, a Direcção de Serviços de Reem-
bolsos do IVA dirigiu à interessada o ofício no 88718, a informá-la
de que, ”por despacho concordante do Senhor Director-Geral das
Contribuições e Impostos, foi negado provimento ao recurso apre-
sentado contra o indeferimento do pedido de juros...”;

13 - A petição do presente recurso contencioso deu entrada neste
STA em 1996.08.21 (cfr. fls. 2 e 6 a 11 dos autos e processo instrutor
apenso).

Exposta a factualidade relevante, cuidemos da solução de direito
para os problemas equacionados no âmbito deste recurso contencioso,
começando pela apreciação das questões prévias, suscitadas quer pelo
Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto, quer pela Autoridade Re-
corrida, determinantes, se procedentes, da rejeição do recurso, por
ilegalidade da sua interposição.

Em tal domínio, e além do mais, refere aquele Ilustre Magistrado:
”[...] quando é proferido um acto expresso, mesmo por autoridade

incompetente e diversa daquela a quem foi dirigida a pretensão do
administrado, não se pode fazer apelo a acto tácito de indeferimento,
o que aliás, está em sintonia com o texto do arto 109o, no 1, do
Código do Procedimento Administrativo: com efeito, sendo proferido
um acto expresso distinta da solicitada, houve uma decisão final sobre
a pretensão dirigida à Administração.

Por isso, nesta situação, não se pode presumir tacitamente inde-
ferida a pretensão e, consequentemente, não pode ser impugnado
um hipotético acto tácita da autoridade a quem a pretensão foi dirigida.

Do exposto resulta que é ilegal a interposição do recurso, que,
por isso, deverá ser rejeitado”.

Por sua vez, quando ouvida a propósito das ditas questões, a Re-
corrente afirma que ”.. em momento algum a ora Alegante foi re-
cebedora” do ofício através do qual a Recorrida diz ter notificado
à Recorrente o despacho do Senhor Director-Geral das Contribuições
e Impostos e, por isso ”é perfeitamente legítimo o Recurso que apre-
sentou, outra alternativa tendo senão a de se (in)conformar com o
indeferimento tácito da sua pretensão...”.

Vejamos.
Pertinentemente, o arto 109o, no 1, do Código do Procedimento

Administrativo dispõe que ”...a falta, no prazo fixado para a sua emis-
são, de decisão final sobre a pretensão dirigida a órgão administrativo
competente confere ao interessado, salvo disposição em contrário,
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a faculdade de presumir indeferida essa pretensão, para poder exercer
o respectivo meio legal de impugnação”.

E o arto 175o, no 1, do mesmo diploma, preceitua:
”Quando a lei não fixe prazo diferente, o recurso hierárquico deve

ser decidido no prazo de 30 dias contado a partir da remessa do
procedimento ao órgão competente para dele conhecer”.

Ora, sendo assim não há duvida de que, no caso em apreço, perante
a falta, no prazo de 30 dias, de decisão sobre o recurso hierárquico
apresentado, a interessada tinha ”a faculdade de presumir indeferida
essa pretensão, para poder exercer o respectivo meio legal de
impugnação”.

Todavia, independentemente do facto de a interessada ter ou não
recebido o falado ofício de notificação do despacho do Director-Geral
das Contribuições e Impostos, de 2.8.95, o certo é que, pelo menos
na pendência deste recurso contencioso, interposto acto tácito de in-
deferimento imputado ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
a interessada teve perfeito conhecimento, designadamente por via
da notificação de 2/05/97 (cfr. fls. 48 dos presentes autos), da prolação
daquela decisão expressa sobre o recurso hierárquico em referência.

Mas, não obstante esse conhecimento, e esgotado que foi já o prazo
de um mês a contar da dita notificação de 2/05/97, a ora recorrente
não veio pedir a ampliação ou a substituição do objecto do presente
recurso contencioso, conforme o disposto no arto 51o, no 1, da Lei
de Processo nos Tribunais Administrativos.

De sorte que, havendo acto administrativo expresso sobre a pre-
tensão em causa, não pode prosseguir o recurso contencioso interposto
de invocado acto tácito de indeferimento da dita pretensão, sendo
totalmente inútil a decisão deste recurso face à existência daquele
acto expresso.

Consequentemente, na procedência da questão prévia em análise
e com prejuízo do conhecimento das restantes questões suscitadas,
julga-se extinta a instância do presente recurso o contencioso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — António Pimpão. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição a execução por dívidas a Segurança Social. Fun-
damentos. Ilegalidade concreta da dívida exequenda. Pedido
de anulação do acto. Erro na forma de processo. Con-
volação da petição de oposição para a de impugnação
judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A ilegalidade concreta ou relativa da dívida exequenda
não constitui fundamento válido de oposição à execução
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fiscal, salvo se a lei não assegurar meio judicial de im-
pugnação contra o acto de liquidação.

2 — Deduzida oposição à execução com fundamento em ile-
galidade concreta e com o pedido de anulação do acto
aí identificado, de reconhecer é que essa pretensão não
se coaduna com o indicado processo de ”oposição”, meio
que visa a extinção da respectiva execução com base na
ilegitimidade do acto na sua função de título executivo,
mas já se ajusta ao processo de impugnação judicial,
meio que visa a anulação do acto tributário com base
na sua ilegalidade.

3 — Consequentemente, houve erro na forma de processo es-
colhida pelo autor, mas a petição, por este indicada como
de ”oposição à execução”, pode e deve ser convertida
em petição de ”impugnação judicial”, meio processual
que se revela como o adequado à providência jurisdicional
no caso requerida.

Recurso no 21097. Recorrente: AUTO-CLEPE — Comércio e Re-
parçaão de Automóveis, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Rela-
tor: Exmo. Conso Dr. Santos Serra.

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

”Auto-Clepe - Comércio e Reparação de Automóveis, recorre do
despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Santarém, de 9 de Maio de 1996, que indeferiu liminarmente a
oposição pela ora recorrente deduzida a execução contra si instaurada,
na Repartição de Finanças do conselho de Rio Maior, para cobrança
coerciva de dívidas ao Centro Regional de Segurança Social de Lisboa
e Vale do Tejo, no montante de 683.375$00, com referência a vários
meses dos anos de 1991, 1992 e 1993.

Na sua alegação, a Recorrente formula estas conclusões:
”1a - Não se pode negar, em critério estritamente formalista, a

uma ”exposição” onde se indicam os fundamentos de oposição à exe-
cução, e se apresenta prova documental e testemunhal, o carácter
de OPOSIÇÃO à referida liquidação;

2a - Uma vez que sobre a referida oposição a Exequente CRSSLVT
não se pronuncia nem deferindo nem indeferindo, não se pode con-
siderar ”consolidado” na ordem ”caso resolvido”, não havendo pois
”trânsito em julgado” do acto de liquidação;

3a - Finalmente, resulta claro do arto 286o, al b), do CPT, que
a ilegitimidade da pessoa citada constitui fundamento válido de opo-
sição à execução, logo a mesma, não tendo sido apreciada no serviço
que liquida as contribuições, pode e deve ser apreciada nesta Instância,
sob pena de violação grave dos direitos da Recorrente...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer

no sentido da incompetência hierárquica deste Supremo Tribunal para
o conhecimento do presente recurso, indicando como competente,
para o efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Notificadas as partes, nada vieram dizer sobre tal questão.
Colhidos os vistos legais, e submetido o processo a conferência,

foi tirado o acórdão de fls. 44, em que se decidiu ”solicitar ao Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo informação
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sobre se foi notificada à contribuinte ”Auto-Clepe” a liquidação da
dívida em cobrança coerciva por via da execução em causa e, na
hipótese afirmativa, qual a data dessa notificação”.

Na sequência que foi informado, pela referida entidade, que ”o
contribuinte ”Auto-Clepe - Comércio e Reparação de Automóveis,
Lda”, foi notificado para pagamento da dívida em causa através do
nosso ofício no 2784, de 96/02/16, de que se junta fotocópia”.

Informação e ofício levados ao conhecimento das partes, devida-
mente notificadas para o efeito.

Aberta nova ”vista” ao Ilustre Magistrado do Ministério Público,
pronunciou-se, em suma, no sentido de que ”a recorrente deduziu
oposição à execução...”, mas ”a petição, ainda que deficientemente
elaborada, satisfaz os requisitos ou objectivos da impugnação nomea-
damente quanto ao pedido (anulação da dívida)” e, ”nestes termos,
embora por fundamentação diferente, tendo em conta o conhecimento
oficioso da nulidade, deve ser revogado o despacho de indeferimento
liminar e ordenar-se a convolação do processo para o de impugnação
de acordo com o arto 154o do CPT, uma vez que na data da apre-
sentação da petição ainda não tinha decorrido o prazo para a deduzir”.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela excepção da incompetência deste Tribunal, sus-

citada no primeiro parecer do Ministério Público, questão que logra
prioridade de apreciação relativamente a tudo o mais.

Da conjugação das disposições dos artos 21o, no 4, 32o, no 1, alínea
b), e 41o, no 1, alínea a), do ETAF, bem como do arto 167o do CPT,
resulta que, no concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal superior é de-
terminada em função do fundamento do recurso respeitar ”exclusiva
mente” 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, pois é pre-
cisamente na divergência em relação ao decidido que o recurso en-
contra o seu fundamento.

Ora, atinentemente à hipótese em apreço, o Ministério Público
observa que ”o recurso se não restringe a matéria de direito...”, pois
- a seu ver - alegando a recorrente ”que se opôs à liquidação, apre-
sentando prova documental e testemunhal, e que o exequente (Centro
Regional) não se pronunciou, nem deferindo, nem indeferindo”, este
facto ”não foi considerado na douta sentença...”.

Afigura-se-nos, porém, que uma tal observação foi determinada
pela análise do quadro que o Julgador epigrafou como ”Factos Pro-
vados Relevantes”, onde, na verdade, não está incluído o facto em
referência.

Simplesmente, em sede da ”apreciação liminar” que se seguiu na
mesma peça decisória o Julgador consignou que ”a executada-opo-
nente articula e prova que fez uma exposição sobre a questão ao
CRSS, mas que não lhe foi dada atenção, e nem sequer ouvidas as
testemunhas que apresentou...”.

Daqui se vê, portanto, que, pese embora a diferença nas respectivas
expressões utilizadas, não há, no essencial, qualquer divergência entre
a Recorrente e o Julgador quanto a matéria factual em causa.

O que equivale a concluir pela improcedência da suscitada questão
prévia.

Posto isto, transitemos para o conhecimento do recurso.
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Como seguramente decorre do exposto, estamos perante um recurso
de decisão jurisdicional proferida em 1a instância, que rejeitou li-
minarmente uma oposição a execução fiscal.

Rejeição que foi decretada ao abrigo do arto 291o, no 1, alínea
c), do Código de Processo Tributário, e no entendimento de que
”a douta petição de oposição...constitui uma típica discussão da le-
galidade concreta das dívidas exequendas...”.

Olhemos de perto o condicionalismo no caso relevante, ou seja,
a matéria integradora da causa de pedir e do pedido patentes na
petição de oposição em referência.

Como causa de pedir, a oponente alegou, em suma, que ”é parte
ilegítima na relação tributária”, pois - acrescentou - ”conforme, em
devido tempo, explicou em exposição ao Centro Regional de Segu-
rança Social de Lisboa e Vale do Tejo, não fez as declarações res-
peitantes às remunerações do Sr. José da Silva Carmo (esse, sim,
o verdadeiro devedor à Segurança Social) porque o mesmo senhor
era vendedor comissionista por conta própria, logo era ele que com-
petia inscrever-se na Segurança Social e fazer os respectivos paga-
mentos das contribuições”.

E, como pedido, solicitou que ”deve ser considerada procedente
e provada a presente oposição, com a consequente anulação da dívida
a executar ou extinta a execução contra a oponente”.

Deste modo, e como bem entendeu o Meritíssimo Juiz, a mate-
rialidade descrita na petição de oposição reconduz-se, toda ela, a
um problema de ilegalidade concreta ou relativa da dívida exequenda.

Ora, conforme vem afincando este STA, o fundamento atinente
à ilegalidade da liquidação da dívida em cobrança coerciva não pode,
por via de regra, ser usado em sede de oposição a execução fiscal
já que os respectivos fundamentos, constando taxativamente da lei
(cfr. arto 286o, no 1, do CPT), têm de entender-se nos precisos e
rigorosos termos em que são legalmente admitidos, e sempre com
estas limitações: não envolver apreciação da legalidade da liquidação
da dívida exequenda, nem representar interferência em matéria de
exclusiva competência da entidade que houver extraído o título [alí-
nea h) daquele preceitos], na medida em que o processo de execução
fiscal não abrange o conhecimento da legalidade da liquidação das
dívidas por ele cobradas (arto 236o do CPT).

Tal regra, porém, admite a excepção consignada na alínea g) do
no 1 do citado artigo 286o, onde está prevista, como fundamento
de oposição à execução, a ”ilegalidade da liquidação da dívida exe-
quenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto de liquidação”.

Todavia, na hipótese dos autos, a discussão proposta pela oponente
podia ser travada no domínio da impugnação judicial - cfr. artos 118o,
nos 1 e 2, alínea a), 120o e 154o do CPT -, de sorte que, não estando
preenchido o condicionalismo da dita excepção, teremos de observar
a regra acima enunciada.

Donde não haver aqui lugar para a deduzida oposição.
Mas esta constatação não poderá acarretar, por si só, a rejeição

liminar da oposição, como julgou o Tribunal ”a quo”.
É que importará sempre atentar na possibilidade de ”convolação”

da petição de oposição a execução fiscal para petição de impugnação
judicial, nos termos permitidos pelo no 3 do arto 474o do Código
de Processo Civil, com a redacção então em vigor e aqui supleti-
vamente aplicável [”ex vi” do arto 2o, alínea f), do CPT].
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Como é óbvio, a conversão processual que vem de ser referida
só será de perspectivar na hipótese de ter havido erro na forma de
processo escolhida pelo autor.

Na verdade, de harmonia com o preceito do citado arto 474o, ”se
a forma de processo escolhida pelo autor não corresponder à natureza
ou ao valor da acção, mandar-se-á seguir a forma adequada; mas
quando não possa ser utilizada para essa forma, a petição é indeferida”.

O erro na forma de processo - que se encontrava previsto, como
”nulidade absoluta, na alínea i) do arto 76o do Código de Processo
das Contribuições e Impostos - não figura entre as ”nulidades in-
sanáveis” ou ”insupríveis” referidas no actual Código de Processo
Tributário (cfr. artos 119o, 195o e 251o).

Havendo, pois, que observar a disciplina ditada pelo arto 199o do
CPC:

”1. O erro na forma de processo importa unicamente a anulação
dos actos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os
actos que forem estritamente necessários para que o processo se apro-
xime, quanto possível, de forma estabelecida pela lei.

2. Não devem, porém, aproveitar-se os actos já praticados, se do
facto resultar uma diminuição de garantias do réu”.

Do exposto se vê que, em conformidade com a regra básica de
que o tribunal é livre na qualificação jurídica dos factos (arto 664o

do CPC) e de acordo com o princípio geral da economia processual
(arto 137o do CPC), a lei atribui ao juiz o poder de mandar seguir
a forma de processo adequada, se a forma escolhida pelo autor não
corresponder à natureza ou ao valor da acção e a petição puder ser
utilizada para essa forma.

E, estabelecida a ligação ”à natureza ou ao valor da acção”, de-
terminados naturalmente em função do pedido, daqui decorre que
a propriedade do meio processual utilizado deve ser avaliada a partir
da providência específica de tutela judicial solicitada pelo autor. (Prof.
Antunes Varela, ”Revista de Legislação e de Jurisprudência”, Ano
115o, no 3701, pags. 245 e segs.).

Por outras palavras, é pela pretensão que se quer fazer valer e,
portanto, pelo pedido formulado, que se há-de ajuizar do acerto ou
do erro do processo que se empregou, questão de forma esta in-
teiramente distinta da questão de fundo, atinente à procedência ou
improcedência da acção. (Jacinto Rodrigues Bastos, ”Notas ao Código
de Processo Civil”, Vol. I, pag. 499; Alberto dos Reis, ”Comentário
ao Código de Processo Civil”, Vol. 2o, pags. 470 e segs.; Alfredo
José de Sousa e José da Silva Paixão, ”Código de Processo Tributário,
Comentado e Anotado”, 2a Edição, pags. 496-497).

Atentemos na espécie dos autos.
Como já foi salientado, a oponente articulou que ”é parte ilegítima

na relação tributária”, por, alegadamente, não ser ela a devedora
das contribuições em cobrança coerciva mas sim uma outra pessoa,
o ”Sr. José da Silva Carmo”, e terminou a solicitar que ”deve ser
considerada procedente e provada a presente oposição, com a con-
sequente anulação da dívida a executar...”.

De sorte que, não obstante a demandante ter consignado, no intróito
ou cabeçalho da sua petição, que ”vem nos termos das alas b) e
g) do arto 286o C.P.T. deduzir OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO...”, assim
escolhendo ”esse meio processual de reacção contra o que lhe foi
exigido pelo Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale
do Tejo, a formulada pretensão ajusta-se mais ao processo de ”im-
pugnação judicial” do que ao de ”oposição à execução”.
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Esclarecendo.
Sem perder de vista que a lei organizou meios processuais para

o contribuinte poder ”tentar restabelecer a situação jurídica de direito
material, tal como efectivamente resulta da lei, isto é, a relação jurídica
subjacente, sobre a relação abstracta, tal como consta do acto tri-
butário”, devemos ter presente que o legislador ”procurou traçar uma
nítida linha de separação entre as duas vias paralelas de reacção ao
acto tributário: uma, relativa à apreciação da sua correspondência
com a lei no momento em que foi praticado - e que é o processo
de impugnação; outra, respeitante aos fundamentos supervenientes
que possam tornar ilegítima ou injusta a execução por falta de cor-
respondência com a situação material subjacente no momento em
que se adaptam as providências de subrogação em que a execução
se traduz - e que é a oposição a execução fiscal” (Alberto Xavier,
”Conceito e Natureza do Acto Tributário, pags. 586 e segs.).

Assim o processo de impugnação judicial, tendo por função apreciar
a ilegalidade do acto tributado, visa a declaração de inexistência ou
nulidade do acto impugnado ou a sua anulação, com fundamento
em ”qualquer ilegalidade” integrada por vício afecte a validade desse
mesmo acto (cfr. artos 120o e 143o, no 1, do CPT); por sua vez, o
processo de oposição, tendo por função paralisar a eficácia do acto
tributário corporizado no título executivo, visa a extinção da respectiva
execução, com base em fundamentos supervenientes ou de ordem
formal ou processual (cfr. arto 286o do CPT).

Contudo, a apontada separação entre os dois tipos de processos
não é absoluta, pois a lei permite a apreciação da ilegalidade do
acto tributário no processo de oposição à execução, se bem que em
casos excepcionais: os previstos nas alíneas a) e g) do arto 286o, já
citado.

De qualquer modo, perante o formulado pedido de ”anulação da
dívida...”, de reconhecer e que uma tal pretensão não se coaduna
com a indicada ”oposição à execução”, meio que visa a extinção da
respectiva execução com base na ilegitimidade do acto na sua função
de título executivo, mas já se ajusta ao processo de impugnação judicial,
meio que visa a anulação do acto tributário com base na sua
ilegalidade.

Importando ainda observar que a contribuinte ”fez uma exposição
sobre a questão ao CRSS, mas que não lhe foi dada atenção”, como
teve por demonstrado o despacho sob recurso, pelo que, formado
acto tácito de indeferimento dessa reclamação graciosa, partir de então
se contará o prazo de 90 dias para a impugnação judicial - cfr. artos
43o, alínea c), 95o, 46o, 123o, no 1, alínea d), e 125o, todos do CPT.

Acresce que, ”notificado para pagamento da dívida em causa através
do ofício no 2784, de 96/02/16”, sempre o contribuinte estaria em
tempo, no dia 9 de Abril de 1996, data em que deduziu a presente
oposição (cfr. carimbo de fls. 2 dos autos), para apresentar a respectiva
impugnação judicial - arto 123o, no 1, alínea a), do CPT.

O que tudo equivale a concluir que houve erro na forma de processo
escolhida pelo autor, mas a petição, por este indicada como de ”opo-
sição à execução”, pode e deve ser convertida em petição de ”im-
pugnação judicial”, meio processual que se revela como o adequado
a providência jurisdicional no caso requerida.

Consequentemente, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido, o qual deve ser substituído por
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outro que, a não haver obstáculo processual diferente do ora apre-
ciado, admita a petição e a faça seguir como de impugnação judicial.

Sem custas.

Lisboa,8 de Outubro de 1997. — Santos Serra — Abílio Bordalo —
António Pimpão. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição; indeferimento liminar; falta de apresentação do do-
cumento conjuntamente com a petição de oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

O indeferimento limiar, com base na inviabilidade da petição,
é mecanismo a usar com cautela, só devendo ter lugar quan-
do, de simples inspecção daquela, resultar, com força ir-
recusável e sem margem para dúvidas, que a pretensão atra-
vés dela formulada, não pode alcançar êxito.

No domínio do C.P.C.I., a não junção do documento, para
prova de um facto alegado, simultaneamente com a petição
de oposição, só conduzia ao indeferimento limiar se o fun-
damento daquele fosse o previsto na alin. g) do art.o 176
do C.P.C.I.

Recurso n.o 21.234 em que é recorrente Guilherme Álvaro Gomes;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o FONSECA
LIMÃO.

Guilherme Álvaro Gomes, não se conformando com o despacho
do M.o Juiz do T. T. de 1a Instância do Porto, que lhe indeferiu
liminarmente a oposição que havia deduzido, dela interpôs recurso
para o T. T. de 2a Instância, que se julgou incompetente, em razão
de hierarquia, para dele conhecer, vindo os autos a ser remetidos
a este S.T.A., na sequência do pedido formulado nesse sentido por
aquele.

Traçar o seguinte quadro conclusivo:
1oPorque a pretensão do recorrente é, em si, objectivamente viável,

não se poderá afirmar a sua manifesta improcedência e, como tal
rejeitar liminarmente a oposição nos termos da alínea a) do art.o 181o

do C.P.C.I.
2oA prova dos factos alegados pelo recorrente - não ter sido o

possuidor dos bens que originavam a dívida durante determinado
período a que esta respeita - pode ser feita, igualmente, por prova
não documental.

3oPor isso, tendo a oposição sido deduzida com fundamento na
alin. b) do art.o 176o do C.P.C.I., não será de exigir neste tipo de
prova, como sucederia se aquela fosse deduzida com base na alínea g)
do mesmo preceito.

4oAinda que se entendesse que seria de exigir a prova documental
- o que só por mera hipótese se admite - sempre o recorrente teria
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atempadamente requerido prazo para a junção de documento - por
impossibilidade de o ter feito na altura - que lhe deveria ter sido
concedido em obediência aos princípios do contraditório e da verdade
material (art.o 523o e 524o do C.P.C.).

5oDe qualquer forma, este facto - a não apresentação do docu-
mento - não seria suficiente para sustentar a rejeição liminar da opo-
sição com fundamento na sua manifesta improcedência.

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

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Da simples inspecção da petição inicial de oposição resulta, como

seu fundamento, a ilegitimidade do oponente, por não ser responsável
pelo pagamento da dívida exequenda.

Este fundamento, ao tempo em que a petição foi apresentada
- 28/Set./1990 - lograva enquadramento na alínea b) do art.o 176o

C.P.C.I., então em vigor.
Este compêndio normativo previa, no seu art.o 181o, a rejeição

liminar da oposição no caso, para além de outros, de ser manifesto
a sua improcedência [v. alin. c)].

Dizia-nos, porém, o seu § único, ”se o fundamento alegado foi
o da alínea g) do art.o 176o a oposição será também rejeitada quanto
à petição se não juntar o documento ou documentos necessários.”

No entanto, o indeferimento liminar radicou na manifesta impro-
cedência de oposição porque à petição não foram juntos documentos
comprovativos de um facto alegado nela.

Certo é, porém que ”com a petição ... deverá o executado oferecer
todos os documentos, arrolar testemunhas, requerer as demais provas
...”, como se preceituava no art.o 178o do C.P.C.I.

Da conjugação deste preceito com o § único do art.o 181o, acima
transcrito, resulta que a falta de junção de documentos simultanea-
mente com a petição só era motivo de indeferimento liminar se o
fundamento de oposição fosse o previsto na alínea g) do art.o 176o

do C.P.C.I., mais resulta que, se o fundamento alegado fosse outro,
aquela omissão apenas poderia ter como consequência a recusa da
junção aos autos, quando fosse caso disso, do documento que, pos-
teriormente, se pretendesse juntar.

Volvendo ao caso dos autos, uma vez que o fundamento alegado
na oposição não foi o previsto na mencionada alin. g) do art.o 176o

do C.P.C.I., a não junção de documento, para prova de um facto
alegado, nunca poderia estribar o despacho de indeferimento liminar
recorrido.

Mas será manifesta a improcedência de oposição?
O indeferimento liminar, com base na inviabilidade da petição,

é mecanismo a usar com cautela, só devendo ter lugar quando, da
simples inspecção daquele, resultar, com força irrecusável e sem mar-
gem para dúvidas, que a pretensão através dela formulada, não pode
alcançar êxito.

Com a oposição em análise visou-se impugnar a execução fiscal,
pois que o oponente entendia ser nela parte ilegítima, uma vez que
não era responsável pelo pagamento da dívida exequenda, relativa
à contribuição para o Fundo do Desemprego, visto não ter explorado,
durante parte do período a que respeita o imposto, num determinado
estabelecimento.

Talvez para demonstrar este facto, logo na petição inicial indicou
prova testemunhal, meio que, para o efeito, se revela idóneo.



2508

A provar-se tal facto e não ocorrendo qualquer outra circunstância
impeditiva do êxito de pretensão, a oposição procederá.

Daí que não seja manifesta a sua improcedência.
Termos em que, revogando o desfecho recorrido, que deverá ser

substituído por outro que não seja de indeferimento liminar pelo
motivo ou desatendido, se acorda em conceder provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Rodri-
gues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

1a AVALIAÇÃO. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE LE-
GAL. IMPUGNAÇÃO. ART. 355o DO CPT. REVOGA-
ÇÃO DO ART. 97o DO C.I.M.S.I.S.S.D.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não concordando com a avaliação promovida pela Fa-
zenda Pública, nos termos do art. 57o do C.I.M.S.I.S.S.D
deve o contribuinte requerer uma 2a avaliação.

II — A via contenciosa abre-se apenas após a fixação definitiva
do valor da transmissão.

III — Impugnado judicialmente o valor patrimonial da trans-
missão fixado na 1a transmissão, mesmo que o pedido
tenha como fundamento a preterição de formalidades
legais, o pedido está votado ao insucesso.

IV — O art. 155o do CPT revogou nesta parte o art. 97o do
C.I.M.S.I.S.S.D.

Recurso n. 21.344. Recorrente: Dias & José Alves, Ld. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. DIAS JOSÉ ALVES, LD com sede na Rua Camilo Castelo
Branco, 23 - 5o, Lisboa, impugnou judicialmente, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro, a avaliação promovida pela Fa-
zenda Pública, nos termos do art. 57o do C.M.S.I.S.S.D.

O Mmo. Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente a petição
inicial, com o fundamento de que o impugnante não esgotou pre-
viamente os meios graciosos previstos na lei no caso, não requerendo
a 2a avaliação.

Inconformado com esta decisão, o impugnante dela interpôs recurso
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, formulando as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:

”I - Contrariamente ao que se defende na sentença, o art. 155o

do CPT não tem a menor incidência sobre o disposto nos artos. 22o
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do C.S.I.S.D. e 120o do CPT. ”Os actos de fixação dos valores pa-
trimoniais”, previstos naquele artigo do CPT não são as avaliações
promovidas pela Administração fiscal ao abrigo do disposto no 57o

do C.S.I.S.D.
II - O art. 155o do CPT trata, apenas, dos actos de fixação dos

”valores patrimoniais”. Estão aqui em causa as avaliações dos prédios,
ainda hoje reguladas pelo CÓDIGO DA CONTRIBUIÇÃO PRE-
DIAL E DO IMPOSTO SOBRE A INDÚSTRIA AGRÍCOLA
(C.C.P.I.S.A.A.), enquanto não entra em vigor o CÓDIGO DAS
AVALLAÇÕES, conforme previsto nos artos. 6o, 7o e 8o do Dec.Lei
442-C/88, de 30/11, que aprovou o CÓDIGO DA CONTRIBUIÇÃO
AUTÁRQUICA.

III - A avaliação do art. 57o do C.S.I.S.D. não tem em vista a
fixação do valor do prédio, mas antes o valor de uma determinada
transmissão de prédio.

IV - Não há qualquer confusão possível entre o valor patrimonial
e o valor de transmissão dos prédios.

V - Aliás, face aos fundamentos da impugnação da avaliação pro-
movida nos termos do art. 57o do C.S.I.S.D. não fazia qualquer sentido
a aplicação do regime previsto no art. 155/1 do CPT.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Tributário, a si-
tuação altera-se.

Dispõe o art. 155o do referido Código:
”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 poderá ter lugar depois de esgotados os meios graciosos previstos
no processo de avaliações”.

Em relação à situação anterior há três alterações a reter: por um
lado, o prazo de impugnação para o contribuinte é agora de 90 dias
e não de 8 dias, como se dispunha no referido art. 97o do
C.I.M.S.I.S.S.D.

Por outro lado, torna-se agora necessário esgotar os meios graciosos
previstos no processo de avaliações. No caso concreto, torna-se ne-
cessário requerer uma segunda avaliação, com previsão no art. 96o.
do C.I.M.S.I.S.S.D.

Finalmente, a lei expressamente refere agora toda e qualquer ile-
galidade e não apenas a preterição de formalidades legais.

E a conclusão a tirar daqui é óbvia, a saber: o referido art. 97o

do C.I.M.S.I.S.S.D. foi revogado pelo art. 155o do CPT, atento o
disposto no art. 11o do Dec.-Lei n. 154/91, de 23/4.

Nas suas alegações o recorrente não concorda com este enten-
dimento, sustentando que o referido artigo 155o se refere unicamente
às avaliações dos prédios, ainda hoje reguladas pelo C.C.P.I.S.I.A.

Mas não se vê qual o alcance e o senado desta limitação. Excluir,
como faz o recorrente, a avaliação prevista no art. 57o do referido
Código da Sisa do âmbito do art. 155o do CPT, a pretexto de que
está em causa o valor da transmissão e não o valor patrimonial do
prédio não é para nós consistente. Na verdade, na apreciação dessa
avaliação não deixará por certo de se ter também em conta o valor
patrimonial numa perspectiva de apreciar o alegado valor de trans-
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missão. E, por outro lado é óbvio que o recorrente sempre poderia
pedir uma segunda avaliação, prevista no art. 96o do referido
C.I.M.S.I.S.S.D. Se ele podia pedir uma segunda avaliação não se
vê a razão pela qual se lhe não deva aplicar o art. 155o do CPT,
que obriga apenas ao esgotamento dos meios graciosos, no caso.

VI - O regime do C.S.I.S.D. com respeito à impugnação de avaliação
promovida nos termos do art. 57o não foi alterado com o disposto
no art. 155/6 do CPT.

VII - A decisão não correspondente do direito aplicável, tendo
sido violado o disposto nos artos. 97o do C.S.I.S.D. e 120o do CPT”.

Não houve contra-alegações.
O Tribunal Tributário de 2a Instância julgou-se hierarquicamente

incompetente para conhecer do recurso.
Subiram então os autos a este Supremo Tribunal.
Aqui, o EPGA emitiu douto parecer, sustentando que o recurso

não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal tributário

de 1a instância:
A) - Em 86/09/01 foi instaurado na Repartição de Finanças de

Olhão o processo de avaliação, ao abrigo do art. 57o do Código da
Sisa, que se encontra junto aos autos e para que se remete.

B)- Em 94/07/02 foi lavrado o termo de avaliação que constitui
fls. 36 e v.o do processo de avaliação junto.

C) - Procedeu-se à notificação edital do impugnante do resultado
de tal avaliação, nos termos do doc. de fls. 39 do processo junto.

D) - O impugnante não requereu a realização de segunda avaliação.
3. A questão a resolver é esta:
Poderá o impugnante interpor directamente recurso contencioso

do resultado da avaliação, efectuada nos termos do art. 57o do
C.I.M.S.I.S.S.O.?

Dispõe o art. 97o deste Código:
”O valor fixado em avaliação não é susceptível de impugnação

contenciosa.
§ único Com fundamento em preterição de formalidades legais.

poderá o contribuinte ou o Ministério Público impugnar tanto a pri-
meira como a segunda nos termos do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos.

”Os prazos para a impugnação serão de oito dias para o Ministério
Público e contam-se da data em que a avaliação tiver sido notificada”.

”Os termos desta disposição legal o contribuinte poderia impugnar
tanto uma como outra avaliação. Com fundamento em preterição
de formalidades legais, devendo porém aqui ter-se em conta o disposto
no art. 268o, nos 3 e 4 da Constituição da República Portuguesa,
pedido de uma segunda avaliação, antes de impugnar. Impugnação
hoje com um alcance mais amplo, como vimos, e beneficiando de
um prazo muito mais dilatado.

Diga-se ainda, e finalmente que o valor da transmissão não deixa
de ser um valor patrimonial, cabendo assim no conceito vazado no
referido art.155o do CPT.

É assim para nós inequívoco que o art. 155o do CPT revogou,
na parte ora em apreciação, o citado art. 97o do C.I.M.S.I.S.S.D.

Resulta do que vai dito que não era possível ao recorrente impugnar
directamente o resultado da 1a avaliação, mesmo com fundamento
em preterição de formalidades legais.
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Impunha-se isso sim o prévio pedido de uma segunda avaliação,
como condição de uma impugnação do valor patrimonial que viesse
a ser fixado. Valor patrimonial que, como dissemos, no caso, seria
o valor da transmissão fixado.

Assim sendo, a pretensão do recorrente está votada ao insucesso.
Neste mesmo sentido pode ver-se o Acórdão deste STA de 27/1/93

(in BMJ n. 423, pág. 312 e ss.).
Pode ainda trazer-se à colação o Acórdão deste STA de 15/11/95

(rec. 19.689), na perspectiva da avaliação de um prédio urbano nos
termos do CGP, e ainda, numa situação paralela a esta, Alfredo de
Sousa e José Paixão, no seu Código de Processo Tributário, Comen-
tado e Anotado, 3a Edição, em comentário ao art. 155o.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 8 de Outubro 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 18 de Outubro 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: 21 411. Recorrente. Carlos Prata - Gabinete de Arquitectura
e Serviços, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho liminar que lhe indeferiu a impug-
nação deduzida contra a liquidação de IVA relativa ao ano de 1989,
no montante de 3 029 844$00, veio a Ite Carlos Prata — Gabinete
de Arquitectura, LdA, do mesmo recorrer, concluindo a sustentar
que:

— o Estado não pode induzir os contribuintes em erro para se
prevalecer depois das confusões geradas;

— tendo a FaNa, em nota de liquidação remetida à Rte, advertido
esta de que poderia apresentar reclamação graciosa ou impugnação
no prazo de 90 dias nos termos do art. 123o do CPT, não pode vir
mais tarde alegar extemporaneidade dessa impugnação por esta não
ter respeitado o prazo contado de harmonia com a al. a) do art. 89o

do CPCI;



2512

— esta atitude constitui manifesto abuso de direito que ofende
o direito à informação da Rte e é incompatível com o dever de co-
laboração da Administração com os cidadãos;

— tal questão foi suscitada pela Rte mas foi ignorada pelo tribunal
a quo, que por isso incorreu em nulidade;

— o IVA não é um imposto de cobrança virtual, divergindo do
figurino estabelecido no art. 19o do CPCI, não podendo aplicar-se
ao caso o regime do art. 7o do Decreto Preambular do CPT, pelo
que o prazo aplicável é o do art. 123o deste código;

— mesmo que fosse aplicável o art. 89o do CPCI, porque a li-
quidação em causa era adicional, originara a cobrança eventual e
só passada esta ocorreria a conversão da cobrança em virtual, sendo
da consequente abertura do cofre que se iniciaria o decurso do prazo
de 90 dias do art. 89o;

— o que daria como tempestiva a impugnação.
Teriam sido erradamente aplicados o art. 7o do DL 154/91, de

23.4., 20/1/a) e 123o do CPT, 19o e 89o do CPCI, 26o e 27o do CIVA,
334o do CC e 7o do CPA.

A FaPa contra-alegou a sustentar a 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.

Ouvida a Rte à questão suscitada pelo MoPo, veio opor-se-lhe,
sustentando que a matéria de facto não foi posta em causa e que
os termos em que a notificação para pagar a quantia em causa lhe
foi feita estão provados por documento junto aos autos, o qual não
foi impugnado.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar a 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, loga conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Na verdade, na conclusão B, a Rte afirma que a FaNa, em nota
de liquidação a si remetida, a advertiu de que poderia apresentar
reclamação graciosa ou impugnação judicial no prazo de 90 dias nos
termos do art. 123o do CPT.

Ora, tal nota, assim como o seu teor, incluindo a indicação do
prazo e regime para impugnar, é determinação da realidade, do mundo
dos factos, que a Rte propõe para conhecimento no recurso, pois
todas as ditas referências não constam do probatório da decisão
recorrida.

Sendo que, para o efeito de que se trata, ajuizar da competência
do tribunal para conhecer de questão de facto, não releva invocar
meios de prova bastantes, porquanto o que interessa é definir qual
o tribunal competente para os apreciar e deles extrair o resultado
probatório.

Quando ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquele controvérsia a envolver matéria de facto.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
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de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 41o/1/a) do ETAF, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Central Administrativo (2a Secção).

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 de 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 8 de Outubro 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 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Incompetência hierárquica. Recursos per saltum para o STA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
é hierarquicamente competente para conhecer dos recur-
sos de decisões proferidas pelos tribunais tributários de
1a instância, - recursos per saltum -, quando tenham
por exclusivo fundamento matéria de direito.

II — Tal não é o caso quando, entre outros factos, se afirme
nas conclusões das alegações, para além do que consta
do probatório da decisão recorrida ou que nela foi tido
em conta, que «em 22/10/93 foi outorgada a partilha
extrajudicial por óbito de Antenor Soares Alves, pai do
ora oponente» e que «nessas partilhas lhe couberam em
preenchimento do seu quinhão hereditário, as verbas 1,
2 . . . relacionadas nessa partilha».

Recurso n.o 21 453. Recorrente: Augusto Antenor Rodrigues Soares
Alves. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Ben-
jamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1 — Augusto Antenor Rodrigues Soares Alves, com os demais sinais

dos autos, deduziu oposição à execução fiscal que, originariamente
movida contra a sociedade Soares Alves & Ca L.da, para cobrança de
dívidas provenientes de contribuições dos anos de 1982 e 1983 para
o Centro Regional de Segurança Social de Aveiro, do montante de
2 987 439$00, veio depois a reverter contra si, tendo alegado, além
do mais, que, a quando da sua citação na qualidade de herdeiro
de Antenor Soares Alves e à data da penhora, não existia quinhão
hereditário; que a dívida estava prescrita e que nunca o oponente
ou seu falecido pai poderiam ser responsabilizados pelo que aconteceu
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à firma da qual eram gerentes por as suas dificuldades económi-
co-financeiras terem advindo de diversos factores alheios, entre estes
se contando o clima de greves dos anos de 1975 e 1976, as dificuldades
postas à saída para o estrangeiro pelas autoridades militares da altura
para a realização de contratos de venda e a falência da maioria das
empresas suas devedoras.

2. Por sentença de 96.10.10, o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro, no pressuposto de que o regime legal regente da situação
de facto era o que decorria do art.o 13o do C.P.T., por força do
disposto no art.o 2o do DL. n.o 154/91, julgou a oposição improcedente
por o oponente não haver feito prova de que não havia sido por
culpa sua que o património da sociedade executada se havia tornado
insuficiente para a satisfação do crédito sob execução.

3. Inconformado com o decidido, o oponente recorreu directamente
para esta formação judicial, pedindo, com base nos fundamentos ex-
postos nas suas alegações de recurso e sintetizados nas respectivas
conclusões, a revogação da sentença recorrida e a procedência da
oposição.

4. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto suscitou, no seu parecer,
a questão prévia da incompetência hierárquica deste Supremo Tri-
bunal por o recurso não ter por exclusivo fundamento matéria de
direito, já que, pelo menos, nas conclusões 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 9.a e 10.a
se afirmavam factos que o M.tmo Juiz a quo não estabelecera, nem
de qualquer forma tomara em conta na sentença.

5. Ouvidas as partes sobre a questão prévia, nenhuma delas
respondeu.

B — A fundamentação.
Com vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A questão prévia da incompetência hierárquica deste tribunal.
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 re-
curso, de todas as demais questões.

No art.o 32o no 1 al. b) do E.T.A.F. atribui-se à Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a compe-
tência para «conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito».

Por outro lado, resulta do arto 41o no 1 al. b) do mesmo E.T.A.F.
que a competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando estes tenham por fundamento matéria
que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria
de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois é nelas
que a recorrente tem de condensar as causas de pedir a que atribui
susceptibilidade jurídica para, na sua óptica, determinar uma solução
da causa diferente da decidida ou ditada na decisão recorrida, in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto, aí feitas ou seja, da sua virtualidade
ou susceptibilidade para alcançar a solução pretendida, em face do
direito aplicável e da factualidade dada por assente na decisão
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, pois tal
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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 disposiççõies legais (cf.,
entre outros, os arts 511.o, n.o 1, 653.o, 655.o, 657.o, 659.o, 646.o, n.o 4,
722.o, n.os 1 e 2 e 729.o, n.o 2 do C.P. Civil), para avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que diz na decisão recorrida,
enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão de facto
ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam a normas ou princípios
jurídicos que tenham sido pretensamente violados quanto à sua de-
terminação, interpretação ou aplicação, ou se, ou também, à con-
sideração de quaisquer factos naturais ou ocorrências da vida real
(fenómenos da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo
que do domínio do espírito ou da vontade), cujo conhecimento im-
plique a elaboração de qualquer juízo probatório que não se contenha
na competência 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 (n.o 2 do art.o 721.o 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 (art.o 722.o, n.o 2 do C.P. Civil).

Em todo o caso, o fundamento específico do recurso é ainda aqui,
em primeiro lugar ou directamente, uma questão de interpretação
ou de aplicação da lei relativa à força probatória específica estabelecida
legalmente de certos meios de prova, em função do facto probando
ou do meio de prova.

Só por decorrência da solução dada a essa questão de direito é
que o tribunal de revista poderá acabar por fixar os factos induzidos
por esses meios de prova.

Se se analisar o afirmado nas conclusões 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 9.a e
10.a, e que constituem, na respectiva dimensão, uma síntese de que
antes se alegou no recurso, verifica-se que a recorrente afirma aí
todo um quadro de factos que não se mostra fixado no probatório
da decisão recorrida ou que, de qualquer modo, nela haja sido tomado
em conta.

Na verdade, invoca-se aí que «em 22 de Outubro de 1993 foi ou-
torgada a partilha extrajudicial por óbito de Antenor Soares Alves,
pai do ora oponente»; que «nessas partilhas couberam-lhe em preen-
chimento do seu quinhão hereditário, as verbas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
47 e 55 relacionadas nessa partilha»; que «em 4/11/93 o oponente
é citado, dando-se-lhe conhecimento de que no processo de execução
fiscal tinha-lhe sido penhorado o direito e acção que lhe pertencia
na herança do pai»; que «apesar disso, na execução fiscal manteve-se
a penhora do quinhão hereditário»; que «sendo certo que nehum
desses bens consta da lista de bens constante do auto de penhora
que lhe foi entregue a quando da citação em 4/11/93, e isto porque
a herança de seu pai tinha mais bens do que aqueles que constam
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do auto de penhora» e, finalmente, que «para além de que neste
auto de penhora constam bens que, nessa data, já há muito haviam
sido vendidos, nomeadamente um prédio inscrito na matriz urbana
da freguesia de paços de Brandão sob o artigo 1277, vendido em
15/7/93».

A recorrente estrutura, assim, a solução jurídica por que se bate
no recurso na consideração, além, do mais, de factos que estão para
além do probatório estabelecido na sentença.

Sendo assim, são 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 pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo mas o Tribunal Tributário de 2.a 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 2.a Instância,
para quem a recorrente pode pedir a remessa dos autos no exercício
do direito conferido pelo art.o 47.o do C.P.T.

Custas pela recorrente com taxa de justiça de 15 000$00 e pro-
curadoria de 40 %.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Joaquim Almei-
da Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Ma-
nuel Duarte Carvalho Junior.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instãncia 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 da 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 materia 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
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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 apções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II
vol., edição do Ministério da Justiça, Lisboa 1983, págs. 206 a 209.
Aí se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau
de jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas
por um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal
de categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal
de revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
no Estatuto dos tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al.
b), compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o tribunal Tributário de 2a

Instância.
Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista

per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
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de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa apção?

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 Instãncia, 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 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário; multas.

Doutrina que dimana da decisão:

O apoio judiciário não abrange as multas.

Recurso n.o 21 470 em que é Recorrente Ivone Vieira Silva Seabra
Santos Pereira de Melo e Recorrida a Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Fonseca Limão.

Ivone Vieira Silva Seabra Santos Pereira de Melo, não se con-
formando com o acórdão do T. T. de 2a Instância, a pg. 93, dele
interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:

“1o - A ora recorrente não tem meios económicos que lhe permitam
pagar a multa em causa no presente recurso.

2o Consequentemente, se à recorrente não for concedida a dispensa
do pagamento da multa, a mesma fica sem poder defender os seus
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direitos na presente execução fiscal, na medida em que, e de acordo
com o referido n.o 6 do art. 145o do C.P.C., o não pagamento da
multa determina a perda do direito da recorrente praticar o acto,
isto é, a oposição à execução fiscal, já deduzida, fica sem efeito, opo-
sição essa apresentada em tempo legalmente admissível.

3o- O direito a defesa encontra-se expressamente consagrado no
art. 20o da C.R.P.

4o - O Acórdão ora recorrido ao considerar, nomeadamente, que
o apoio judiciário, previsto e regulado no Dec. Lei n.o 387-B/87, de
29-12, não abrange a dispensa do pagamento das multas e, por isso,
ao confirmar a decisão do Tribunal Tributário de 1a Instância, está
a restringir ou mesmo a impedir o exercício do direito de defesa
por parte da recorrente.

5o - O Acórdão recorrido não só viola o art. 20o da C.R.P., mas
também o art. 18o n.o 2 da C.R.P., pelo que é inconstitucional.

6o - Nos termos do art. 18 n.o 1 da C.R.P. “os preceitos cons-
titucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são di-
rectamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas
e, portanto, os próprios Tribunais.

7o - Seria absurdo considerar que havendo insuficiência económica
os prazos judiciais nunca poderiam ser decididos, na medida em que
a multa daí resultante não é abrangida pelo apoio judiciário.

8o Se se considerar que o Dec. Lei no. 387-B/87, de 29-12, que
prevê e regula o apoio judiciário, não abrange a dispensa do pagamento
das multas, então esse mesmo diploma não só viola o art. 20o, pois
restringe ou mesmo impede o exercício do direito a defesa consagrado
neste artigo, como também viola o art. 18o no. 2 da C.R.P., uma
vez que não constituiu uma das restrições, a um direito constitucional,
previsto na Constituição; o referido diploma é, assim, inconstitucional;

9o - A não ser que se faça uma interpretação extensiva do referido
diploma, e de acordo com o espírito dos artigos 20o e 18o no. 2 da
C.R.P., os quais afastam qualquer restrição ao direito de defesa, de
modo a que a dispensa do pagamento das multas seja compreendida
no apoio judiciário; entende a ora recorrente que terá necessariamente
de se fazer uma interpretação extensiva daquele diploma, pois só
esta interpretação é que faz verdadeiramente sentido.

A F.P. opinou pela improcedência do recurso.
O Exmo. Magistrado do Mo Po foi do parecer que o recurso não

merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido consignou a seguinte matéria de facto:
A) Citada, em 30 de Setembro de 1992, para execução fiscal ini-

cialmente instaurada contra Simotor - Sociedade Imobiliária Torreen-
se, Lda., a recorrente apresentou, em 3 de Novembro seguinte, na
Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, requerimento
invocando a nulidade de sua citação e deduzindo oposição à execução.

B) Por despacho de 10 de Março de 1993 foi determinado o cum-
primento da disposição contida no n.o 6 do art. 145o do Código do
Processo Civil.

C) Em 7 de Abril de 1993 a recorrente apresentou em juízo o
requerimento de fls. 49, requerendo apoio judiciário, com dispensa
“de efectuar quaisquer pagamentos a título de preparos, de multas
e do pagamento de custas”, invocando carência de meios económicos
“para custear os encargos decorrentes do presente pleito”, bem como
para efectuar o pagamento da multa, determinada nos termos do
n.o 6 art. 145o do C.P.Civil.
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D) Em 23 de Abril de 1993 foi proferido o despacho recorrido,
em que se escreveu:

Requerimento de fls. 49:
Notificada para efectuar o pagamento da multa (...) veio a oponente

requerer o benefício do apoio judiciário, na modalidade de dispensa
de pagamento de preparos, multas e custas, por carecer de meios
económicos para custear as despesas do processo.

(...)
As multas (...) não estão abrangidas nas custas (...) pelo que (...)

não pode a parte ser dispensada de as pagar, nomeadamente por
insuficiência económica.

(...) Termos em que se indefere a requerida dispensa do pagamento
da multa”.

A questão a decidir consiste em saber se o apoio judiciário pode
ou não englobar a dispensa do pagamento da multa por apresentação
tardia de documento.

A esta questão responderam as instâncias negativamente.
Contra este entendimento, reagiu a recorrente quer no recurso

interposto para a 2a Instância, quer no presente.
Dispõe o art. 20o da C.R.P.:
1 - A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para

defesa dos seus direitos e interesses legítimos.
Por seu turno, o art. 1o n.o 1 do D.L. 387-B/87, de 29-12, refere:
O sistema do acesso... aos tribunais destina-se a promover que

a ninguém seja dificultado ou impedido, em razão de sua condição
social ou cultural, ou por insuficiência de meios económicos, de co-
nhecer, fazer valer ou defender os seus direitos.

A protecção jurídica reveste as modalidades de consulta jurídica
e apoio judiciário, destinando-se às pessoas singulares ou colectivas
que demonstrem não dispor de meios económicos bastantes para su-
portar os honorários dos profissionais forenses... e para custear, total
ou parcialmente, os encargos normais de uma causa judicial (v. arts. 6o

e 7o n.os 1 e 4).
O apoio judiciário compreende a dispensa, total ou parcial, de

preparos e do pagamento de custas, ou o seu diferimento, assim como
do pagamento dos serviços de advogado ou solicitador (v. art. 15o

n.o 1).
Das disposições legais ora referidas resulta que o apoio judiciário

abrange apenas os encargos normais de uma causa judicial a que
estes se traduzem nos preparos, custas e pagamento de serviços a
advogado ou solicitados.

Donde se conclui que as multas, por apresentação tardia de do-
cumentos, referidas no art. 145o do Código de Processo Civil, se en-
contram excluídas do âmbito do apoio judiciário, sem embargo de,
nos processos iniciados em 1 de Janeiro de 1997, o que não é o
caso, o juiz poder determinar a redução ou dispensa da multa nos
casos de manifesta carência económica ou quando o respectivo mon-
tante se revele manifestamente desproporcionado” (v. art. 16o do
D.L. 329-A/95, de 12-12 e 145 n.o 7 do Código de Processo Civil,
na versão actual).

E bem se compreende que o apoio judiciário não englobe tais
multas.

Na verdade, estas são sempre fruto de negligência ou incúria da
parte, pois que não se apresentou, podendo fazê-lo, a praticar atem-
padamente o acto.
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Constituem, pois, encargos anormais de uma causa judicial que
extravasam do âmbito do apoio judiciário, que, assim, quanto a eles,
não podia ser concedido, ao tempo do pedido.

O que, a nosso ver, não viola o art. 20 da C.R.P. na parte em
que assegura o direito de acesso aos tribunais.

Este, teve-o a recorrente, em toda a sua plenitude, durante os
vinte dias úteis em que podia deduzir a oposição à execução fiscal,
podendo em qualquer deles, apesar de nesse espaço de tempo, não
lhe ter sido exigida qualquer quantia, requereu apoio judiciário (v.
art. 17o n.o 1 do D.L. 387-B/87).

Por outro lado, porque a recorrente teve o direito de acesso aos
tribunais durante esse período, não se vê em que medida aquele lhe
tivesse sido restringido, o que equivale a dizer que não se descortina
a violação do art. 18o da C.R.P.

Em suma, à mingua de alegação relativa a justo impedimento, a
recorrente podia e devia deduzir oposição no prazo assinado para
o efeito; não o fazendo, por inércia, incúria ou negligência, a par
da alegada insuficiência económica, nada poderá suportar a alegação
segundo a qual, o não pagamento da multa, lhe restringe ou impede
o direito de defesa, porquanto apenas de si se deve queixar.

Por último sempre se dirá, a propósito da propugnada interpretação
extensiva do D.L. 387-B/87, no sentido de as multas poderem ser
englobadas no apoio judiciário, que tal só seria viável se se concluísse,
o que não é o caso, ter sido essa a intenção do legislador (v. Parecer
no 71/76, da P.G.R. de 8/07/76, B.M.J. 263, 103) e que, diga-se ainda,
a eventual violação do art. 20 da C.R.P. por aquele diploma legal,
na medida em que não previu a despensa do pagamento das multas,
constituirá inconstitucionalidade por omissão, que não cumpre a este
S.T.A. apreciar nem a recorrente a pode suscitar (v. art. 283o no 1
da C.R.P.).

Termo em que, mantendo o acórdão recorrido, se acorda em negar
provimento do recurso.

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

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva
Rodrigues. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro 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 é o I.R.C.,
traduz-se em real amputação do lucro, não sendo, natural
e ontologicamente, custo fiscal, pelo que tal encargo não
é dedutível para efeito de determinação do lucro tributável
em I.R.C.
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II — Este entendimento, que se reputa correcto face à redacção
da al. a) do n.o 1 do art.o 41o do C.I.R.C., antes da
alteração introduzida pela Lei n.o 10-B/96, de 23 de Mar-
ço, mau grado a existência de decisões jurisprudenciais
divergentes, impõe-se, agora, ao intérprete, após a referida
alteração, à qual o legislador atribuiu natureza inter-
pretativa.

Recurso N.o 21.472 em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Manuel Sousa Lopes, S.A. e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Coelho Dias.

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

1.A FaPa, inconformada com a sentença de fls. 21, na qual se julgou
procedente a impugnação deduzida por “Manuel de Sousa Lo-
pes, S.A.” contra as autoliquidações de I.R.C. e Derrama dos exercícios
de 1992 e 1993, na medida em que foram influenciadas pelos valores
de 2.922.142$00 e 2.972.956$00 das derramas desses anos, daquela
decisão veio recorrer para este S.T.A., assim concluindo a alegação
do recurso:

1o- A derrama é um imposto municipal, imposto acessório do I.R.C.
2o-Não é um dos possíveis encargos parafiscais previsto no art.o 23o,

1, al. f), do C.I.R.C., pelo que não é custo a considerar no apuramento
do lucro tributável.

3o-É sim um dos encargos previsionados na al. a) do n.o 1 do
art.o 41o, do C.I.R.C., na caracterização de outro imposto indirec-
tamente incidente sobre o lucro.

4o-Em razão da conclusão n.o 3, a derrama, no valor de 5.895.098$00,
não pode ser aceite como custo, no apuramento do lucro tributável
da impugnante e do exercício em causa, aliás, exercícios de 92 e
1993.

5o-A douta decisão sob recurso, incursa em erro de julgamento,
por errada interpretação e aplicação dos normativos legais consubs-
tanciados nos arts. 23o, 1, al. f) e 41o, 1, al. a), do C.I.R.C., deve
ser revogada e substituída por douto acórdão que, julgando procedente
o presente recurso, mantenha, a final, a liquidação posta em crise.”

1.1.Contra-alegou a recorrida, pugnando pela manutenção do
decidido.

1.2.O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., emitiu parecer
no sentido do provimento do recurso.

1.3.Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deram-se como provados os seguintes

factos:
“Relativamente aos exercícios de 1992 e 93, a impugnante inscreveu

na declaração mod. 22 de I.R.C. os valores de 2.922.142$00 e
2.972.956$00 de derrama (quadro 19, linha 22), que acresceu ao lucro
tributável, juntamente com os valores de I.R.C. - quadro 17, linha 12.”.

2.1.Na sequência dessa fixação da matéria de facto, colocou-se,
como questão a decidir, a de saber se a derrama era um encargo
fiscal ou parafiscal, a considerar como custo, nos termos do art.o 23o

do C.I.R.C.
Não poderia, segundo o julgador, acolher-se a posição da FaPa,

ou seja, a de que a derrama era um imposto acessório do I.R.C.
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Embora sendo uma prestação exigida aos contribuintes, sem con-
trapartida, o que permitiria qualificá-la como imposto, o facto de
ser lançada pelos municípios no uso de competência própria afastaria
tal qualificação, dado que aqueles carecem de poder para criar tal
receita tributária.

O legislador não poderia ter-se esquecido da derrama no art.o 41o

do C.I.R.C., dado que aí menciona outra receita municipal - a con-
tribuição autárquica - pelo que aquela tem de considerar-se encargo
parafiscal dedutível nos termos do citado art.o 23o.

Com tal argumentação, decidiu-se o julgador pela procedência da
impugnação.

Vejamos, pois, se procedem as críticas da recorrente ao decidido,
sendo de adoptar o sentido que defende no recurso.

A referida questão foi abordada e decidida em recentes arestos
deste S.T.A., naquele mesmo sentido, com fundamentação a que se
adere, aqui, e para a qual nos remetemos, no seu essencial (cfr. 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 do I.R.C., não podendo exceder 10 % daquelas, nos termos
dos n.os 1 a 4 do art.o 5o da Lei 1/87, de 6 de Jan., com a redacção
dada pelo art.o 1o do D.L. 470-B/88, de 19 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 (cfr. A. Xavier, “Manual...”, vol. I, pgs. 94,
95 e 348, Braz Teixeira, “Princípios de Direito Fiscal”, vol. I, pgs. 189,
Sá Gomes, “Lições de Direito Fiscal”, vol. I, Cadernos C.T.F. n.o 133,
pgs. 371/376, e Gomes Canotilho e Vital Moreira “Constituição,
Anot.., 2o vol. pg. 389).

A derrama é, assim, como o I.R.C., um imposto sobre o rendimento,
o lucro tributável das pessoas colectivas (cfr., ainda, Rogério Fer-
nandes Ferreira, “A derrama é ou não custo fiscal?”, C.T.F., n.o 378,
pgs. 9/15).

Anteriormente à nova redacção da al. a) do n.o 1 do art.o 41o

do C.I.R.C., introduzida pelo art.o 28.o, 1, da Lei n.o 10-B/96, de
23 de Março (O.E. 96), e cujo n.o 7 prescreve ter natureza inter-
pretativa, nova redacção essa que veio estabelecer não serem de-
dutíveis, para efeito de determinação do lucro tributável, mesmo quan-
do contabilizados como custos ou perdas do exercício, a par do I.R.C.,
quaisquer outros impostos directa ou indirectamente incidentes sobre
os lucros, a questão da derrama merecer, ou não, o mesmo tratamento
fiscal que o I.R.C., quanto à sua indedutibilidade para determinação
do lucro tributável, uma vez que a referida al. a) apenas ao I.R.C.
se referia, foi objecto de decisões divergentes, pelo menos neste Tri-
bunal, 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.,
n.o 379, pg. 304.

Divergência essa motivada, essencialmente, por diferentes inter-
pretações daquela al. a), face ao preceituado na al. f) do n.o 1 do
art.o 23o do C.I.R.C., atenta a natureza atribuível à derrama e o ca-
rácter, excepcional, ou não, da referida al. a), relativamente à “regra”
legal de se considerarem custos, entre outros, os encargos fiscais e
parafiscais - 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
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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 n.o 1 do art. 23o do C.I.R.C. e de enumerar
alguns encargos como tais, por os reputar, certamente, mais relevantes,
nas alíneas a) a j), logo 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 outras componentes do lucro tributável deve ser con-
siderada, numa extensão da definição feita inicialmente, o que afasta
uma relação de regra - excepção entre aquele art.o 23o e as normas
seguintes, nomeadamente as do art.o 41o.

Assim, e considerando, ainda, que a derrama, como o I.R.C., 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, nunca poderia ser encargo dedutível para determinação
do lucro tributável em I.R.C. (cfr. Rogério Ferreira, loc. cit., e os
mencionados acs. deste S.T.A.).

No caso dos autos, como refere esse A., a proceder a pretensão
da ora recorrida, estaríamos perante um imposto dedutível a ele pró-
prio, o que seria absurdo.

Mas, se dúvidas havia, embora injustificadas, pelas razões expostas,
com a referida nova redacção da al. a) do n.o 1 do arto. 41o do C.I.R.C.,
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 (cfr.
Baptista Machado, “Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código
Civil”, pgs. 285 e segs., e cits. acs. deste S.T.A.).

Deste modo, como se refere no ac. de 5.3.97, aquela lei inter-
pretativa “integra-se na lei interpretada”, nos termos do art.o 13o

do C. Civil, com ressalva do caso julgado, retroagindo os seus efeitos
à data da entrada em vigor do C.I.R.C., não se colocando, assim,
como pretende a recorrida, qualquer problema de inconstituciona-
lidade, derivada da retroactividade da lei, que só existiria, e cuja so-
lução, mesmo assim, não seria forçosamente favorável àquela, no caso
de se ter considerado que a lei não correspondia ao conceito de
lei interpretativa por natureza, hipótese que ficou, como vimos,
afastada.

Há que concluir, pois, que as autoliquidações impugnadas não es-
tavam inquinadas da ilegalidade consistente em não terem sido de-
duzidas as derramas aos lucros tributáveis da recorrida nos exercícios
de 1992 e 1993, como custos desses exercícios, pelo que a sentença
recorrida, decidindo diversamente, violou as normas legais invocadas
pela FaPa recorrente, não podendo, por isso, manter-se na ordem
jurídica.

3.Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, julgando-se a deduzida impugnação improcedente.
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Custas pela recorrida, na 1a instância e neste S.T.A., fixando-se,
aqui, a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 8 de Outubro 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 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso judicial de decisão de Chefe de Repartição de Finanças
que indefere pedido de rectificação de erro material ale-
gadamente contido em seu anterior despacho. Irrecorribi-
lidade - artigo 670o, 2, do CPC.

Doutrina que dimana da decisão:

É insusceptível de recurso judicial para o Tribunal Tributário
de 1a Instância a decisão de Chefe de Repartição de Fi-
nanças que indefere pedido de rectificação de erro material
alegadamente contido em anterior despacho do mesmo fun-
cionário da Administração Fiscal.

Recurso n.o 21.474 em que é recorrente Augusto Sá da Costa, L.da

e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Sr. Conso.
Dr. Mendes Pimentel.

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

“Augusto Sá da Costa, L.da”, com sede na Rua Garrett 100, em
Lisboa, recorre da decisão de 4o Juízo do TT 1a de Lisboa que, julgando
intempestivo recurso seu de despacho do Chefe da 2a Secretaria de
Execuções Fiscais de Lisboa de 27/6/94, se absteve de dele conhecer
de fundo.

Remata a sua atinente alegação com as seguintes conclusões:
1a O despacho de 22/4/94 indeferiu o pedido da ora recorrente

do pagamento da dívida exequenda em prestações.
2a Esta não recorreu daquele despacho.
3a Mas recorreu do despacho que veio a ser proferido em 27/6/94

sobre o seu requerimento de rectificação de erro material.
4a Este último despacho integra aqueloutro, cuja rectificação se

pretendeu, pelo que tem de entender-se que o despacho de 12/4/94
ficou abrangido no recurso interposto.

5a Disposições legais violadas: artigos 667o, 686o e 145o do C.P.C.
de 1961.

Não houve contra-alegação.
Em douto parecer, o Ex.mo. Magistrado do Ministério Público junto

deste Supremo Tribunal levantou a questão prévia de irrecorribilidade
do despacho que recusou a rectificação, por isso que não se deve
conhecer do presente recurso.
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Mas, se se entender o contrário, afigura-se ao distinto P.G.A. que
lhe deve ser negado provimento, pois que, “não impugnando tem-
pestivamente a decisão que recaiu sobre o seu pedido de pagamento
em prestações, a recorrente perdeu o direito de a impugnar - ar-
tigo 145o, n.o 3, do Código de Processo Civil - e a decisão proferida
passou a ter força obrigatória dentro do processo - artigo 672o do
mesmo diploma. Ficou definitivamente decidido, assim, que o pedido
de pagamento em prestações foi intempestivo. A decisão sobre o
pedido de rectificação de erros ou lapsos materiais, para mais no
caso de recusa, não tem por efeito a integração do anterior despacho,
antes é uma decisão autónoma, quanto ao seu objecto, para efeitos
de recurso”.

Levada ao conhecimento das partes tal questão prévia, apenas se
manifestou a Fazenda Pública, nos termos de fl. 78.

Corridos os vistos cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente os seguintes factos:
a) Com base no título executivo consubstanciado na certidão de

fls. 2, foi instaurada a presente execução contra a recorrente, que
veio a ser citada para a execução em 25/3/93.

b) Em 3/5/93, deu entrada na RF um requerimento em que a Rct.
pedia o pagamento da dívida exequenda em 60 prestações mensais,
declarando oferecer garantia bancária.

c) Por despacho de 22/3/94, o CSAEF indeferiu o requerido pedido
de pagamento em prestações com fundamento em que este pedido
deve ser formulado no prazo de 20 dias e é contado nos termos
do art.o 279o do C. Civil.

d) Em 11/5/94, foi feita a penhora constante do auto de fls. 14.
e) Por despacho de 14/6/94 (fls. 17), o CSAEF designou dia para

venda do bem penhorado, despacho notificado à executada por ofício
registado em 17/6/94.

f) Em 23/6/94, deu entrada na RF um requerimento em que a
Rct., invocando o art.o 667o do CPC, requereu a rectificação do erro
material contido no despacho de 22/2/94, alegando que o mesmo con-
tinha erro material consistente na errada contagem do prazo de 20
dias, devido a lapso manifesto, e requerendo, por consequência, a
anulação da penhora e da data designada para a venda.

g) Em 27/7/94, o CSAEF proferiu o despacho de fls. 23, onde,
entendendo que o prazo deve ser contado de acordo com as regras
do art.o 279o do CPC; que não podia ser levantada a penhora, por
a executada não ter prestado qualquer garantia nos termos do art.o
282o, 1, do C.P.T.; e que, quanto ao pedido de pagamento em pres-
tações, era incompetente para autorizar esse pedido, decidiu indeferir
o requerido a fls. 20 e manteve a venda já designada.

h) Este despacho foi notificado à recorrente por ofício de 27/5/94.
Exposto o quadro factual disponível, debruçemo-nos sobre a ques-

tão prévia suscitada pelo Ministério Público.
Como bem se vê do intróito de fls. 29, a recorrente interpôs recurso

judicial para o TT 1a de Lisboa do despacho de fls. 23 e v.o do CSAEF
de Lisboa que indeferiu o seu pedido de rectificação de erro material
consistente em errada contagem de prazo de 20 dias do art.o 279o,
1, do C.P.T., alegadamente praticado no despacho do mesmo fun-
cionário de fls. 10, onde se indeferiu pretensão de pagamento da
dívida exequenda em 60 prestações mensais.

Dos recursos das decisões da administração fiscal “trata o art.o 355o

do C.P.T., integrando a Subsecção I da Secção X do Capitulo II
do Titulo V.
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Nada nos diz tal preceito sobre a recorribilidade ou não, de despacho
do chefe da Repartição de Finanças que indefira pedido de rectificação
de erro material.

O artigo 357o daquele compêndio adjectivo, integrando a Subsec-
ção III da dita Secção X estabelece que “em tudo o que não estiver
previsto neste Código, aos recursos da presente secção aplicar-se-á,
com as necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de
Processo Civil para os recursos em processo de execução”.

Temos assim que os recursos mencionados no artigo 355o se regem,
subsidiariamente, pelos preceitos dos artigos 167o a 179o, em especial.
Caso subsista lacuna, aplica-se-lhes «com as necessárias adaptações,
o regime estabelecido no Código de Processo Civil para os recurso
em processo de execução”.

Ora, debalde procuramos naqueles artigos do C.P.T. a solução da
questão de que nos ocupamos.

E também em vão a buscamos nas disposições do C.P.C. atinentes
aos recursos em processo de execução - artigos 922o e 923o.

É sabido que “são subsidiariamente aplicáveis ao processo de exe-
cução as disposições que regulam o processo de declaração” - ar-
tigo 801o do CPC.

Neste contexto, dúvida não oferece o apelo ao estatuído no
art.o 670o, 2, do mesmo compêndio adjectivo fundamental, que pres-
creve que “do despacho que indeferiu o requerimento de rectificação
(...) não cabe recurso”.

Por isso, in casu, o que a Rct. deveria ter feito, ante a sua proclamada
discordância com a contagem do prazo de vinte dias constante do
despacho rectificando de 22/2/94 (que indeferiu pedido de pagamento
da dívida exequenda em prestações, por extemporâneo) era deste
interpor recurso judicial para o TT 1a Instância de Lisboa, no prazo
de oito dias após a notificação do indeferimento do seu pedido de
rectificação - cfr. art.o 686o, 1, do CPC.

Não o tendo feito, formou-se em relação ao mesmo despacho caso
decidido (ou caso resolvido), assim se firmando na ordem jurídica.

Pelo exposto, procede a questão prévia em apreço, por isso que,
por irrecorribilidade do despacho objecto do recurso sobre que recaiu
a decisão judicial alvo do presente recurso jurisdicional, se decide
não conhecer deste.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 10.000$00 e de pro-
curadoria 40 %.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da As-
sunção Barbosa. — Fui presente: Duarte de Carvalho.

Acordão de 8 de Outubro de 1997

Assunto:

Âmbito do recurso. Questão não apreciada no Acórdão
recorrido.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Os recursos destinam-se a apreciar as decisões recorridas
(arto 676, 687, e 690 do C.P.C.).

II — Questionando-se no recurso matéria de facto não apre-
ciada no acórdão recorrido, não pode este STA dela co-
nhecer quer por não poder ser objecto do recurso, nos
termos referidos, quer por o STA não poder conhecer
matéria de facto nos recursos inicialmente julgados nos
tribunais de 1a instância, salvo nos casos do arto 722
do CPC (arto 2, no 4 do E.T.A.F.).

Recurso n.o 21 495. Recorrente, Maria Vitória Jesus dos Santos Con-
treiras. Recorrida, Fazenda Pública. Relator, Ex.mo Cons.o Dr. Vítor
Meira.

Maria Vitória Jesus dos Santos Contreiras, inconformada com o
decidido no acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância, que negara
provimento ao recurso que para ele interpusera da sentença do Mo

Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, dele veio re-
correr para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as
seguintes conclusões:

1 — No acórdão do Tribunal de 2a Instância entendeu-se que não
havia, sequer, que apreciar a argumentação da recorrente, pois, tendo
a sentença decidido pela ineptidão da petição de oposição;

2 — E contra tal não se tendo insurgido a recorrente, haveria que
considerar que, com tal decisão se havia conformado;

3 — Ora o fundamento que a recorrente invocou no seu recurso
baseia-se em irregularidade anterior à sua petição (julgada inepta);

4 — Com efeito, a recorrente invocou a própria nulidade da sua
citação;

5 — A qual teria que levar à anulação de todo o processado
posteriormente;

6 — Com o que a recorrente nem sequer se teria que pronunciar
sobre a alegada ineptidão;

7 — Tal nulidade da citação a todo o tempo pode ser invocada
e é também de conhecimento oficioso;

8 — Pelo que sobre esse ponto se deveria ter pronunciado o douto
acórdão recorrido;

9 — Reconhecendo a existência da invocada nulidade, pelos motivos
a seguir recordados;

10 — A quantia exequenda reporta-se a Contribuição Industrial —
Grupo A do ano de 1988;

11 — Do título executivo consta apenas o nome de Raul Duro Con-
treiras e não o da recorrente;

12 — A oponente foi citada, nos termos do arto 276o do Cód. Proc.
Tributário;

13 — O devedor constante do título executivo falecera em 27/09/91;
14 — A recorrente não podia receber em seu nome a citação em

causa;
15 — O funcionário da Administração Fiscal estava obrigado a pro-

ceder em conformidade com o disposto no arto 254o e 241o no 3,
ambos do Cód. Proc. Tributário e não o fez;

16 — Não existe, por isso, citação ou, a existir, está ferida de nu-
lidade, nos termos do arto 251o, no 1, alínea a) do Cód. Proc. Tributário;

17 — Todo o processado, posteriormente, deve ser anulado;
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18 — A morte do titular do Estabelecimento Individual de Res-
ponsabilidade Limitada não implica a liquidação do Estabelecimento;

19 — Não está em causa o pagamento de quantia exequenda, mas
a falta de formalidades na citação da Recorrente que não sabe em
que qualidade foi citada;

20 — A recorrente também é herdeira;
21 — Tem, portanto, legitimidade passiva para poder ser citada

para os termos da execução;
22 — Não houve respeito pelo cumprimento dos normativos legais,

por parte do agente da Administração Fiscal que ”citou” a recorrente;
23 — As formalidades existem para garantir a defesa dos Con-

tribuintes/Administrados;
24 — O procedimento adaptado violou o disposto nos artos 241o,

no 3 e 254o ambos do Cód. Proc. Tributário;
25 — A citação está ferida de nulidade, conforme o ate 251o, no1,

alínea a) do Cód. Proc. Tributário;
26 — A douta sentença deve ser alterada, considerando-se inexis-

tente ou nula a citação, anulando-se os termos subsequentes do
processo;

27 — Ao não ter assim decidido, houve violação, ou pelo menos,
errada interpretação dos seguintes preceitos legais:

— arto 241o, no 3;
— arto 254o, ambos do Código de Processo Tributário.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

pronunciou-se pelo não provimento do recurso por o acórdão re-
corrido ter decidido correctamente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Vem fixada pelas instâncias a seguinte matéria de facto:
a) Contra Raul Duro Contreiras, residente que foi na Rua Viana

da Mota, 59, em Lisboa, foi instaurado o processo de execução fiscal
no 3280 — 91/102240.7, por dívida da quantia de 1.783.030$00, de
contribuição industrial — grupo A, do ano de 1988.

b) O executado faleceu em 27 de Setembro de 1991.
c) A oponente é o cônjuge sobrevivo do executado, e, portanto,

herdeira no processo de liquidação do imposto sobre as sucessões
e doações no 3642, instaurado no 14o bairro fiscal de Lisboa.

d) A oponente Maria Vitória Jesus dos Santos Contreiras foi citada,
pessoalmente, na referida execução, para pagamento da dívida em
07 de Novembro de 1992.

e) A oponente reagiu, tendo apresentado a petição de oposição
que deu origem aos presentes autos, em 7 de Dezembro de 1992.

Como é sabido, os recursos destinam-se a reapreciar as questões
decididas nas sentenças ou acórdãos de que se recorre e não a apreciar
questões que neles não hajam sido decididas, conforme prescrevem
os artigos 676o no 1, 687 no 1 e 690 no 1, todos do Código de Processo
Civil. No que concerne à matéria de facto está ela, salvo nos casos
previstos no artigo 722 do C.P.C excluída da competência deste tri-
bunal que apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados nos tribunais tributários de 1a instância por força
do disposto no artigo 21o no 4 do E.T.A.F.

A sentença proferida na 1a instância indeferiu a oposição por ter
considerado inepta a petição inicial por falta de causa de pedir. Refere
o acórdão recorrido que a recorrente não se insurgiu contra o fun-
damento em que assentou a decisão da 1a instância pelo que teria
de considerar que com ele se conformou, sendo irrelevante a dis-
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cordância manifestada quanto a outros considerandos da sentença
que não eram fundamento da decisão.

No recurso para este Supremo Tribunal a recorrente volta a insistir
no mesmo erro. Ela não ataca o acórdão recorrido — única peça pro-
cessual aqui em análise — quanto aos motivos que levaram ao não
provimento do recurso para o tribunal de 2a instância, pretendendo
antes que este tribunal conheça de que não conheceram os tribunais
de 1a e 2a instâncias, nomeadamente uma eventual nulidade de citação
praticada no processo executivo A recorrente refere mesmo na sua
conclusão 26 que pretende que se altere a sentença quando o que
está em causa no presente recurso terá que ser o acórdão recorrido,
ao qual não assaca qualquer ilegalidade ou vício. Assim sendo, não
pode o acórdão recorrido merecer qualquer censura, não podendo
este Supremo Tribunal decidir as questões de facto invocadas nas
alegações por para tanto carecer de competência.

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, 8 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos
Santos Serra. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro 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.

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 Tribunal Central Administrativo (artos
21o,no4, 32o,no1, b), e 41o, no1,a),do ETAF, e arto 167o

do CPT).

Recurso no 21.522. Recorrente: Artur da Câmara Moniz. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Artur da Câmara Moniz; devidamente identificado nos autos, de-
duziu oposição à execução fiscal, originariamente movida à sociedade
”Milhafre - Transportes Motorizados, Lda”, e, posteriormente, contra
si vertida para cobrança coerciva da quantia de 303 859$, proveniente
de imposto de camionagem, dos anos de 1981 a 1985, de imposto
de circulação dos anos de 1982 a 1985, e de contribuição industrial,
grupo B, dos anos de 1982 e 1983.

Por sentença de 16 de Junho de 1995, o Meritíssimo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Ponta Delgada julgou a oposição pro-
cedente quanto ao imposto de camionagem e de circulação, e im-
procedente quanto ao mais.

O oponente não se conformou com o julgado na parte que lhe
foi desfavorável, e daí o presente recurso, cuja alegação apresenta
este quadro conclusivo:

”O opoente nunca exerceu a gerência efectiva da sociedade;
A douta sentença, ao julgá-lo responsável pelo período em que

foi sócio efectivo, violou o disposto no arto 286o, no 1, b) e h), do
CPT, e no arto 668o, no 1, c), do CPC, devendo ser revogada e absolvido
o opoente ...”.

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

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer onde formulou o entendimento de que ”o recurso não tem
por fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que o Su-
premo Tribunal Administrativo será hierarquicamente incompetente
para o conhecimento do recurso...”.

Ouvidas as partes sobre esta questão, apenas o Recorrente veio
aos autos para se manifestar pela improcedência da excepção sus-
citada, já que, segundo ele, e em suma, sustentou ”que nunca exerceu
a gerência efectiva da sociedade, estava apenas apresentar a conclusão
necessária baseada nos factos dados como provados e não a invocar
um facto novo.”

Posto isto, e dispensados 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) dispunha, na redacção ao
tempo em vigor:

- ”A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância...” (arto

21o, no 4);
- ”Compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer

dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a

instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito” [arto 32o,
no 1, alínea b)];

”Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer...dos
recursos de decisões dos tribunais tributados de 1a instâncias salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32” [arto 41o, no 1, alínea
a)].
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O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como segue:

«Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso
no prazo de oito dias, a interpor...para o Tribunal Tributário de 2a

Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso em
que cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
”exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso - onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito - pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do ”quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. no 12707), terá em vista apurar apenas,
se o recurso foi interposto “com exclusivo fundamento em matéria
de direito” ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como bem salientou o Ministério Público ”o
que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica,
é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de
facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: se o faz,
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito,
e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Tributário
de 2a Instância, independentemente da eventualidade de, por fim,
este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que a dis-
cordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados
são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição de direito
que entende adequada”.

Em suma a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal ”ad quem” tomaria se fosse
competente.

Feitas estas reflexões, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura vê-se que o Recorrente ataca tal sentença também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
O Recorrente, ao afirmar que ”nunca exerceu a gerência efectiva

da sociedade”, afronta a dita sentença, na medida em que esta con-
siderou ”resultar da matéria de facto dada por provada” que o opo-
nente ”exerceu o cargo de gerente da executada originária entre
81/03/16...e Abril do mesmo ano” (cfr. fls. 163, ”in fine”, e 164).

Deste modo, e sabendo-se que ao domínio da matéria de facto
pertence quer os factos apurados quer as ilações a extrair dos mesmos,
quer os juízos de valor sobre eles emitidos, forçoso será reconhecer
que aquela apontada ”conclusão”, por extraída dos factos dados como
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provados, assume, também ela, natureza factual, assim improcedendo
a tese que o Recorrente apresentou quando ouvido sobre a suscitada
excepção da incompetência do tribunal.

Por conseguinte, e em suma, instalada a controvérsia no ponto
em evidência, o recurso tem por fundamento também matéria de
facto.

De sorte que, nos termos das atrás mencionadas disposições legais
e tendo em conta as alterações introduzidas no ETAF pelo Decre-
to-Lei no 229/96, de 29 de Novembro, a competência para o conhe-
cimento de um tal recurso - que não versa ”exclusivamente” matéria
de direito - cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo e não a este Supremo Tribunal.

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 Central Administrativo -
Secção de Contencioso Tributário.

Custas pelo Recorrente com 15.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — António Pimpão. — Fui presente: Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Recurso 21557, em que o RECORRENTE MARCO FILIPE SISUDO
MACHADO DE CASTRO e RECORRIDA FAZENDA PÚBLI-
CA, e em que foi RELATOR o EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR
MEIRA.

Marco Filipe Sisudo Machado de Castro veio reclamar para a con-
ferência do despacho do relator que julgou deserto o recurso por
si interposto da decisão do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa por não ter apresentado alegações nem ter manifestado a
intenção de alegar no Tribunal ”ad quem”. Refere que a falta de
declaração de que pretende alegar no tribunal de recurso não tem
como consequência a deserção do recurso, devendo concluir-se que,
não sendo as alegações apresentadas no tribunal recorrido, deve en-
tender-se tal atitude como intenção de alegar no tribunal de recurso,
tendo sido esse o entendimento do tribunal ”a quo” que remeteu
o recurso.

A Fazenda Pública pronunciou-se pela falta de requisitos para o
deferimento da reclamação, tendo o Ministério Público aposto o seu
visto remetendo para a posição antes assumida no sentido da deserção
do recurso.

Com dispensa de vistos vêm os autos à conferência, cumprindo
decidir.

Ao legislador cumpre fazer a lei e ao julgador aplicá-la, interpre-
tando-a quando surjam dúvidas quanto ao sentido da mesma. Não
pode porém o intérprete decidir contra o que a lei estabelece nem
considerar interpretações que vão contra a letra e o espírito da lei.
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Transcreve-se, na parte que ao caso interessa, o artigo 171 do Código
de Processo Tributário:

”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,
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.

4. Na falta de declaração da intenção de alegar nos termos do
no 1 e na falta de alegações, o recurso será logo julgado deserto
no tribunal recorrido. . .”.

A lei aplicável é portanto bastante clara sobre esta questão. Ou
o recorrente alega no tribunal recorrido nos oito dias seguintes à
admissão do recurso, ou declara que pretende alegar no tribunal su-
perior. Não fazendo uma coisa nem outra diz expressamente a lei
que o recurso deve ser logo julgado deserto. O não julgamento da
deserção no tribunal recorrido não impede que o tribunal para onde
o recurso foi enviado declare tal deserção por a norma ter de ser
cumprida e a falta de decisão no tribunal ”a quo” não vincular o
tribunal ”ad quem”.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em desatender a reclamação.

Custas pelo reclamante, fixando em 10.000$00 a taxa de justiça.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Vitor Meira — António Pim-
pão — Mendes Pimentel. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do S.T.A. (Secção de Contencioso Tributário).

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. é in-
competente, em razão da hierarquia, para conhecer de
recurso interposto duma decisão dum Tribunal Tribu-
tário de 1a instância, cujo âmbito abranja questões de
facto e de direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Central Admi-
nistrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário,
nos termos dos arts. 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ambos
do E.T.A.F.

RECURSO N.o 21.561 em que é Recorrente Alva Confecções, Lda.
e Recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. COELHO DIAS.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. ”Alva Confecções, Lda.”, inconformada com a decisão do M.mo
Juiz, de fls. 127 da mesma veio recorrer para este S.T.A., concluindo,
além do mais, o seguinte:

”6 — Assim, a ora recorrente actuou correctamente ao proceder
à dedução do I.V.A. na declaração periódica do mês em que se ve-
rificou a respectiva importação, com a numeração do bilhete de des-
pacho, sendo certo que também foi respeitada a limitação formal
estabelecida no n.o 2 do artigo 19o do Código do I.V.A., pois nunca
efectivou a referida dedução sem estar na posse de recibo compro-
vativo do pagamento do imposto na Alfândega.

7 — Pelo que não infringiu qualquer disposição legal, muito menos
o disposto no n.o 1 do artigo 89o do Código do I.V.A., enquanto
norma cominatória por natureza.

8 — Como resulta do supra-exposto, a actuação da recorrente, por-
que de acordo com a lei a não provocou à Fazenda Nacional qualquer
prejuízo económico ou financeiro, pelo que esta não está obrigada
ao pagamento de juros compensatórios.”

1.1. Contra-alegou a Fa Pa, sustentando o acerto da decisão
recorrida.

1.2. O Ex.mo 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.Com dispensa dos vistos legais, cumpre decidir.
2.Em primeiro lugar, como se impõe — art.o 3o da L.P.T.A. — quan-

to 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, considerando-se que o direito à de-
dução de I.V.A. dependia, além do mais, de o imposto a deduzir
constar do recibo de pagamento de I.V.A., que faz parte das de-
clarações de importação, nos termos do art.o 19o, 2o, do C.I.V.A.,
o que não ocorrera, não tendo a impugnante alegado e provado ter
a posse deste recibo, que não tinha, pois não existia recibo algum,
aquela, ora recorrente, sustenta, como vimos, ter cumprido tal re-
quisito, pois nunca efectuara a referida dedução, sem estar na posse
do recibo comprovativo do pagamento do imposto na Alfândega, sen-
do, por isso, legal a sua actuação, não estando obrigada ao pagamento
de juros compensatórios.

A recorrente afronta, assim, o decidido, em sede factual, importando
fixar o que, efectivamente, aconteceu, para a decisão de direito.

Assim, porque a competência deste tribunal é determinada, no caso,
em função de o fundamento do recurso respeitar, ou não, exclusi-
vamente, 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-
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tância, quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito — o denominado recurso ”per saltum” — conforme prescreve
o art.o 32o, 1, b), do E.T.A.F., exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo Tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Central Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário — art.o 41o, 1, a), daquele diploma, na
redacção dada pelo art.o 1o do D.L. 229/96, de 29 de Novembro.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal Central Administra-
tivo — Secção de Contencioso Tributário — e não a este S.T.A.

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

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

Lisboa, 8 de Outubro 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 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Apoio Judiciário. Custas anteriores à concessão.

Doutrina que dimana da decisão:

Destinando-se o apoio judiciário a permitir que a debilidade
económica de alguém não seja impeditiva da defesa dos
seus direitos, a concessão do benefício apenas opera quanto
aos preparos e custas posteriores à concessão e não também
quanto às custas em que o requerente haja sido condenado.

Recurso n.o 21587; Recorrente: Ministério Público; Recorrida:
CNB/CAMAC - Compa. Nacional de Borrachas, SA; Relator: Exmo.
Conso. Dr. Vítor Meira.

“CNB/CAMAC — Companhia Nacional de Borrachas, S.A.” de-
duziu oposição à execução contra si instaurada, a qual foi julgada
improcedente pelo Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto que condenou a opoente nas custas.

Na sequência de tal decisão veio a oponente requerer a concessão
de apoio judiciário na modalidade de dispensa total de custas, in-
vocando que a sua situação financeira lhe não permitia custear as
despesas dos autos, tendo-lhe o Mo Juiz concedido o benefício pre-
tendido. Invocou no seu despacho que a sentença ainda não tran-
sitara em julgado, que o requerente alegou e provou que esteve
até 15.12.95 em regime de recuperação de empresa na modalidade
de gestão controlada e que teve no exercício de 1995 um prejuízo
de 271.754.091$00.
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Inconformado com o decidido recorreu o Ministério Público para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sen-
tença. Formulou as seguintes conclusões:

a) A requerente veio, após a prolação da sentença em que se julgou a
oposição improcedente e a condenou em custas, requerer a concessão de
apoio judiciário, não adiantando sequer os motivos por que o formulava;

b) Na decisão recorrida, foi concedido o pretendido apoio judiciário,
sem qualquer restrição às custas em que a mesma já havia sido conde-
nada, pelo que de entender é que estendeu aquele benefício a tais custas;

c) Ora, relativamente a esta abrangência, afigura-se-me descon-
forme à lei a mencionada decisão;

d) Pela singela razão de face ao estabelecido no no 1 do arto 1o

do Decreto-Lei no 387-B/87 de 29/12, o instituto do apoio judiciário
se destinava apenas à defesa de direitos e interesses e nunca para
libertar alguém do pagamento das custas em que anteriormente tenha
sido condenado;

e) Mesmo aceitando-se que o pedido de apoio judiciário pode ser
formulado, nos termos do arto 17o do citado diploma, em qualquer
estado da causa, a sua concessão não implica que os respectivos efeitos
se estendam também às custas decorrentes da decisão anterior, ainda
que não transitada.

f) Assim, num caso como o dos autos, é mais razoável que tal
benefício venha a abranger tão-só as custas que porventura venham
a ser devidas posteriormente e, desde logo, porque, se o pedido de
apoio foi deduzido tardiamente, a respectiva responsabilidade cabe
em exclusivo à requerente.

g) Donde a conclusão de que, ao alargar-se, na decisão sob recurso,
a concessão do benefício de apoio judiciário a todo o processo, foi
violada aquela norma.

h) Por via disso, deve aquela decisão ser revogada nessa parte,
assim se fazendo justiça.

A recorrida não contra-alegou.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O recurso interposto pelo Ministério Público reporta-se apenas ao

despacho que concedeu o apoio judiciário, não sendo questionada
a sentença antes proferida.

O regime geral do apoio judiciário vem regulado no D.L. 387-B/87
de 29/12, concretizando e sistematizando o princípio consagrado no
artigo 20o da Constituição da República, no sentido de impedir que
a debilidade económica impeça alguém de fazer valer ou defender os
seus direitos. O apoio judiciário compreende a dispensa total ou parcial
de preparos e do pagamento de custas ou o seu deferimento (arto 15o),
aplica-se em todos os tribunais qualquer que seja a forma do processo
(arto 16o) e em qualquer estado da causa, mantendo-se para efeitos
de recurso (arto 17o), desde que o requerente comprove por qualquer
meio idóneo a sua insuficiência económica (arto 19o), devendo ser for-
mulado nos articulados ou em requerimento autónomo quando posterior
àqueles ou quando a causa os não admita (arto 22o). Nos termos do
arto 24o, que o despacho recorrido cita, o pedido de apoio judiciário
importa a não exigência imediata de quaisquer preparos e a suspensão
da instância até à notificação do despacho que dele conhecer.

No caso vertente a sentença fora proferida em 30.4.96 e notificada
ao executado por carta registada em 7.5.96. Tendo o pedido de apoio
judiciário sido apresentado em 16.5.96, foi-o antes do trânsito em
julgado da sentença, suspendendo o respectivo prazo.
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Invoca o recorrente que a decisão recorrida que concedeu o apoio
não fez qualquer restrição às custas da condenação pelo que será
de entender que estendeu o benefício àquelas, tanto mais que a re-
querente do apoio não indicou os motivos por que o formulava.

Destinando-se o apoio judiciário a permitir a defesa dos direitos
que o requerente pretende fazer valer, como atrás dissemos, não tem
aplicação retroactiva, valendo apenas para os actos a praticar após
a sua concessão. Por isso tem razão o recorrente quando defende
que as custas em que o opoente foi condenado não estão abrangidas
pelo benefício concedido. Com efeito, o espírito do diploma, como
resulta dos artigos 54o e 24o, não é perdoar as custas aos litigantes,
mas dispensá-los de preparos e custas a produzir posteriormente, como
se refere no acórdão deste Supremo Tribunal de 14 de Fevereiro
de 1996 (recurso no 20163). Não podia por isso o despacho recorrido
ter concedido o apoio judiciário nos termos irrestritos em que o fez.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao re-
curso, revogando o despacho recorrido na parte em que estendeu
o apoio judiciário às condenações já antes proferidas.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Vitor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Santos Serra. — Fui presente: Duarte Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo Civil: nulidade de acórdão levando sem o necessário
vencimento.

Doutrina que dimana da decisão:

É nulo, nos termos do art.o 716o n.o1 última parte, do C.
P. Civil, o acórdão que tenha sido levado sem o necessário
vencimento, isto é, conta a orientação que prevaleceu e foi
expressa pelas ”declarações de voto” de ambos ao Juízes-
-adjuntos (v. art.o 713o n.o 1 do C. P. Civil).

Recurso no 21.600 em que é recorrente Jorge Pegado Liz e recorrida
Fazenda Pública e de que foi relator Exm.o Cons.o Fonseca Limão.

Jorge Pegado Liz, não se conformando com o Ac. do T. T. de
1a Instância, a fls. 78 e seguintes, dele interpôs recurso para este
S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo.

a) O acórdão recorrido foi lavrado contra o vencido.
b) Tendo os 2 Juízes-Adjuntos votado solução diversa, em questão

essencial e contrária à decisão proferida no Acórdão recorrido.
c) Tal pode constituir nulidade do Acórdão nos termos do disposto

no art.o 716o n.o 1 do C. P. Civil ex vi dos art.o 2o alin. f) e 357o

do C.P.T.
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d) O Titulo executivo na presente acção enferma de vício essencial
porquanto,

e) Consagrando uma pretensa dívida de juros, acessória de uma
dívida principal, ainda não fixado nem apurada definitivamente.

f) Porque objecto de impugnação e de oposições judiciais, e re-
lativamente à qual foi prestada caução.

g) Dívida que, assim, não é certa, nem liquida nem exigível.
h) Não pode o mencionado título deixar de ser considerado como

totalmente inexistente juridicamente.
i) Aliás, sempre, e em qualquer caso, a presente execução pela

dívida de juros, em virtude das referidas impugnações e oposição
à dívida principal, não poderá deixar de ficar suspensa, como dou-
tamente julgaram os Venerandos Juízes-Adjuntos.

j) Finalmente, porque a citação para a presente acção não foi en-
viada por carta registada, o seu envelope não constou carimbo dos
correios e foi mandado para morada que a administração fiscal sabia
não corresponder à morada do recorrente.

l) Assim enfermando de impugnalibidade insanáveis que determi-
nam a sua inexistência.

m) E sendo certo que apenas omissões foram susceptíveis de pre-
judicar a defesa do recorrente.

n) Tais factos determinaram a nulidade da citação e, com ela, a
nulidade de todo o processo a partir daí.

Teve por violados:
a) Do Código do Processo Civil, os art.o 26o, 228o n.o 1 e 246o

b) Do Código do Processo Tributário, os art.o 2o alin. f), 10o ,
11o, 17o alin. a) , 37o, 273o e 286o alin. b).

c) Do Código das Custas Judiciais, em vigor à data dos factos,
os artigos 143o e 144o

O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A. foi do parecer
que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido tem como provado os seguintes factos:
a) A execução fiscal n.o 3263/94 | 103365.4, da Repartição de Fi-

nanças do 12o Bairro Fiscal, tem por base duas certidões de dívida
onde consta que o oponente é devedor da F.P. das importâncias de
Esc. 24.998$00 e de 16.054$00, de juros compensatórios, cujo prazo
de cobrança voluntária terminou em 9/11/94 (conf. docs. fls. 11 e
12);

b) Os juros compensativos referidos em a) respeitam a liquidações
adicionais de IVA, efectuados nos termos do art.o 82o do CIVA e
com base em correcções efectuadas pelos serviços de fiscalização (conf.
docs. fls. 17 a 26);

c) O oponente foi citado para a execução em 5/12/94, nos termos
do n.o 1 do art.o 275o do L. P. T. (conf. inf. fls. 35);

d) O oponente deduziu a presente oposição em 15/12/94;
e) Dá-se por reproduzido o documento junto a fls. 27 e 28;
f) Em 11/01/95, o recorrente deduziu impugnação contra as liqui-

dações adicionais de IVA relativas aos anos de 1989 e 1890 - liquidação
n.o 94204186 e 94204184, nos montantes, respectivamente, de Esc.
31.975$00 e Esc. 29.630$00 - docs. fls. 60 a 65;

g) Os juros compensativos preferidos em a) - liquidação n.o
94204183 e 94204185 - foram liquidados nos termos do n.o 2 do art.o
89o do CIVA e dizem respeito às liquidações adicionais do IVA pro-
feridas em f) - docs. fls. 19 a 26.
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Apreciamos, pois, as questões traçadas no quadro conclusivo do
recurso, começando por conhecer da nulidade do acórdão recorrido.

A oposição foi deduzida com os seguintes fundamentos :
1o Irregularidade da citação do oponente, e
2o Inexistibilidade da dívida exequenda.
A oposição foi, em 1a Instância, julgada improcedente por dois

fundamentos não poderem servir de suporte a tal meio processual.
Interposto o competente recurso, veio a 2a Instância, navegando

nas mesmas águas, a decidir negar provimento ao recurso, por acórdão
de fls. 78.

Todavia, os Exm.o Juízes-Adjuntos lavraram a seguinte declaração:
”... Havendo nota que pendia impugnação sobre a dívida principal

se devia suspendido a execução - art.o 255o do C. P. T.
Como se vê do acórdão recorrido foi decidido negar provimento

ao recurso.
O que significaria o prosseguimento da execução.
Por sua vez, os Exm.o Adjuntos manifestaram-se no sentido da

suspensão da execução.
Prevaleceu, portanto, a orientação dos Exm.o Adjuntos; por isso,

o acórdão deveria ter sido levado com harmonia com ele ( v. art.o
713o n.o 1 do C. P. Civil).

A tanto não obteve o facto da discordância ter sido manifestada
por declaração de voto; na verdade, tal discordância consubstancia,
nos termos em que foi expressa, dois votos de vencido.

Daí que o acórdão recorrido padeça de um vício que o fulmina
com a nulidade, nos termos do art.o 716o n.o 1 do C. P. Civil.

Em suma, a decisão de negar provimento ao recurso, o que implicava
o prosseguimento da execução, porque não disponha do número de
votos necessários para que pudesse prover-se legalmente, é nula (v.
Alberto dos Reis, C. P. C. Anot., vol. V, pág. 495 e seguintes).

Termos em que, declaramos nulo o acórdão recorrido, que deverá,
nos termos do art.o 731o n.o2 do C. P. Civil, ser reformado pelos
mesmos Juízes, se possível, se acorda em conceder provimento ao
recurso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Rodri-
gues — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional — Âmbito e objecto — Nulidade por
omissão de pronúncia — Improcedência da arguição — Po-
deres de cognição do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O âmbito dos recursos é delimitado e o seu objecto fixado
pelas conclusões da respectiva alegação, não podendo
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o tribunal superior ocupar-se senão das questões ali co-
locadas, salvo as de conhecimento oficioso.

2 — Entre as causas de nulidade da sentença figura «a falta
de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar».

3 — Assim, não se verifica a nulidade por omissão de pro-
núncia em relação a questões que nio foram submetidas
à apreciação do tribunal.

4 — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas co-
nhece de matéria de direito nos processos Inicialmente
julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância.

5 — De modo que, estando sob recurso um acórdão do TT
2.a Instância, lavrado num daqueles processos, e impli-
cando a resolução de uma das questões levantadas pela
recorrente a apreciação da decisão da matéria de facto
constante do dito acórdão, de tal questão não poderá
esta Secção conhecer.

Recurso no 21 624. Recorrente: Galerias Leitão Pinheiro, L.da; re-
corrida: Fazenda Publica. Relator: Ex.mo Cons. Dr. Santos Serra.

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

Galerias Leitão Pinheiro, L.da, recorre do acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, de 8 de Outubro de 1996, que, em recurso
para ali interposto, manteve a sentença do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Portalegre, de 14 de Julho de 1995, que julgara im-
procedente a impugnação judicial pela ora recorrente deduzida contra
a «liquidação da quantia de 8 907 962$ e respectivos juros compen-
satórios», referente a IVA dos anos de 1990, 1991 e 1992.

Na sua alegação de recurso, está patente o seguinte quadro de
conclusões:

“1a No processo tributário são admitidos os meios gerais de prova;
2.a A lei fiscal não estabelece força probatória especial ou específica

aos chamados «métodos indiciários» utilizados pela administração
fiscal;

3.a Consequentemente, devem ser admitidos, para fazer a prova
dos factos alegados pelo contribuinte, todos os meios de prova, de-
signadamente a prova testemunhal;

4.a A lei não restringe os meios de prova, a que podem lançar
mão os contribuintes, apenas à prova pericial;

5.a Entendimento diferente importa violação do princípio do acesso
aos tribunais e à justiça administrativa, consagrado nos artigos 20.o
e 268.o, n.o 5, da Constituição, por resultar numa restrição dos direitos
dos administrados e contribuintes incompatível com o princípio do
Estado de direito democrático, também consagrado na Constituição
(artigo 2o);

6.a A instância recorrida, ao interpretar restritivamente o disposto
no artigo 136.o do CPT, incorre em erro na interpretação de urna
norma legal e é, nessa medida, ilegal;

7.a O douto acórdão recorrido, ao não pronunciar-se sobre a er-
rónea qualificação dos factos tributários bem como a ilegalidade da
liquidação, resultante entre outros na violação do disposto nos ar-
tigos 1.o, 3.o, 16.o e 18.o do CIVA, é ainda nulo, nos termos do arto

144o do CPT [. . . ].”
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A Fazenda Pública contra-alegou, manifestando «o seu total apoio
à tese do douto acórdão recorrido», assim pugnando pela impro-
cedência do recurso.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Publico emitiu douto
parecer, rematado no sentido de que o recurso não merece pro-
vimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
O aresto recorrido deu como assente a seguinte matéria factual:
“A) A impugnante, com sede em Ponte de Sor, exerce a «actividade

de comércio a retalho de móveis»;
B) Possui contabilidade devidamente organizada para controlo das

suas obrigações fiscais, encontrando-se escriturados em dia os livros
a que se refere o artigo 31.o do Cod. Comercial;

C) Com base em denúncia de um seu cliente junto INDCO, pro-
cederam os SFT de Portalegre a uma acção de fiscalização à con-
tabilidade da impugnante, relativamente aos exercícios de 1990, 1991
e 1992;

D) No decorrer dessa fiscalização apuraram que:
I — No triénio em análise, as existências em análise aumentaram

no montante de 57 442 163$00, segundo os sócios da impugnante à
custa de empréstimos seus através de dinheiro cedido pelos seus Pais;

II — Nesse período, não foi conhecida outra actividade geradora
de rendimentos aos referidos sócios e a impugnante apresentou nesses
três exercícios prejuízo, de acordo com as declarações apresentadas
para efeito de IRC;

III — Os inventários físicos das existências, e bem assim as facturas
de vendas, não identificam inequivocamente os bens em existência
e/ou vendidos, tornando difícil um controlo adequado dos mesmos;

IV — Não procedeu ao lançamento diário das vendas efectuadas,
nem conservou quaisquer documentos de suporte das mesmas;

V — Com base no controlo efectuado por amostragem, tomando
por base as compras realizadas em confronto com as vendas e os
bens constantes do inventário, foram detectadas omissões de vendas
e também de compras, descritas nos relatórios anexos;

VI — Foi apurada uma rotação de stocks de 0,36, 0,44 e 0,33, res-
pectivamente para os anos de 1990, 1991 e 1992, quando o rácio
de rotação de stocks existente nos Serviços para esta actividade é
de 1,77;

VII — Considerando as irregularidades apontadas, enquadradas na
alínea d) do n.o I do artigo 51.o CIRC e face à impossibilidade de
comprovar e quantificar directa e exactamente os elementos indis-
pensáveis à determinação da matéria colectável, os Serviços de Fis-
calização Tributária apuraram esta através do recurso ao uso de mé-
todos indiciários, de harmonia com o previsto no artigo 51.o, n.o 2,
do CIRC;

VIII — Para tal, quantificaram as compras omitidas com base no
cálculo proporcional de omissões entre as compras contabilizas e as
controladas;

IX — Determinada, assim, a matéria colectável, procederam os ser-
viços competentes a liquidação adicional do IVA em falta, para os
exercícios de 1990, 1991 e 1992;

X — Em 16 de Novembro de 1993, foi a impugnante notificada
para efectuar o pagamento do IVA e juros compensatórios devidos,
no montante global de 13 028 509$, ou reclamar, querendo, de har-
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monia com o artigo 84.o do CPT, das correcções levadas a efeito
nos termos do artigo 82.o, n.o 2, do CIVA;

XI — Em 17 de Dezembro de 1993, a impugnante reclamou para
a Comissão de Revisão prevista no artigo 84.o do CPT;

XII — Reunida a referida Comissão em 8 de Março de 1994, não
foi possível estabelecer um acordo entre os vogais da mesma, pelo
que o Presidente da Comissão decidiu, em 14 de Março de 1994,
conforme fls. 125 a 126 destes autos;

XIII — Foi então a impugnante notificada para pagar o IVA assim
fixado, terminando o prazo da cobrança voluntária em 23 de Maio
de 1994 sem que o pagamento se mostrasse efectuado;

XIV — Para cobrança coerciva do imposto em causa, foi instaurado
na RF de Ponte de Sor o processo de execução fiscal n.o 1724-94/100503;

XV — A impugnante efectuou em 1 de Junho de 1994, no âmbito
desse processo executivo, um pagamento por conta, na importância
de 293 592$, nos termos do artigo 343.o do CPT;

XVI — E apresentou impugnação judicial em 15 e Junho de 1994,
relativamente as restantes quantias liquidadas, com fundamento em
errónea quantificação por métodos indiciários e na falta de funda-
mentação das liquidações adicionais efectuadas.

Estes os factos.
Cuidemos agora da solução de direito, dentro dos limites dos po-

deres cognitivos deste Supremo Tribunal.
Entre as questões compreendidas no âmbito do presente recurso

— delimitado pelas conclusões da respectiva alegação — figura a que
se prende com a nulidade do acórdão recorrido, em virtude de, ale-
gadamente, tal aresto não se ter pronunciado «sobre a errónea qua-
lificação dos factos tributários bem como a ilegalidade da liquidação
[. . . ]».

Trata-se, portanto, de um vicio formal do dito acórdão, a lograr
prioridade de conhecimento sobre o dos vícios substanciais dessa mes-
ma peça decisória.

Por aí começará, pois, a nossa apreciação.
O artigo 144o, n.o 1, do Código de Processo Tributário, inclui, entre

as causas de nulidade da sentença, «a falta de pronúncia sobre questões
que o juiz deva apreciar».

Esta disposição corresponde à do artigo 668.o, n.o 1, alínea d),
do Código de Processo Civil onde vem preceituado que «é nula a
sentença [. . . ] quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões
que devesse apreciar [. . . ]».

O que tudo está em ligação directa com o n.o 2 do artigo 660.o
do CPC, que nos diz: «o juiz deve resolver todas as questões que
as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras».

Donde a referenciada nulidade resultar da infracção deste dever.
(Prof. Alberto dos Reis, in Código de Processo Civil Anotado, vol. V,
p. 142).

E, com isto, enfrentemos a hipótese vertente.
Sabido que, conforme já foi salientado, o âmbito do recurso é de-

limitado e o seu objecto fixado pelas conclusões da respectiva alegação,
não podendo o tribunal superior ocupar-se senão das questões ali
colocadas, salvo as de conhecimento oficioso, no recurso em refe-
rência, interposto para o Tribunal Tributário de 2.a Instância, este
tinha de apreciar apenas as questões relativas à fixação da matéria
de facto, na medida em que o referido recurso, no ponto em causa,
foi limitado àquelas questões (cfr. fls. 522 a 527).
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E daí a improcedência da arguição de nulidade do acórdão re-
corrido, por alegada omissão de pronúncia sobre «errónea qualificação
dos factos tributários bem como a ilegalidade da liquidação».

Passemos, pois, ao domínio vícios substanciais assacados ao aresto
em apreço.

A Recorrente sustenta que «a lei não restringe os meios de prova,
a que podem lançar mão os contribuintes, apenas à prova pericial”,
que «entendimento diferente importa violação do princípio do acesso
aos tribunais e à justiça administrativa» e que ”a instância recorrida
ao interpretar restritivamente o disposto no artigo 136.o do CPT,
incorre em erro na interpretação de uma norma legal e é, nessa me-
dida, ilegal».

Simplesmente, como bem nota o Ministério Público, não ocorreu
aquela interpretação restritiva, já que, a tal respeito, o acórdão sob
recurso não adoptou, de moto a posição que a Recorrente lhe atribuí
pois tão-só salientou e aceitou o entendimento perfilhado na sentença
da 1.a Instância, no sentido de que, neste campo, os meios de prova
pericial ”são mais eficazes” do que os outros (cfr. fls. 539 v.o).

Por outro lado, saber se no apontado domínio a prova pericial
tem ou não maior valor do que os restantes meios de prova, é questão
que, por atinente à fixação da matéria de facto, e arredada dos poderes
de cognição deste Supremo Tribunal (artigo 21.o, n.o 4, do ETAF).

Consequentemente, e pelo exposto, não logrando êxito a tese da
Recorrente, é de manter o julgado das instâncias.

Termos em que vai negado provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa 8 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal — Reversão — Responsabilidade subsidia-
ria — Artigo 16.o do CPCI e artigo 13.o do CPT — Irre-
troactividade da lei — Regime legal aplicável e factor de
conexão relevante para efeitos da responsabilidade ali
prevista.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Revertida execução fiscal contra o gerente da sociedade
originariamente executada, haverá que atender à época
dos factos de que derivam as dívidas exequendas para
determinar o regime da responsabilidade subsidiária pelo
pagamento desses débitos de imposto.

2 — O artigo 13.o do CPT, contendo matéria de natureza sub-
stantiva, não é de aplicação imediata aos processos pen-
dentes, face ao princípio da não retroactividade da lei,
consagrado no artigo 12.o, n.o 1, do Código Civil.
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3 — Sendo assim, uma vez que a dívida em causa provem
de factos ocorridos no ano de 1977, é de observar, no
caso, o regime da responsabilidade prevista no artigo 16.o
do CPCI, ao tempo em vigor.

4 — E, para se verificar tal responsabilidade - de reportar tanto
ao momento do facto gerador do imposto, como ao da
cobrança voluntária da respectiva divida -, é necessário,
mas também suficiente, que, além da gerência nominal
ou de direito, ocorra ainda a gerência real ou de facto,
durante o período a que respeita a dívida exequenda.

Recurso n.o 21 628. Recorrente: João Gonçalves Crespo; recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Ex.mo Cons. Dr. Santos Serra.

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

João Gonçalves Crespo, devidamente identificado nos presentes
autos de oposição a execução fiscal, recorre do acórdão do Tribunal
Tributário de 2.a Instância, de 23 de Janeiro de 1996, que revogou,
na parte então posta em crise por via do recurso interposto pela
Fazenda Pública, a sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância, de Lisboa (2.o Juízo), de 22 de Junho de
1994, que, por sua vez, decidira, além do mais, ”anular a reversão
decretada contra o oponente [ora recorrente] por ser parte ilegítima”
na execução, originariamente movida a ”Soluang — Sociedade Lu-
so-Angolana de Representações, L.da”, e, posteriormente, mandada
reverter contra ele, para cobrança coerciva da quantia de 1.025.167$00,
proveniente de contribuição industrial, Grupo A, do ano de 1977.

Na sua alegação, formula estas conclusões:
«A) O recorrente não concorda com a tese defendida pelo Ve-

nerando Tribunal ”a quo”, segundo o qual a questão, em apreço,
deve ser analisada à luz dos pressupostos do artigo 16.o do CPCI,
com a consequente manutenção da reversão contra o oponente, pelo
período em que exerceu a gerência;

B) Como, também, não concorda com a posição quer do Venerando
Tribunal ”a quo”, quer do Digno Representante da Fazenda Pública,
quando defendem que o artigo 16.o do CPCI faz depender a res-
ponsabilidade subsidiária dos gerentes do facto tributário que deu
origem ao tributo;

C) Isto porque, não podendo o Venerando Tribunal ”a quo”, da
matéria de facto dada como provada, concluir pela responsabilidade
subsidiária do oponente, a questão a decidir é, essencialmente, uma
questão de direito (excepção da ilegitimidade do oponente) a analisar
e decidir à luz do artigo 13.o do CPT e não do artigo 16.o do anterior
CPCI;

D) Efectivamente, face à factualidade dada como provada nos au-
tos, o oponente, à data da cobrança voluntária do tributo, carecia
de legitimidade e de poderes para, no âmbito dos negócios sociais,
praticar quaisquer actos de administração, gestão ou, até, de mera
gestão;

E) Por isso, o oponente, à data da cobrança voluntária do tributo,
estava impossibilitado, mesmo que o quisesse, de ordenar o pa-
gamento;

F) Aliás, por isso mesmo, é que a responsabilidade subsidiária dos
gerentes tem carácter pessoal;
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G) Pelo que só pode recair sobre gerentes que, no momento da
cobrança voluntária, praticaram os actos de administração ou gerência;

H) Esta a posição que, aliás, decorre, não só da interpretação dos
artigo 13.o do CPT e 16.o do CPCI, como ainda da doutrina e ju-
risprudência correntes e dos princípios básicos que regulam a aplicação
das leis no tempo;

I) Pelo que, ao caso ”sub judice”, deve ser aplicada, como o foi,
e bem, pelo M.mo Juiz do Tribunal de 1.a Instância, a norma contida
no artigo 13.o do C.P.Tributário;

J) E o oponente ser considerado parte ilegítima e não responsável
pelo pagamento da dívida...».

Contra-alegou a Fazenda Pública, concluindo a sustentar que ”o
Acórdão recorrido não merece qualquer censura, devendo o recurso
ser considerado improcedente”.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, emitiu douto parecer, onde manifestou o entendimento
de que ”antes da publicação do Decreto-Lei n.o 68/87, de 9.2, que
introduz a culpa por má gestão, geradora de falta de bens, como
novo elemento da responsabilidade subsidiária [. . . ], tal responsa-
bilidade deve circunscrever-se ao período em que se verifique a li-
quidação e vencimento ou, pelo menos, a possibilidade de cumpri-
mento ou pagamento da obrigação”, assim terminando a opinar que
”o recurso merece provimento, por se não verificar a responsabilidade
subsidiária do recorrente”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Em matéria de facto, o aresto recorrido deu como apurado o

seguinte:
«1 — Em execução fiscal instaurada contra a firma Soluang - So-

ciedade Luso-Angolana de Representações, Lda, por dívida de con-
tribuição industrial, Grupo A, relativa ao exercício de 1977, foi or-
denada a reversão contra [. . . ] João Gonçalves Crespo;

2 — A referida firma foi constituída, por escritura pública, lavrada
em 28/9/76 (v. fls. 13);

3 — Entre esta data e 9/3/1978, o revertido foi sócio e gerente
daquela (v. fls. 13)».

Expostos os factos, cuidemos de solucionar juridicamente a questão
suscitada no recurso e que respeita a saber se o oponente, ora re-
corrente, devia ou não ter sido julgado parte ilegítima na execução,
relativamente a dívida por contribuição industrial, do ano de 1977.

O que passa pelo problema, levantado nas conclusões da alegação
de recurso, atinente à aplicabilidade, por força do artigo 2.o do De-
creto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril, do instituído pelo artigo 13.o
do Código de Processo Tributário.

Vejamos.
Aquele artigo 2.o dispõe, no seu n.o 1, que ”o Código de Processo

Tributário entrará em vigor em 1 de Julho de 1991, aplicando-se
aos processos pendentes em tudo quanto não for contrariado pelo
presente decreto-lei”.

E, em sintonia com esta disposição, o artigo 3.o do referido código
estabelece que, ”no processo tributário, a lei nova é de aplicação
imediata [. . . ]”

Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Administrativo vem afirmando,
numa mais recente orientação, traçada por doutrina pacífica e uni-
forme, que os citados preceitos são de reportar unicamente, como
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logo emerge das suas próprias expressões ”processos pendentes” e
”processo tributário”, às disposições do Código de Processo Tributário
”de natureza verdadeiramente processual e não às normas de natureza
substantiva, caso em que a regra é a da aplicação irretroactiva da
lei nova, conforme o n.o 1 do artigo 12.o do Código civil”. (Ac. de
22-09-1993, in CTF n.o 376, pág. 211; ”Código de Processo Tributário”,
comentado por Lima Guerreiro e Dias Mateus, pág. 29; ”Código
de Processo Tributário”, comentado e anotado por Alfredo José de
Sousa e José da Silva Paixão, pág. 29).

Por conseguinte, uma vez que assume, indiscutivelmente, carácter
substantivo e não processual a matéria referente ao regime da res-
ponsabilidade dos gerentes ou administradores das sociedades pelas
dívidas destas, impõe-se-nos reconhecer que, por força do princípio
da não retroactividade da lei, consagrado no sobredito artigo 12.o,
um tal regime será determinado em função da lei vigente ao tempo
dos factos de que derivam as dívidas em causa.

Deste modo, e no caso, sabendo-se que a execução fiscal respeita
a dívida proveniente de contribuição industrial do ano de 1977, será
de concluir pela observância do regime previsto no artigo 16.o do
Código de Processo das Contribuições e Impostos, então em vigor,
regime que, aliás foi o aplicado no acórdão sob recurso.

Portanto, será à luz de tal dispositivo que teremos de resolver a
questão que nos ocupa.

Com rara unanimidade, a doutrina e a jurisprudência entendem
que, para se verificar a responsabilidade dos administradores ou ge-
rentes das sociedades, no âmbito do apontado regime jurídico, é ne-
cessário que, além da gerência nominal ou de direito, ocorra também
a gerência real ou de facto, ”traduzida na prática de actos de ad-
ministração ou disposição, em nome e no interesse da sociedade”,
durante o período a que respeita a dívida exequenda, pois, doutro
modo, faltaria «o pressuposto que informou o regime legal e que
radica na presunção de uma culpa funcionar”. (Alberto Xavier, Manual
de Direito Fiscal, vol. I, págs 388/389; Alfredo José de Sousa e José
da Silva Paixão, Código de Processo das Contribuições e Impostos, Co-
mentado e Anotado, 2.a edição, pág. 89; Acs. STA, de 8-2-78, 20-2-80,
13-11-85 e 3-5-89, in AD 197-642, 222-746, 291-295 e 339-378).

Sendo certo que, verificada a gerência de direito, terá de presumir-se
a gerência de facto, pois esta traduz a execução daquela.

E daí que o gerente nominal tenha o ónus de alegar e provar,
em sede de oposição à execução contra si revertida, que, pese embora
a gerência de direito, não exerceu a gerência de facto.

Em suma, trata-se de uma responsabilidade ”ex lege”, baseada num
critério de culpa funcional, inerente ao mero exercício do cargo ou
função de gerente, fundada portanto, ”numa presunção de culpa em
abstracto, na vertente do erro de conduta ou como conduta deficiente”
(Ac. STA, de 18-05-94, Rec. n.o 17136, citando Antunes Varela, Das
Obrigações em Geral, vol. I, 6.a edição, 1989, págs. 547 e segs.).

Numa outra perspectiva, haverá ainda que determinar se a res-
ponsabilidade subsidiária dos membros dos corpos sociais por dívidas
das respectivas sociedades é de reportar apenas ao momento da co-
brança voluntária do imposto em execução ou se, pelo contrário, é
de ligar quer a esse momento, quer ao da ocorrência do respectivo
facto tributário, ao da constituição da obrigação.

Ora, sob a égide do mencionado artigo, se é certo que a doutrina
estava dividida — enquanto uns ligavam a referenciada responsabi-
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lidade a ambos os períodos, o do facto gerador do imposto e o da
sua cobrança voluntária (Ruben Anjos de Carvalho e Francisco Ro-
drigues Pardal, Código de Processo das Contribuições e Impostos, Ano-
tado e Comentado, pág. 133; Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal,
vol. I, pág. 388), outros consideravam, para o efeito, apenas o período
da dita cobrança (Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código
de Processo das Contribuições e Impostos, Comentado e Anotado, pág.
88) —, também é verdade que a jurisprudência apontava seguramente
no sentido de que essa responsabilidade era tanto dos gerentes ao
tempo da realização do facto tributário como daqueles que exerciam
a gerência no período da cobrança voluntária do imposto (cfr., por
todos, Acs., STA, de 18-01-89, AD 332-333, pág. 1070, de 30-05-90,
Rec. n.o 11985, e de 18-05-94, Rec. n.o 17136).

E, à míngua de argumentação eventualmente justificativa da ”mu-
dança de rumo”, impõe-se-nos seguir a apontada linha jurisprudencial,
que se firmou no entendimento de que, por um lado, ”são os gerentes
que agem em nome da sociedade, como seus órgãos, estando, assim,
organicamente ligados à prática dos actos de que deriva a obrigação
do imposto e à apresentação das respectivas declarações, através das
quais, por via de regra, a administração fiscal toma conhecimento
dos elementos necessários à liquidação; e, por outro, e na mesma
qualidade, devem providenciar no sentido de os impostos serem pagos
atempadamente, isto é, no período de cobrança voluntária” (Ac., STA,
de 30-05-90, citado).

Consequentemente, a responsabilidade prevista no artigo 16.o do
CPCI é de reportar quer ao momento da verificação do facto gerador
do imposto, quer ao momento da cobrança voluntária da respectiva
dívida.

Com estas considerações, feitas numa linha jurisprudencial firme
e constante, regressemos ao caso concreto em apreço.

O Tribunal ”a quo”, dando como provado, além do mais, que,
entre ”28/9/76 e 9/3/1978”, o oponente ”foi sócio e gerente” da dita
sociedade, concluiu que ele ”era gerente de direito e também de
facto [. . . ]” (cfr. fls. 94 e 95).

Sendo assim, uma vez que a questionada, dívida exequenda provem
de contribuição industrial do ano de 1977, impõe-se-nos reconhecer
que o oponente, ora recorrente, é responsável pelo pagamento dessa
dívida, por ter sido, durante aquele período, gerente, de direito e
de facto, da sociedade originariamente devedora.

Nestes termos, e pelo exposto, vai negado provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Manuel Fernandes dos Santos
Serra (relator) — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. —
Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso do T.T. de 1a Instância. Matéria de facto. Competência
hierárquica.
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Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão do Tribunal Tributário
de 1.a instância factos que o probatório não revela, o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, por isso que
competente é para o seu conhecimento a Secção do Con-
tencioso Tributário do T.C.A.

Recurso no 21.640 em que é recorrente SAGRUP-RENT, Aluguer
de Automóveis SA e recorrida a Fazenda Pública e de que foi
Relator o Ex.mo Sr. Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

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

SAGRUP-RENT, Aluguer de Automóveis, SA, com sede na Rua
Cidade Ralais, lote 2,loja em Lisboa, não se conformando com a
sentença do 2o juízo do TT 1a de Lisboa que julgou improcedente
o recurso por si interposto de decisão do Chefe da RF do 4o Bairro
Fiscal de Lisboa, vem até nós, rematando a sua alegação os termos
seguintes:

- os impostos de circulação e camionagem a que alude o Regu-
lamento dos Impostos de Circulação e Camionagem aprovado pelo
DL. n.o 116/94, de 3/V, são devidos por quem tem o uso e fruição
dos veículos;

- presume-se que detém o uso e fruição dos veículos sujeitos a
impostos de circulação e camionagem o proprietário inscrito dos
mesmos;

- a presunção derivada do registo de que proprietário inscrito de
um veículo detém o respectivo uso e fruição é susceptível de prova
em contrário;

- o proprietário inscrito de um veículo que jamais o teve em poder
dele, que antes até de registar a sua propriedade em seu favor, o
entregar em regime de aluguer de longa duração, contrato de ALD,
a entidade terceira que, desde então, anteriormente ao imposto em
causa nos autos, e que até ao presente o detém provando como é
o caso dos autos, tal matéria de facto, ilide a presunção que ressalta
do artigo 2o, n.o 1, do citado Regulamento, ”ex vi” até o exemplo,
não taxativo, do n.o 2 do referido artigo 2.o;

- a sentença recorrida, ao indeferir o recurso, violou frontalmente
o disposto no artigo 1o, n.o1, do Regulamento do Imposto sobre Cir-
culação e Camionagem aprovado pelo DL. 116/94, de 3/V, e ainda,
o disposto no artigo 2o do referido Regulamento, violando e infrin-
gindo, ainda, o princípio da verdade material em processo penal fiscal,
violando também sempre o disposto no artigo 15o do Código Penal
e no artigo 32o do DL. 483/82, de 27 de Outubro.

Sem contra-alegação subiram os autos a este Supremo Tribunal,
emitindo o Exm.o Magistrado do Ministério Público douto parecer
no sentido de o recurso não por fundamento exclusivamente matéria
de direito, pelo que o STA é hierarquicamente incompetente para
o seu conhecimento - artigo 32o, 1, b), e 41o, 1 a), do ETAF e 223o,
2, do CPT.
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Levada esta questão prévia ao conhecimento das partes, apenas
a Rct. se pronunciou a respeito, sustentando a competência hierár-
quica do STA para conhecer do presente recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre tal questão

de competência, aliás de conhecimento oficioso - artigos 3o do LPTA,
45o do CPT e 101o e segs. do CPC.

A instância considerou provados os seguintes factos:
1.No dia 15 de Abril de 1996, pela Divisão da Inspecção Tributária

da Secção Distrital de Finanças de Portalegre foi levantado auto de
notícia a SAGRUP-RENT, Aluguer de Automóveis, S.A., como pro-
prietária do veiculo marca RENAULT, matricula 70-12-EM, por cir-
cular sem que tivesse afixado o dístico modelo L a que se refere
o art.o 9o do Regulamento do Imposto de Circulação e Camionagem,
comprovativo do pagamento do imposto relativo ao ano 1995, no
montante de 4500$00.

2. O veículo havia sido adquirido por SAGRUP,S.A.. a GILAUTO,
S.A. em 11/X/1995, no estado de usado, tendo pertencido anterior-
mente a To Haremt Sociedade de Aluguer de Veículos, S.A.

3. Em 11/X/1995, SAGRUP, S.A. celebrou com Electrobase - Te-
lecomunicações, L.da contracto de aluguer sem condutor, pelo período
de 48 meses, com início em 25/X/1995, do veículo em causa.

4. Desde 12/X/1995 que o veículo se encontra em poder da referida
Electrobase, L.da.

5. Simultaneamente com a celebração do contracto de aluguer do
veículo, SAGRUP, S.A. e Electrobase, L.da subscreveram um con-
tracto-promessa de compra e venda do veículo em que aquela se
obrigou a vender a esta o veículo, findo que fosse o referido contracto
de aluguer e cumprido integralmente que fosse o mesmo.

6. Nos termos da cláusula 3.o, n.o 2, do contracto de aluguer ce-
lebrado, o preço do aluguer não inclui, entre outros, o imposto de
circulação.

Este o quadro factual desenhado pelo Tribunal ”a quo”.
Nele não lobrigamos, como bem refere o distinto PGA, a mate-

rialidade constante da quarta conclusão, que a Rct. afirma ter provado
nos autos, a saber: que jamais teve em seu poder o veículo em causa;
que, antes até de registar a propriedade a seu favor, o entregou em
regime de aluguer de longa duração — contrato ALD — a entidade
terceira; que esta, desde então, anteriormente ao imposto em causa,
e até ao presente o detém.

Ora, como é entendimento pacífico deste Supremo, tanto constitui
fundamento de facto de recurso a questão sobre a verificação dos
factos dados como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto
a afirmação de factos que a fixação probatória remete e cuja aten-
dibilidade ou relevo no julgamento do recurso são indiferentes para
efeitos de determinação da competência hierárquica, que se afere
pelo ”quid disputatum”, que não pelo ”quid decisum” (acórdão desta
formação de 9.V.94 rec. 17483).

Pelo exposto se vê que este recurso ”per saltum” não se restringe
a matéria de direito (artigos 21o, 4o, e 32o, 1, b) do ETAF), pelo
que, para dele conhecer, carece esta Secção do STA de competência
hierárquica, a qual cabe à Secção de Contencioso Tributário do
TCA — artigo 41o, 1, a), daquele Estatuto.

Termos em que se acorda declarar esta formação incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional
sendo para o efeito competente aqueloutro Tribunal Superior.

2551

Custas pele Rct. com taxa de justiça de 15 000$00 e 40 % de
procuradoria.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da As-
sunção Barbosa. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Fundamento. Nulidade da apro-
vação de loteamento. Acto tributário não consequente.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A declaração de nulidade, sentenciada com trânsito em
julgado, do acto administrativo referente à aprovação de
loteamento não determina a nulidade da liquidação de
sisa derivada da transmissão dos lotes de que se compõe
o loteamento cuja aprovação foi declarada nula, pois
o dito acto tributário não é acto consequente do acto
administrativo declarado nulo.

II — Assim sendo, não procede a arguição da referida nulidade
e da nulidade consequencial da execução instaurada para
cobrança do liquidado no referido acto tributário dedu-
zida como fundamento da oposição à dita execução.

Recurso n.o 21 689, em que são recorrente Edosa — Sociedade de
Empreendimentos de Obras e Saneamento, L.da e recorrida a Fa-
zenda Pública. Relator o 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 improcedente a oposição que deduzira contra a execução fiscal
movida para cobrança de imposto municipal de sisa e juros com-
pensatórios, respectivamente, nos montantes de 4 456 500$ e
2 734 500$, veio a oponente Edosa — Sociedade de Empreendimentos
de Obras e Saneamento, L.da, da mesma recorrer, concluindo as ale-
gações a sustentar que:

-tendo a Rte adquirido, em 28.2.89, e 22.3.89, diversos lotes de
terrenos para construção que se destinavam a revenda e/ou construção,
não os vendeu antes de decorridos três anos sobre a data da aquisição,
nem requereu a liquidação do imposto de sisa devido porque, escassos
meses volvidos sobre a aquisição, em 21.1.90, o Ministério Público
interpõe recurso contencioso das deliberações da Câmara Municipal
de Arruda dos Vinhos, referentes à aprovação do loteamento com-
posto pelos lotes adquiridos;

-deliberações e actos consequentes que foram declarados nulos,
por sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa,
27.12.92, transitada em julgado;
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-nulidade essa que inquinou todos os actos dela dependentes, actos
consequentes, como seja, a liquidação, que é nula, não podendo man-
ter-se na ordem jurídica, a qual, por seu turno, inquinou a execução,
na parte que se refere aos lotes de terreno constantes do loteamento,
que é nula.

Nulidade que, como excepção, constitui fundamento de oposição
à execução fiscal, nos termos da al. h) do no 1 do art. 286o do CPT.

O Exmo. Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso não
merece provimento porque a Rte se limita a atacar a legalidade da
liquidação, o que não pode fazer na oposição à execução fiscal, uma
vez que a lei assegura meio judicial de impugnação daquela, sendo
que a sentença invocada é anterior à liquidação, não se verificando
superveniência que justifique a sua invocação e atendimento na
oposição.

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

a) Mediante a presente oposição, vem a oponente atacar a execução
no 100018.7/96, a correr termos na Repartição de Finanças de Arruda
dos Vinhos, destinada à cobrança da dívida de 7.191.000$, sendo
4.456.500$ de Imposto Municipal de Sisa e 2.734.500$ de juros com-
pensatórios — informação de fls. 35 e documentos de fls. 37;

b) A ora oponentes dedica-se à construção e venda de prédios
urbanos para habitação, bem como à revenda dos adquiridos para
esse fim — documentos de fls. 8 a 23;

c) No exercício dessa actividade, por escrituras lavradas no 1o Car-
tório Notarial de Vila Franca de Xira, em 28 de Fevereiro de 1989
e em 22 de Março de 1989, a oponente adquiriu diversos lotes de
terreno para construção que se destinava a revenda e/ou constru-
ção — documentos de fls. 8 a 23;

d) Decorridos três anos, a oponente ainda não havia alienado os
lotes que, nessa altura, adquirira — admissão nos artigos 18o a 20o

da petição inicial;
e) Em 1995, foi-lhe efectuada a liquidação oficiosa da sisa em fal-

ta — informação de fls. 35 e documento de fls. 37;
f) Em 21 de Janeiro de 1990, o Ministério Público interpôs recurso

contencioso das deliberações da Câmara Municipal de Arruda dos
Vinhos, referentes à aprovação do loteamento composto pelos lotes
que a ora oponente adquiriu — documento de fls. 25 a 31;

g) Tais deliberações e «actos consequente» vieram a ser declaradas
nulos, por sentença de 27 de Dezembro de 1992, transitada em jul-
gado — documentos de fls. 55 a 75;

n) Ante o referido recurso contencioso interposto pelo Ministério
Púbico, a ora oponente não realizou as infra-estruturas dos lotes ad-
quiridos, como se comprometeram — documento de fls. 6 a 23 e de-
poimentos de fls. 52 a 52 verso;

i) Nem começou a constituição ou revendeu os lotes adquiridos,
por falta de «deferimento» camarário — documento de fls. 32;

A sentença recorrida, considerando que a ilegalidade invocada na
petição, aliás nos mesmos moldes que vieram talhados nas alegações
deste recurso, era em concreto e que a lei assegurava meio judicial
impugnatório contra o acto de liquidação, negou a viabilidade de
fundamento para oposição, decidindo em conformidade.

A Rte, sem afrontar os fundamentos da sentença, veio invocar a
nulidade da liquidação, resultante da nulidade das deliberações mu-
nicipais referentes à aprovação do loteamento em questão e a con-
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sequente nulidade da execução na parte respeitante aos lotes do ter-
reno loteado por efeito da referida nulidade da liquidação, albergando
nesta nulidade da execução o fundamento da oposição, nos termos
da al. h) do no 1 do art. 286o - o fundamento geral, a provar apenas
por documento, que não envolva «apreciação da legalidade da li-
quidação da dívida exequenda, nem represente(m) interferência em
matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído
o título».

Constituindo o acto tributário um «acto de aplicação de uma norma
tributária material a um caso concreto praticado por um órgão da
Administração» - cf. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto
Tributário, p. 83 e 92, vá de apreciar-se se um acto assim, o da li-
quidação em sisa para cuja cobrança se instaurou a execução a que
a Rte se opõe, é acto consequente dos actos administrativos, as de-
liberações municipais que aprovaram o loteamento composto pelos
lotes cuja aquisição pela Rte fora objecto da referida liquidação.

Marcello Caetano descreve acto consequente como «acto praticado
no pressuposto de que este acto (o antecedente) era válido», ou como
«actos administrativos cuja prática tenha sido consequência necessária
de se supor válido outro acto anterior» - cf. Manual, 7a ed., p. 365 -,
Freitas do Amaral vê-os como «actos administrativos praticados, ou
dotados de certo conteúdo em virtude da prática de um acto ad-
ministrativo anterior» - cf. A execução das sentenças dos tribunais
administrativos, 2a ed. p. 84, e Esteves de Oliveira, Costa Gonçalves
e Pacheco de Amorim dizem deles serem «aqueles actos cuja prática
ou sentido foram determinados pelo acto anulado ou revogado e cuja
manutenção é incompatível com a execução da decisão anulatória
ou revogatória» - cf. Código do Procedimento Administrativo, 2a ed.,
p. 650.

Pelo seu lado, a jurisprudência deste tribunal decidiu que «a regra
de que são nulos os actos consequentes de actos anulados deve atingir
apenas os actos ou partes do acto que seja estritamente necessário
atingir para reconstruir a situação hipotética; de contrário será violado
o princípio da proporcionalidade, nomeadamente se, com isso, se
atingirem direitos constituídos» - cf. Ac. da 1a Sec. do STA, de 17.6.93,
em Revista de Direito Público, VII, 14, p. 99.

Perante tais indicativos, não é de dar o acto tributário referido
como acto consequente dos actos administrativos declarados nulos,
para o efeito de o sujeitar também à sanção da nulidade, a declarar
por este tribunal.

A causa ou condição do acto tributário não mergulha nos actos
administrativos da aprovação do loteamento, mas, antes, nos actos
ou factos translativos dos lotes, nos negócios jurídicos, de carácter
civilístico, formalizado nas escrituras notariais referidas na alínea c)
do probatório, que se constituíram em factos tributários sobre os quais
operou a liquidação da sisas (arts. 1o e 2o do CSisa).

O que arreda, totalmente, a verificação da relação antecedên-
cia/consequência entre os actos administrativos de aprovação do lo-
teamento e o acto tributário, necessária para que se diga a manutenção
deste incompatível com a execução da decisão que declarou a nulidade
daqueles outros.

Essa relação verifica-se antes entre os ditos negócios jurídicos dis-
ciplinados pelo direito privado e o acto tributário (imposto de sisa
é um daqueles impostos «cujo facto gerador deriva ou é pelo menos
influenciado nos seus contornos pela celebração dum negócio jurídico
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de determinado tipo (cf. Cardoso da Cosa, Curso . . . , 2a ed., p. 126),
o que não releva para o efeito anulatório questionado, uma vez que
a presença de um componente de direito privado retira à relação
o cunho administrativista que lhe era indispensável para operar.

E só esta relação se questiona nos autos, pois fora de causa está
a virtual nulidade ou anulabilidade dos negócios jurídicos referidos
e o efeito sobre a liquidação da sisa (tratada pelo autor citado, pg.
146 da mesma obra), que é material nem sequer alegada pela Rte,
que somente se lhe referiu vagamente na petição - a «inevitável anu-
lação das referidas escrituras como consequência da anulação do al-
vará de loteamento».

Por tudo, não procede a pretensão da Rte à nulidade consequencial
da liquidação da sisa e, por conseguinte, também à nulidade parcial
da execução como fundamento da oposição.

Termos em que se nega provimento ao recurso.

Lisboa, 8 de Outubro 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 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

RECURSO JURISDICIONAL. QUESTÃO PRÉVIA. NÃO
CONHECIMENTO DO OBJECTO DO RECURSO.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Interposto recurso de um acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância que se julgou hierarquicamente incom-
petente para conhecer do recurso, o objecto do mesmo
deve centrar-se obviamente na questão da competência.

II — Se o recorrente se alheia da questão da competência,
atacando apenas as questões de mérito, que eram o fun-
damento do seu recurso para o Tribunal Tributário de
2a Instância, não é possível conhecer do objecto do
recurso.

Recurso n.o 21 714. Recorrente: Eixomáquinas - Indústria de Beto-
neiras, Ld. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. EIXOMÁQINAS - Indústria de Betoneiras, Ld., com sede em
Avelãs do Caminho, Anadia, opôs-se a urna execução fiscal que lhe
foi instaurada.

Alegou que as dívidas por contribuição para a Segurança Social
reportam-se a um momento em que a sociedade não tinha ainda
existência legal, razão por que a oponente não é por elas responsável.
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O Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
indeferiu liminarmente a oposição.

Inconformada com esta decisão, a oponente interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual se julgou hierarqui-
camente incompetente para conhecer do recurso, decidindo que a
competência para conhecer do objecto do recurso se radica neste
Supremo Tribunal.

A oponente não se conformou com tal decisão, interpondo recurso
para este Supremo Tribunal e formulando as seguintes conclusões
nas respectivas alegações de recurso:

“1) A ora recorrente figura no título executivo como devedora
da quantia de 579.982$00 e juros, respeitante a contribuições para
o CRSS de Aveiro, relativas aos meses de Setembro, Outubro e No-
vembro de 1993.

2) Tal título executivo tem por base uma certidão de dívida emitida
pelo CRSS de Aveiro e na qual consta como devedora a aqui
recorrente.

3) A sociedade que figura no título como devedora e ora recorrente
foi constituída por escritura pública de 21/12/93 e registada na res-
pectiva Conservatória do Registo Comercial no dia 29/12/93.

4) Logo, atenta a data da constituição da sociedade recorrente
e as datas das contribuições devidas ao CRSS, se verifica à saciedade
que a recorrente não pode dever qualquer quotização à segurança
social, por si ou por trabalhadores seus, mormente em período em
que nem sequer existia, quer de facto, quer juridicamente.

5) Mais, não sucedeu a qualquer outra sociedade anteriormente
existente.

6) Não foi possuidora naquele período de tempo dos bens que
originaram a dívida exequenda.

7) E em igual período de tempo não foi entidade patronal, nem
teve quaisquer trabalhadores ao seu serviço, donde não ser passível
de contribuições para a segurança social, seja por si, seja por tra-
balhadores que não tinha nem podia ter.

8) O Mmo Juiz na sentença diz que a ora recorrente, embora ale-
gando a ilegitimidade, prevista na alínea b) do n. 1 do art. 286o do
CPT, o que pretendeu foi invocar a ilegalidade da divida exequenda.

9) E que a lei assegura o direito à impugnação da liquidação das
contribuições para a segurança social, como receitas parafiscais que
são.

10) Que invocada a ilegitimidade, esta apenas se enquadra no se-
gundo tipo de ilegitimidade ou seja decorrente do facto de a citada,
embora figurando no título como devedora, não ter sido, durante
o período a que respeita a dívida exequenda, possuidora dos bens
que a originaram.

11) Que, neste último caso, a ilegitimidade invocada não pode pro-
ceder uma, vez que as contribuições para o CRSS não incidem. sobre
rendimentos ou fruição de quaisquer bens.

12) Pensamos que esta interpretação feita pelo Mmo Juiz a quo
e uma interpretação literal e restritiva da alínea b) do n. 1 do art. 276o

do CPT, mormente que tal alínea apenas seria aplicável a dívidas
resultantes de impostos sobre o rendimento, impostos rodoviários e
contribuição autárquica.

13) Com efeito, se o legislador admite que mesmo sendo citada
a devedora que figura no título, esta pode invocar a sua ilegitimidade
desde que prove não ter sido durante o período a que respeita a
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dívida exequenda, a possuidora dos bens que originaram a dívida
exequenda, por maioria de razão admitirá a prova de que embora
figure como devedora no título, esta possa provar que não era devedora
naquele período de tempo, porque nem sequer o podia ter sido, por
não existir.

14) Ora, embora seja evidente que as contribuições para o CRSS
não incidem sobre rendimentos ou fruição de quaisquer bens, a ver-
dade é que esta alínea b) do n. 1 do art. 286o do CPT, permite
igualmente uma outra interpretação menos restritiva, ou seja, que
o devedor que figura no título prove não lhe ser imputável tal dívida,
naquele período de tempo, porque não existindo, não pode ser en-
tidade patronal, nem ter ao seu serviço trabalhadores - únicos fun-
damentos possíveis que originam contribuições ao CRSS -, durante
o período de Setembro, Outubro e Novembro de 1993.

15) Deve, pois, a excepção de ilegitimidade invocada da alínea b)
do n. 1 do art. 286o do CPT ser declarada procedente e provada,
com as legais consequências.

16) Quando tal se não entenda, deve acolher-se o entendimento
de que a ora recorrente invocou fundamento enquadrável, nos termos
da alínea h) do n. 1 do art. 286o do CPT e não referido nas alíneas
anteriores, provado por documento-escritura de constituição de so-
ciedade - pois não envolve a apreciação da legalidade da dívida exe-
quenda, nem representa interferência em matéria de exclusiva com-
petência da entidade que extraiu o título”.

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, suscitando,

como questão prévia, a impossibilidade de se conhecer do recurso.
Ouvidas as partes sobre a referida questão previa, apenas se pro-

nunciou o representante da Fazenda Pública, defendendo a posição
assumida naquele parecer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa desde já conhecer da questão prévia suscitada pelo M.P.,

a qual, a proceder, impedirá que se conheça do mérito do recurso.
Como vimos atrás, o Tribunal Tributário de 2a Instância, a pretexto

de que o recurso versava unicamente matéria de direito, declarou-se
hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso, declarando
ser competente para dele conhecer a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo.

Perante uma decisão deste tipo abriam-se duas possibilidades para
o recorrente, a saber:

- ou discordava de tal decisão, por entender que o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância em o competente para conhecer do recurso,
interpondo recurso dessa decisão;

- ou concordava com ela, e, nesse caso, pedia a remessa dos autos
a este Supremo Tribunal, no prazo de 14 dias a contar da notificação
da decisão que declarou a incompetência - art. 47o, n. 2, do CPT.

E que fez o recorrente perante a decisão do Tribunal Tributário
de 2a Instância?

Pois bem.
O recorrente interpôs recurso para este Supremo Tribunal da de-

cisão “que não conheceu do objecto do recurso”.
Mas, em vez de atacar, como devia, aquela decisão que julgou

o Tribunal hierarquicamente incompetente (pois com ela não se con-
formou), o recorrente apresentou alegações de recurso em tudo coin-
cidentes com as que apresentou para o Tribunal Tributário de 2a

Instância, e em que critica a sentença de 1a Instância.
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E ao proceder assim equivocou-se.
Na verdade, o que estava em causa, no recurso, era a decisão do

Tribunal Tributário de 2a Instância, pois com ela o recorrente não
concordou.

Incumbia-lhe assim atacar essa decisão.
In casu, dizer das razões da sua discordância em confronto com

aquelas que levaram o Tribunal Tributário de 2a Instância a declarar-se
hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.

Isto e apenas isto. Na verdade, a sua discordância com a decisão
da 2.a Instância, não podia ultrapassar estes limites. Porque aquilo
que pode estar em causa neste recamo é apenas a decisão do referido
Tribunal, a saber: a decisão de se julgar hierarquicamente incom-
petente para conhecer do recurso.

Mas, como vimos, não foi isto que o recorrente fez.
Na verdade, recorreu da decisão da 2a Instância mas atacou a sen-

tença da 1.a Instância.
Ora, as questões colocadas no recurso não são de conhecimento

oficioso, pelo que este Supremo Tribunal delas não pode conhecer,
por isso que, como dissemos, versam sobre a pronúncia do tribunal
de 1a Instância, sendo que o recurso vem interposto da decisão do
Tribunal de 2a Instância.

Por sua vez, a questão da competência, em razão da hierarquia,
do Tribunal Tributário de 2a Instância, que acabou por não ser atacada
pelo recorrente, na sua minuta de recurso, tornou-se caso julgado,
nos termos do art. 684o, n. 4, do C. P. Civil.

Assim sendo, não e possível a este Tribunal conhecer do objecto
do recurso.

3. Face ao exposto acorda-se em não tomar conhecimento do ob-
jecto do recurso.

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

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa, relator — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contradição entre fundamentos de facto. Ampliação da ma-
téria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Constitui nulidade do acórdão a oposição entre os fun-
damentos e a decisão e não a oposição entre fundamentos
de facto;

II — As contradições na decisão sobre a matéria de facto que
inviabilizem a decisão jurídica do pleito (arto 729o, no 3,
do CPC, resultante da Reforma de 1995/1996) já cons-
tituíam falta de base de facto suficiente para a decisão
de direito, e justificarem o reenvio do processo à 2a Ins-
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tância para efeitos de ampliação de matéria de facto (sem
contradições), nos termos de versão originária do CPC
de 1961.

Recurso no 21.716. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Isidro
Lopes, L.da; Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Com base em vício de forma (não notificação da fundamentação,
desconformidade entre as duas fiscalizações, e conclusões novas da
segunda fiscalização que não puderam ser contestadas), a contribuinte
ISIDRO LOPES, L.da, com sede no lugar do Telhado, Vila Fria,
Felgueiras, impugnou judicialmente o acto de liquidação, praticado
pela Repartição de Finanças de Felgueiras, relativo a IVA dos meses
de Outubro e Novembro de 1986 (3.963.200$00, acrescentados de
4.436.152$00 de juros compensatórios), pedindo a sua anulação.

Por sentença de fls. 91 a 96, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto julgou a impugnação judicial improcedente,
por ter entendido que o Fisco recorreu bem às presunções, que a
contribuinte omitiu vendas na sua contabilidade e que fugiu ao IVA.

A contribuinte recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
o qual, por acórdão de fls. 128 a 137, revogou a sentença e anulou
o acto de liquidação. Para o efeito, a 2a Instância considerou que
a discrepância entre compras e vendas não significa só por si a prática
de irregularidades que tivessem necessariamente conduzido à evasão
fiscal, e que o segundo exame à escrita da recorrente não se debruçou
sobre os meses que estavam em causa (Outubro e Novembro de 1986)
mas sobre todo o ano de 1986.

Agora quem não concorda é a Fazenda Pública, a qual recorreu
para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

1a A recorrente exerce a actividade de «Fabricação de calçado
de couro e pele».

2a Na sequência de exame à escrita, levado a cabo pela fiscalização
tributária, e por falta de credibilidade do sistema contabilístico da
empresa, a administração fiscal procedeu à correcção das declarações
periódicas do IVA referente aos meses de Outubro e Novembro de
1986, nos termos do no 1 do artigo 82o do C.I.V.A.

3a Não se conformando com a liquidação adicional do IVA, a re-
corrente impugnou tal liquidação, a qual, foi julgada improcedente.

4a Pelo confronto das declarações periódicas com os elementos
da contabilidade e destes com as existências físicas, seja de maté-
rias-primas seja de produtos fabricados, resulta que a contabilidade
não regista todas as operações tributárias.

5a A recorrente não conseguiu demonstrar nem fundamentar a
desconformidade entre os consumos e as vendas.

6a Existe uma nítida contradição entre os fundamentos e a decisão
do acórdão recorrido, nomeadamente quando por um lado reconhece
que houve prejuízo para o Estado no montante de 4.734.480$00, para
de seguida concluir que não há certeza da evasão com referência
aos meses de Outubro e Novembro de 1986.

7a Assim, e ao contrário do decidido no acórdão de que ora se
recorre, a liquidação adicional do IVA, deve manter-se na ordem
jurídica, com todas as consequências legais.
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8a O acórdão recorrido violou os artigos 82o no 1 do C.I.V.A.,
bem como, a alínea c) do artigo 688o do C.P.C.

A contribuinte não contra-alegou.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,

nos termos do qual deve nregar-se provimento ao recurso, pois, por
um lado, não se verifica a nulidade do acórdão e, por outro lado,
esta STA não pode conhecer de matéria de facto.

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

1 – A recorrente é uma empresa cuja actividade consiste na fa-
bricação de calçado de couro e pele, que à data dos factos estava
tributada em contribuição industrial pelo sistema do grupo A e em
sede de I.V.A. estava sujeita ao regime de periodicidade mensal.

2 – Na sequência de um exame à escrita da recorrente, efectuado
pelos Serviços Distritais de Fiscalização Tributária do Porto, foi ela-
borada a informação junto de fls. 8 a 13 do apenso, que aqui se
dá como integralmente reproduzida, na qual se concluiu que «a con-
tabilidade da firma não espelhava a realidade da empresa, já que
não existia coerência alguma entre as grandezas consumo/produção».

3 – Propôs-se ainda naquela informação que se procedesse a uma
liquidação adicional de I.V.A., indicando-se os valores que deviam
ser sujeitos a tributação - vd. fs. 3 a 6 do apenso que se dão como
reproduzidas.

4 — Na sequência desse exame o Chefe da Repartição de Finanças
competente procedeu à liquidação aqui impugnada - vd. relatório
do referido exame e liquidação de fls. 14 do apenso que se dão como
integradas.

5 — Notificada dessa reclamação e inconformada com ela a re-
corrente apresentou a reclamação que se encontra a fls. 18 e 20 do
apenso que se consideram reproduzidas.

6 — Essa reclamação motivou novo exame à escrita do recorrente
do qual resultou a informação junta ao apenso de fls. 25 a fls. 33
e os docs. de fls. 34 a 49, que todos se dão aqui como integrados.

7 — Perante esta factualidade o Chefe da Rep. de Finanças negou
deferimento à reclamação, enviando-a para a Comissão Distrital de
Revisão.

8 — Esta despois de apreciar a reclamação indeferiu-a na sua to-
talidade - vd. fls. 48 a 50 dos autos que aqui se dão como reproduzidas.

9 — No exercício de 1986 todas as vendas contabilizadas pela re-
corrente destinaram-se ao mercado externo.

10 — A recorrente trabalha por encomenda e estas concentraram-se
mais em certos períodos do ano e em função da apresentação das
colecções Primavera/Verão e Outono/Inverno.

2o Fundamentação:
2.1. A questão da nulidade do acórdão de 2a Instância:
Diz a Fazenda na 6a conclusão do recurso que “existe uma nítida

contradição entre os fundamentos e a decisão do acórdão recorrido,
nomeadamente quando por um lado reconhece que houve prejuízo
para o Estado no montante de 4.734.480$00, para de seguida concluir
que não há certeza da evasão com referência aos meses de Outubro
e Novembro de 1986”.

O que deu azo a esta conclusão da Fazenda foi a seguinte passagem
do acórdão recorrido:

“Com efeito, a única convicção que pode ser retirada do segundo
exame é que a recorrente no ano de 1986 se furtou ao pagamento
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de IVA a que estava obrigada e que essa fuga se traduziu num prejuízo
para o Estado de 4.734.480$00. No entanto dele não se pode inferir
com a certeza que é necessária nestes casos que essa evasão também
atingiu os meses de Outubro e Novembro e qual o montante em
que a mesma se traduziu”.

Diz o Mo Po junto deste STA que não estamos em face de uma
nulidade por contradição entre fundamentos e decisão, mas perante
uma contradição entre fundamentos, que não gera nulidade do
acórdão.

Quid iuris?
Nos termos do arto 668o, no 1, al. c), do CPC, a sentença (e o

acórdão) é nula quando os fundamentos estejam em oposição com
a decisão.

Resulta claramente da letra desta norma que não há nulidade quan-
do haja oposição entre fundamentos, mas só entre fundamentos e
decisão. Só este último vício lógico inquina o acórdão com uma ir-
regularidade muito grave, pois repercute-se na decisão, que é a parte
mais nobre de uma sentença ou acórdão.

Ora, em sede de matéria de facto, a 2a Instância deu como provado
que “a recorrente trabalha por encomenda e estas concentram-se mais
em certos períodos do ano e em função da apresentação de colecções
Primavera/Verão e Outono/Inverno”.

E foi este facto que mais influência teve no julgamento feito pela
2a Instância. Não há uma regularidade das encomendas, tudo de-
pendendo da época do ano em causa. E foi por isso que a 2a Instância
escreveu que parece absolutamente natural que tendo a recorrente
de laborar intensamente para satisfazer a encomenda relativa àquela
estação (Outubro e Novembro), a mesma se prevenisse com a rea-
lização de compras destinadas à sua satisfação. E depois, a 2a Instâcia
concluiu: essa discrepância entre compras e vendas não significa, só
por si, a prática de irregularidades que tivessem necessariamente con-
duzido à evasão fiscal.

Estes factos e estes juízos de valor sobre os factos pareciam apontar
para a anulação do acto de liquidação, pois afinal não se verificaram
as irregularidades apontadas pela Fazenda.

Por isso, podemos concluir que entre os fundamentos (falta de
prova das irregularidades) e a decisão (anulação do acto de liquidação)
não há qualquer contradição. Logo, o acórdão não é nulo.

O que se verificou foi depois uma contradição entre os fundamentos,
quando a 2a Instância vem dizer que a única convicção que pode
ser retirada do segundo exame é que a recorrente no ano de 1986
se furtou ao pagamento do IVA a que estava obrigada e que essa
fuga se traduziu num prejuízo para o Estado de 4.734.480$00.

Então em que ficamos, houve ou não fuga?
Estamos caídos numa contradição da matéria de facto. Não da

matéria de facto constante do probatório, que de matéria de facto
tem pouco, antes se limitando a 2a Instância a relatar as diligências
e os actos processuais do processo gracioso ou da liquidação e re-
clamação, mas de juízos de valor sobre os factos materiais.

Por isso, julga-se improcedente a arguida nulidade do acórdão.
2.2. O mérito da causa:
Este STA não pode conhecer de matéria de facto em causas como

a sub judice. Só pode aplicar a lei aos factos materiais fixados pelo
Tribunal Tributário de 2a Instância (arto 729o, no 1, do CPC). Dizia
o arto 729o, no 3, do CPC (versão de 1961) que o processo só voltava
à 2a Instância quando o Supremo entendesse que a decisão de facto
podia e devia ser ampliada em ordem a constituir base suficiente

2561

para a decisão de direito. A reforma do processo civil de 1995/1996
acrescentou que o processo ainda deve voltar a 2a Instância quando
ocorrerem contradições na decisão sobre a matéria de facto que in-
viabilizem a decisão jurídica do pleito.

Este acrescentamento não se aplica a este processo, o qual começou
antes de 1.1.97. Mas uma contradição na decisão sobre a matéria
de facto já era de considerar antes como um vício capaz de privar
de base suficiente a decisão de direito. O STA só pode aplicar o
direito a uma base fáctica não contraditória. Se os factos são con-
traditórios, como deve o STA saber qual o facto que vale e o facto
que não vale? Se os factos são contraditórios, qual a lei aplicável
a ambos, se por hipótese um facto estiver regulado por uma norma
e outro por outra? Num caso destes, só a 2a Instância pode desfazer
o equívoco, pois o STA não tem poderes de cognição sobre matéria
de facto. Em caso algum o STA pode fixar factos mteriais, salvo
no domínio da prova legal, o que não é o caso.

Ora, a 2a Instância em vez de se limitar a descrever as ocorrências
processuais do processo administrativo de liquidação e de reclamação,
deve determinar com toda a clareza os factos integradores do facto
tributário. Deve colher o probatório dos elementos constantes dos
autos (testemunhas, informações, relatórios do exame à escrita), mas
não pode cair em contradições que impeçam a aplicação da lei.

E de facto, a 2a Instância caiu em contradição ao dizer, por um
lado, que a recorrente, no ano de 1986, se furtou ao pagamento do
IVA a que estava obrigada e que essa fuga se traduziu num prejuízo
para o Estado de 4.734.480$00, e por outro lado, ao sustentar que
a discrepância entre compras e vendas não significa, só por si, a prática
de irregularidades que tivessem necessariamente conduzido à evasão
fiscal. O que importa apurar é se existiu ou não o facto tributário,
se houve ou não fuga ao pagamento do IVA, se houve ou não prejuízo
para o Estado, sendo irrelevante o mês em que a fuga teve lugar.
Com efeito, uma coisa é o acto de liquidação (que é a decisão de
tributar) e outra os fundamentos do acto de liquidação (neles abran-
gidos o mês ou meses em que o facto tributário teve lugar). O processo
judicial tributário rege-se pela verdade (arto 40o, no 1, do CPT) e
não por eventuais contradições entre relatórios de peritos de fisca-
lização tributária. Há vendas de bens que não foram contabilizadas
e não pagaram IVA? Então o IVA tem de ser pago. Não houve
negócios ou transacções? Então o IVA não deve ser pago. Se o juiz
não tiver a certeza e ficar na dúvida, então invoca o arto 121o do
CPT e anula a liquidação.

Ora, não dispondo este STA de um probatório válido e havendo
contradição entre os factos (ou contradições na decisão sobre a matéria
de facto) que inviabiliza a decisão jurídica da causa, não pode deixar
de mandar suprir a irregularidade mediante a aplicação da matéria
de facto.

3o Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso, devendo os autos voltar à 2a Instância a fim
de eliminar a contradição na matéria de facto e estabelecer um pro-
batório mais amplo em ordem a constituir base suficiente para a
decisão de direito, pelo que se revoga o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Santos Serra. — Fui presente, Carvalho Júnior.
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Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Derrama. I.R.C. Custos fiscais Lei interpretativa. A derrama
não é custo fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama, imposto sobre o rendimento, como é o I.R.C.,
traduz-se em real amputação do lucro, não sendo, natural
e ontologicamente, custo fiscal, pelo que tal encargo não
é dedutível para efeito de determinação do lucro tributável
em I.R.C.

II — Este entendimento, que se refuta correcto face à redacção
da al. a) do n.o 1 do art.o 41o do C.I.R.C., antes da
redacção introduzida pela Lei n.o 10-B/96, de 23 de Mar-
ço, mau grado a existência de decisões jurisprudenciais
divergentes, impõe-se, agora, ao intérprete, após a referida
alteração, à qual o legislador atribuiu natureza inter-
pretativa.

Recurso no 21.777 em que é Recorrente Coopers & Lybrand, Lda.
e Recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Coelho Dias.

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

1.”Coopers & Lybrand, Lda.”, inconformada com a sentença de
fls. 50, na qual se julgou improcedente a impugnação que deduzira
contra a autoliquidação de I.R.C. e de Derrama, respeitante ao exer-
cício de 1993, nos montantes de 13.051.482$00 e 1.305.149$00 pedindo
a anulação dessa liquidação quanto ao montante total de 498.880$00,
indevidamente liquidado, daquela decisão veio recorrer para este
S.T.A., assim concluindo a alegação do recurso:

”1o O I.R.C. incide sobre o ”lucro real”, tal como resulta do apu-
ramento contabilístico;

2o Para efeitos de apuramento de lucro tributável, em regra, é
custo tudo quanto esteja contabilisticamente reconhecido como tal,
sendo indispensável à obtenção dos proveitos;

3o Só não o serão os encargos especificamente excluídos por norma
fiscal expressa;

4o Assim, para determinação do lucro tributável em I.R.C. a regra
é a dedutibilidade de todos os encargos como custos fiscais;

5o É excepcional, insusceptível, pois, de aplicação analógica, a nor-
ma do art.o 41o, n.o 1, alínea a) do C.I.R.C. que impede a dedução
do I.R.C. como custo para tal efeito;

6o Na vigência da inicial redacção dessa alínea, a derrama, como
encargo fiscal que é, só não seria assim dedutível como custo na
determinação do lucro tributável se coubesse no conceito de I.R.C.;

7o I.R.C. e derrama são conceitos distintos: quanto ao destino da
receita, à normalidade ou excepcionalidade da incidência e aos sujeitos
tributários activos - num o Estado, na outra os Municípios;

8o Por isso, não pode, nesta perspectiva, tratar-se a derrama como
um mero adicional do I.R.C., antes como um imposto acessório dele;
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9o As diferenças entre estas duas figuras tributárias levam à con-
clusão do imposto da derrama não cabe no conceito de I.R.C.;

10o Se o legislador do C.I.R.C. quisesse exceptuar também a der-
rama daquela regra de dedutibilidade dos encargos fiscais como custos,
só teria de usar na redacção do art.o 41o, n.o 1, alínea a) do C.I.R.C.,
uma fórmula semelhante à que usara meses antes ao dar nova redacção
à alínea c) do art.o 32o do C.C.I. através do D.L. 95/88;

11o Face à inicial redacção dos arts. 23o alínea f) e 41o, n.o 1,
alínea a), a colecta da derrama é de considerar como custo na de-
terminação do lucro tributável em I.R.C.;

12o Não altera esta conclusão a nova redacção dada ao art.o 5o

da Lei n.o 1/87 pelo D.L. 470-B/88.
13o Também não altera esta conclusão a natureza interpretativa

conferida pela Lei Orçamental de 1996 à nova redacção do art.o 41o,
n.o 1, alínea a) do C.I.R.C.;

14o Tal alteração inova face à redacção anterior, pelo que é in-
constitucional a atribuição daquela natureza, impondo-se a conclusão
de que a nova redacção da norma apenas dispõe para o futuro, i.
e., de 1996, inclusive, em diante”.

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., emitiu pa-

recer desfavorável à recorrente, citando jurisprudência do Tribunal.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deram-se como provados os seguintes

factos:
”- a impugnante exerce a actividade de auditoria contabilística e

financeira; e
- em 26/05/94 apresentou a declaração modelo 22, relativamente

ao exercício de 1993, procedendo à autoliquidação de I.R.C., nos
montantes de Esc. 13.051.482$00 e de derrama no valor de Esc.
1.305.149$00, com base no lucro tributável de Esc. 36.254.116$00;

- na determinação daquele lucro tributável não foi considerada
como custo dedutível a colecta da derrama;

- a aqui impugnante deduziu reclamação graciosa contra aquela
autoliquidação em 07/02/96;

- sobre a dita reclamação não foi proferida qualquer decisão;
- esta impugnação deu entrada na Repartição de Finanças do Porto

(5o Bairro) no dia 05/06/96.”
2.1.Na sentença sob recurso, colocando-se, como questões a decidir,

as de saber se a derrama é um mero adicional ou um imposto de-
pendente do I.R.C. e se é dedutível à matéria colectável, como custo,
entendeu-se, após análise das normas aplicáveis, que a derrama era
um imposto acessório do I.R.C. e, como tal, teria o mesmo tratamento
fiscal daquele, podendo ser considerada ou não como custo, consoante
o tratamento fiscal do I.R.C.

E, considerando o preceituado no art.o 41o, 1, a), do C.I.R.C.,
nomeadamente após a redacção dada pela Lei 10-B/96, de 23 de
Março (por manifesto lapso refere-se o D.L. 7/96, de 7 Fev.), conclui-se
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 S.T.A., naquele mesmo sentido, com fundamentação a que se
adere, aqui, e para a qual nos remetemos, no seu essencial (cfr. acs.
de 4.12.96, rec. 20.773, 5.3.97, rec. 20.772, e 14.5.97, rec. 21.565).
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As derramas, que podem ser lançadas pelos municípios sobre as
colectas do I.R.C., não podendo exceder 10% daquelas, nos termos
dos n.os 1 a 4 do art.o 5o da Lei 1/87, de 6 de Jan., com a redacção
dada pelo art.o 1o do D.L. 470-B/88, de 19 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 (cfr. A. Xavier, ”Manual...”, vol. I, pgs. 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.
n.o 133, pgs. 371/376, e Gomes Caudilho e Vital Moreira ”Constituição
Anot.”, 2o vol., pg. 389).

A derrama é, assim, como o I.R.C., um imposto sobre o rendimento,
o lucro tributável das pessoas colectivas (cfr., ainda, Rogério Fer-
nandes Ferreira, ”A derrama é ou não custo fiscal?”, C.T.F., n.o 378,
pgs. 9/15).

Anteriormente à nova redacção da al. a) do n.o 1 do art.o 41o

do C.I.R.C., introduzida pelo art.o 28.o, 1, da Lei n.o 10-B/96, de
23 de Março (O.E. 96), e cujo n.o 7 prescreve ter natureza inter-
pretativa, nova redacção essa que veio estabelecer não serem de-
dutíveis, para efeito de determinação do lucro tributável, mesmo quan-
do contabilizados como custos ou perdas do exercício, a par do I.R.C.,
quaisquer outros impostos directa ou indirectamente incidentes sobre
os lucros, a questão da derrama merecer, ou não, o mesmo tratamento
fiscal que o I.R.C., quanto à sua indedutibilidade para determinação
do lucro tributável, uma vez que a referida al. a) apenas ao I.R.C.
se referia, foi objecto de decisões divergentes, pelo menos neste Tri-
bunal, 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., n.o 379, pg. 304.

Divergência essa motivada, essencialmente, por diferentes inter-
pretações daquela al. a), face ao preceituado na al. f) do n.o 1 do
art.o 23o do C.I.R.C., atenta a natureza atribuível à derrama e o ca-
rácter, excepcional, ou não, da referida al. a), relativamente à ”regra”
legal de se considerarem custos, entre outros, os encargos fiscais e
parafiscais - 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 n.o 1 do art. 23o do C.I.R.C., e de enumerar
alguns encargos como tais, por os refutar, certamente, mais relevantes,
nas alíneas a) a j), logo 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 outras componentes do lucro tributável deve ser con-
siderada, numa extensão da definição feita inicialmente, o que afasta
uma relação de regra - excepção entre aquele art.o 23o e as normas
seguintes, nomeadamente as do art.o 41o. Assim, e considerando, ain-
da, que a derrama, como o I.R.C., não intervém na realização dos
proveitos, nem na manutenção da fonte produtora, representando
uma real amputação do lucro, como impostos, que sobre ele recaem,
não sendo, natural ou ontologicamente, custos fiscais, nunca poderia
ser encargo dedutível para determinação do lucro tributável em I.R.C.
(cfr. Rogério Ferreira, loc. cit., e os mencionados acs. deste S.T.A.).
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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 n.o 1 do arto. 41o do C.I.R.C.,
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 (cfr.
Baptista Machado, ”Sobre a Aplicação no Tempo do novo Código
Civil”, pgs. 285 e segs., e cit. acs. deste S.T.A.).

Deste modo, como se refere no ac. de 5.3.97, aquela lei inter-
pretativa ”integra-se na lei interpretada”, nos termos art.o 13o do
C. Civil, com ressalva do caso julgado, retroagindo os seus efeitos
à data da entrada em vigor do C.I.R.C., não se colocando, assim,
como pretende a recorrente, qualquer problema de inconstituciona-
lidade, derivada de retroactividade da lei, que só existiria, e cuja so-
lução, mesmo assim, não seria forçosamente favorável à recorrente,
no caso de se ter considerado que a lei não correspondia ao conceito
de 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, por isso, na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido Fonseca Limão. —
Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI - Processo de transgressão - Extinção do procedimento
judicial - Liquidação - Imposto - Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição - arto 115o al. b) -, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.
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Recurso no 21.860, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrida
Flora Ramalheira Catela 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 pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
20/12/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Flora Ramalheira Catela.

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do artigo 114o

no 1 do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto
no RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas».

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” - cfr. arto 660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto - e eventuais ju-
ros nele “liquidado” - cfr., nomeadamente, Apêndice ao Diário da
República, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se
remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere a perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz juriscicional - cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.
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Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec.-lei 20-A/90, de
15 JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Reg. C.P.C. Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. - Domingos Brandão de Pinho (re-
lator) - Luís Filipe Mendes Pimentel - José Joaquim Almeida Lopes. - Fui
presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição. Prosseguimento dos autos no tribunal,
para se conhecer do imposto neles «liquidado».

Doutrina que dimana da decisão:

I — Em processo de transgressão, regulado pelo CPCI, ainda
que se declare extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, quanto à infracção nele perseguida, deve conhe-
cer-se do imposto e eventuais juros compensatórios no
mesmo «liquidados» e exigidos ao infractor, prosseguindo
o processo seus termos, no tribunal, para tal efeito.

II — Tal procedimento é inequivocamente imposto pelas ati-
nentes normas processuais daquele diploma e pelos di-
versos Códigos fiscais.

Recurso n.o 21 871, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
a Basmaior Industrial – Básculas de Rio Maior, Lda. Relator, o
Ex.mo Conselheiro Dr. COELHO DIAS.

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

1. A Fazenda Pública recorre da decisão de fls. 36, proferida nestes
autos de transgressão contra «Basmaior Industrial – Básculas de Rio
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Maior, Lda», na qual se julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial, ordenando-se o arquivamento dos autos, concluindo, em sín-
tese, na alegação do recurso, que ocorrera omissão de pronúncia,
por falta de decisão sobre o pedido de condenação no imposto, e
ainda que, contrariamente ao decidido na sentença, eram devidas
custas.

Pede, por isso, com o provimento do recurso, se anule a decisão
recorrida e se substitua por outra que conheça do pedido de con-
denação da arguida no pagamento do imposto, juros e custas.

1.1. O M.mo Juiz sustentou o decidido.
1.2. O Ex.mo Magistrado do M.o P.o junto deste S. T. A., emitiu

parecer no sentido do provimento do recurso, considerando porém
prejudicado, sendo revogada a sentença, o conhecimento da 3.a con-
clusão das alegações.

1.3. Colhidos os vistos legais, vem o processo à conferência para
decisão.

2. Não ocorre a invocada omissão de pronúncia, dado que, face
ao teor da decisão proferida e ao estado dos autos, naquela se deu
por findo o processo, implicitamente se decidindo não competir ao
tribunal conhecer do imposto, conforme, aliás, se confirma no des-
pacho de sustentação, improcedendo, pois, a arguida nulidade.

Porém, conforme tem sido uniformemente decidido, por este
S. T. A., prescrito o procedimento judicial quanto à infracção, os
processos de transgressão devem prosseguir, no tribunal, para se co-
nhecer do imposto e eventuais juros compensatórios, neles exigidos,
entendimento este claramente imposto pelas atinentes normas fiscais,
quer do CPCI – art.os 104.o, a), 105.o, 117.o, 126.o, 138.o e 139.o – quer
dos diversos Códigos – art.os 116.o e 170.o do C. Sisa, 103.o do C. I.
Complementar, 89.o do C. I. Capitais, 74.o do C. I. Profissional, e
34.o e 30.o dos Regulamentos Imp. Compensação e sobre veículos;
o processo de transgressão era instaurado, também, em tais casos,
para obter a condenação no pagamento do imposto em falta, e ainda
que extinto o procedimento para aplicação da multa, prosseguia aquele
seus termos para «arrecadação» do tributo – imposto Compensação,
no caso dos autos.

A cessação do procedimento judicial reportava-se, apenas, à in-
fracção perseguida nos autos, pois o processo de transgressão, quanto
ao imposto, consubstanciava um processo declarativo, uma acção de
condenação visando definir a obrigação do seu pagamento pelo con-
tribuinte faltoso, de natureza jurisdicional, portanto, e que, conse-
quentemente, não podia, nem pode, correr termos na repartição de
finanças (cfr. A. Xavier «Aspectos Fundamentais do Contencioso Tri-
butário», pág. 116, Cardoso da Costa, «Curso . . .», pág. 320, Sá Go-
mes, «Direito Penal Fiscal» CTF, Cadernos, 128, pág. 405, Laurentino
Araújo, «Processo de Transgressão» págs. 14 e 85, R. Carvalho e
R. Pardal, «CPCI . . .» pág. 128, nota 1, e A. Sousa e S. Paixão,
«CPCI . . .» 2.a ed., págs. 334 e segts.).

Assim, não podia o Mmo Juiz ordenar o arquivamento dos autos
competindo-lhe conhecer e decidir quanto ao imposto neles exigido.

Já no tocante às custas, carece de razão a F.a P.a recorrente, pois
que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento judicial, e or-
denando o arquivamento dos autos, no eram devidas custas pela ar-
guida e o M.mo Juiz não a podia condenar no seu pagamento.

É evidente, porém, que futura e eventual condenação no pagamento
do imposto, acarretará a consequente condenação nas custas que fo-
rem devidas.
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3. Pelo exposto, concede-se provimento parcial ao recurso e re-
voga-se em parte a decisão recorrida, ordenando-se o prosseguimento
dos autos no Tribunal a quo para se conhecer do imposto nos mesmos
exigido.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. – João José Coelho Dias (relator) –
Benjamim Silva Rodrigues – João Plácido da Fonseca Limão. – Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Recursos jurisdicionais-tramitação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os recursos interpostos de decisões de natureza jurisdi-
cional, no amplo domínio do processo executivo fiscal,
onde se inclui a oposição à execução, devem seguir esta
tramitação:
a) a do arto 356o do CPT, se respeitarem a decisões
jurisdicionais sobre o “recurso judicial” interposto das
“decisões da administração fiscal” (cfr. arto 355o) e as-
sim: interposição do recurso por meio de requerimento
com a apresentação das alegações e conclusões no prazo
de oito dias a contar da notificação;
b) a do arto 171o, subsidiariamente aplicável por força
do arto 357o, em todos os restantes casos, podendo então
o recorrente optar por uma das duas vias que lhe são
legalmente facultadas e a saber: interposição do recurso
por meio de requerimento com apresentação das respec-
tivas alegações e conclusões no prazo de oito dias con-
tados a partir da notificação do despacho de admissão,
ou interposição do recurso por meio de requerimento com
declaração de intenção de alegar no tribunal “ad quem”.

2 — De modo que, figurando a hipótese dos autos entre esses
casos e tendo o recorrente optado pela última das referidas
vias, o recurso deve prosseguir seus regulares termos.

Recurso n.o 21 903. Recorrente: Albino Cargaleiro Conceição. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

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

Albino Cargaleiro da Conceição, devidamente identificado nos au-
tos, dirigiu ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa uma
petição de oposição à execução fiscal, originariamente movida à so-
ciedade “O Rambóia - Actividades Hoteleiras, Lda”, e, posterior-
mente, contra si revertida, para cobrança coerciva da quantia de
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875.211$00, proveniente de imposto complementar, Secção B, e im-
posto sobre boîtes, dos anos de 1987, 1988, 1999 e 1992.

Por sentença de 31.3.97, a oposição foi julgada improcedente.
Não se conformando com o julgado, o oponente interpôs recurso,

de tal sentença, para o Tribunal Tributário de 2a Instância, mani-
festando logo, no respectivo requerimento de interposição, “a vontade
de alegar no Tribunal “ad quem”.

Porém, por despacho de 23.4.97, proferido a fls. 61, o Meritíssimo
Juiz do Tribunal “a quo” julgou deserto o recurso, “por falta de ale-
gações”, no entendimento de que, “no âmbito da execução fiscal e
nomeadamente para efeitos de recurso em sede de oposição junto
dos Tribunais Tributários de 1a e 2a Instância, o recorrente tem que
apresentar as alegações e conclusões de recurso no tribunal recorrido,
não lhe assistindo a faculdade de reserva de alegações no tribunal
ad quem”.

O oponente-recorrente não aceitou esta decisão e daí ter interposto
novo recurso, agora directamente para a Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando logo as
suas alegações, encerradas com as seguintes conclusões:

“1o - O recurso objecto dos presentes autos respeita a uma decisão
sobre a oposição à execução fiscal que corre por apenso à execução
principal;

2o - Como não estamos perante uma decisão que tivesse incidido
sobre um recurso jurisdicional interposto ao abrigo do arto 355o do
CPT, é-lhe aplicável o regime constante dos artos 167o e segs. do
CPT;

3o - Nos artigos 167o e segs. do CPT prevê-se a possibilidade de
interposição do recurso por meio de requerimento, com declaração
de intenção de alegar no tribunal ad quem ...”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público é de parecer

que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
A questão que agora importa resolver respeita a saber se, em pro-

cesso de oposição à execução fiscal, interposto recurso jurisdicional
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, as respectivas alegações
devem ser apresentadas com o requerimento de interposição do re-
curso, sob pena de deserção deste.

Vejamos.
O problema equacionado, se bem que tenha sido já, em casos aná-

logos, objecto de apreciação por banda deste Supremo Tribunal, não
recebeu ainda um tratamento pacífico e uniforme (cfr. por todos,
Ac. de 15-02-95, in Rec. no 16374).

Todavia, e pese embora o brilho das diferentes teses apresentadas
para a resolução do problema, entendemos que - salvo o devido res-
peito pela opinião contrária - será de adoptar a orientação que segue.

Como logo resulta da sistematização do Código de Processo Tri-
butário (CPT), a matéria de recursos de actos jurisdicionais é ali
tratada por forma autónoma e tripartida, consoante a espécie do res-
pectivo processo, pelo que temos, para o processo de impugnação,
os artos 167o e segs., para o processo de contra-ordenação, os artos
223o e segs., e, para o processo de execução fiscal, os artos 356o

e 357o.
E a este último domínio pertence, obviamente, a oposição à exe-

cução, porquanto, embora surja com a fisionomia duma acção, através
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da apresentação duma petição inicial, funciona, na verdade, como
contestação, visando impugnar a própria execução fiscal (Alfredo José
de Sousa e José da Silva Paixão, “Código de Processo Tributário,
Comentado e Anotado”, pag. 533).

Sendo essa, aliás, a sua localização sistemática (cfr. arto 285o, in-
serido na Secção V - Da oposição, Capítulo II - Do processo, Título
V - Do processo de execução fiscal, do Código).

Ora, se é certo que, nos termos do arto 293o, no 1, do CPT (cor-
respondente ao arto 183o do CPCI), recebida a oposição e notificado
o representante da Fazenda Pública para contestar, “seguir-se-á o
que para o processo de impugnação, se prescreve a seguir ao despacho
liminar”, seguro é também que tal prescrição abrange apenas a matéria
atinente a “a produção de provas, alegações e sentença”, como logo
decorre da epígrafe daquele mesmo artigo.

Por isso, no âmbito do processo de execução fiscal - onde, como
se viu, cabe a oposição -, o regime de recursos jurisdicionais é regulado
na Secção X que trata precisamente “dos recursos” interpostos de
decisões proferidas naquele âmbito.

Tal Secção compreende três Subsecções, a I, integrada pelo
arto 355o, sobre “recursos das decisões da administração fiscal”, a
II, preenchida pelo arto 356o, sobre “recursos de actos jurisdicionais”,
e a III, constituída pelo arto 357o, com “disposições comuns” sobre
“direito subsidiário”.

Considerando a inserção, o teor e o desenvolvimento lógico de
todos os referenciados preceitos, estamos em crer que a tramitação
dos “recursos das decisões de natureza jurisdicional”, regulada no
dito arto 356o, respeita apenas aos “recursos de actos jurisdicionais”
(cfr. epígrafe do mesmo preceito) ocorridos na sequência dos “recursos
das decisões da administração fiscal”, de que se ocupa o arto 355o,
dispositivo imediatamente anterior àquele.

De resto, só assim se compreenderá o comando do no 2 do falado
arto 356o, segundo o qual “os recursos terão efeito devolutivo”, sabido
como é que têm efeito suspensivo recursos interpostos de certas de-
cisões proferidas no âmbito do processo de execução (cfr., por exem-
plo, o recurso da sentença de graduação dos créditos - arto 338o

do CPT - e o da decisão sobre anulação da venda).
Por conseguinte, e como já dissemos, propendemos a considerar

que os recursos contemplados, no arto 356o serão apenas os que res-
peitem a decisões jurisdicionais sobre o “recurso judicial” interposto
das “decisões da administração fiscal”, nos termos do arto 355o.

Todos os outros, reportados embora a decisões de natureza ju-
risdicional no âmbito do processo executivo (onde cabe, como já foi
salientado, a “oposição”) e independentemente do tribunal “ad quem”
(Supremo Tribunal Administrativo ou Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância), serão regidos, subsidiariamente, por força do arto 357o, pelos
preceitos dos artos 167o a 179o, que, incluídos no Título III do Código,
referente ao processo judicial tributário, tratam dos recursos dos res-
pectivos actos jurisdicionais.

E daí que, em tais casos, o recorrente possa optar por uma das
duas vias facultadas pelo arto 171o, a saber:

- interposição do recurso por meio de requerimento com apre-
sentação das respectivas alegações e conclusões no prazo de oito dias
contados a partir da notificação do despacho de admissão; ou

- interposição do recurso por meio de requerimento com declaração
de intenção de alegar no tribunal “ad quem”.
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De modo que, figurando a hipótese ora em apreço entre esses
casos e tendo o Recorrente optado pela última daquelas vias, o recurso
em causa merecia prosseguir seus regulares termos.

Consequentemente, e pelo exposto, acorda-se em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando-se o despacho recorrido, para, na 1a

Instância, ser substituído por outro, em conformidade com o agora
decidido.

Sem, custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Manuel Fernando dos Santos Serra,
Relator. — Abílio Madeira Bordalo — António José Pimpão. — Fui
presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Julgamento do pedido de condenação no imposto
em causa.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial em
processo de transgressão fiscal, deve neste conhecer-se da
existência, ou não, da obrigação de imposto.

Recurso n.o 21 920, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Manuel Ferreira de Oliveira. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A:

A Fazenda Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém que ordenou o arquivamente
do presente processo de transgressão contra Manuel Ferreira de Oli-
veira, vem até nós, culminando a sua alegação de recurso com as
seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do artigo 144o, 1, do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas.

Não houve contra-alegação.
O Mmo Juiz ”a quo” sustentou a sentença recorrida.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
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A sentença julgou extinto o procedimento judicial por prescrição,
nos termos do artigo 27o, b), do DL no 433/82, de 27/X, aplicável
”ex vi” do arto 4o, 2, do RJIFNA, consignando que, ”no que diz
respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua
prescrição, de natureza substantiva”. Entendeu-se aí, porém, que, jul-
gado prescrito o procedimento judicial, ”o processo deve dar-se por
findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o
mantinha em curso”, por isso que se ordenou o seu arquivamento.

É justamente neste último ponto que reside a dissensão da Re-
corrente, que se insurge contra a abstenção de condenação no imposto
devido — o que, entende ela, constitui omissão de pronúncia — e
contra o decidido quanto a custas.

Quanto àquele vício de limite, ela não se verifica. Na verdade, a
instância pronunciou-se sobre a parte da acusação relativa ao imposto
em falta, proclamando não se mostrar prescrita a atinente obrigação.
Só que considerou prejudicada a sua competência para conhecer da
responsabilidade tributária do arguido, por motivo da prescrição do
procedimento judicial, a impor, sem mais, o imediato arquivamento
dos autos.

Como assim, perfila-se, não omissão de pronúncia, mas, sim, errado
julgamento sobre o sentido dos normativos legais respeitantes ao co-
nhecimento da obrigação de imposto em processo de transgressão,
como passamos a demonstrar.

É jurisprudência pacífica desta formação que os artigos 115o do
CPCI e 27o do predito DL no 433/32 se reportam, apenas, ao pro-
cedimento judicial (contravencional ou contra-ordenacional) instau-
rado para perseguição da infracção fiscal. Tais normas têm somente
em vista a extinção da responsabilidade penal por morte do infractor,
por amnistia ou por prescrição.

Como se lê no recente acórdão desta Secção proferido no recurso
no 21 864, em dois de Julho último, ”além de elas não curarem da
prescrição da obrigação fiscal, também não se lhes pode atribuir a
intenção de definir as causas de extinção do procedimento judicial
destinado a apurar a responsabilidade obrigacional nos casos em que
tal apuramento esteja a ser feito em processo de transgressão fiscal
por imposição de preceitos especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os arts 104o, a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar ressalvados,
relativamente aos factos de pretérito, pelos arts 2o e 5o, 2, do DL
no 20-A/90, e 11o, in fine, do DL no 154/91, justamente, nessa medida,
julgados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais preceitos especiais que em certas situações contra-
vencionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir
em processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva a concreta obrigação
do imposto; e algumas delas até prevêem que, mesmo se ou quando
extinto ”o procedimento para aplicação da multa”, o processo de
transgressão se instaurará o prosseguirá ”para arrecadação do imposto
devido”.

E não é defensável atribuir ao corpo do arto 115o do CPCI a intenção
de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos — e entre eles,
como veremos, o sub judice — eles são posteriores a esse texto legal,
que vem da primitiva redacção do CPCI”.

Pois bem, in casu, imputa-se no auto de notícia ao arguido trans-
gressão p.e p. pelos artigos 11o e 22o do Regulamento do Imposto
de Compensação (RIC), aprovado pelo DL no 354-A/82, de 4/IX.
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Segundo o artigo 34o do mesmo Regulamento, se se extinguir ”o
procedimento para aplicação da multa”, o processo de transgressão
prosseguirá ”para arrecadação do imposto devido”.

Como bem refere o distinto PGA, em casos como o vertente, ”tra-
ta-se de regimes fiscais especiais de cobrança do imposto, que vigoram
no seu específico campo de aplicação e que não são afectados por
normas gerais de carácter processual — arto 7o, 3, do Código Civil —,
nem por normas de natureza fiscal que, para outros impostos, previam
a cobrança do imposto fora do processo de transgressão”.

No que tange à pretendida condenação em custas, ao invés, não
assiste razão à recorrente, pois que a condenação, ou não, no seu
pagamento depende do teor da própria decisão recorida. Não da
decisão sobre a condenação no pagamento do imposto que, even-
tualmente, deveria ter sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal a quo, dado que este Supremo não julga em regime de
substituição, a oportunidade para tal condenação só ocorrerá com
a prolação de ulterior decisão em que porventura se condene o arguido
no pagamento do tributo em dívida (Ac. desta Secção de 2/VII p.p.,
rec. N.o 21 895).

Pelo exposto, acorda-se em:
a) Negar provimento ao recurso quanto à questão da não con-

denação em custas;
b) Concedê-lo na parte restante, revogando a sentença recorrida

no ponto em que decidiu não conhecer do pedido de condenação
no imposto de compensação em causa, devendo a instância levar a
cabo, oportunamente, o atinente julgamento.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Mendes Pimentel (relator) — Er-
nâni Figueiredo — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Carvalho Júnior.

Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do Procedimento Ju-
dicial. Fundamento de pedido de condenação no imposto
em causa.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarada extinta, por prescrição, o procedimento judicial em
processo de transgressão fiscal, deve neste conhecer-se da
existência, ou não, da obrigação do imposto.

Recurso no 21.944. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: José
Duarte. Relator: Exmo. Conso Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de contencioso Tributário
do S.T.A:

A Fazenda Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém que ordenou o arquivamento
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do presente processo de transgressão contra José Duarte, vem até
nos, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes con-
clusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do artigo 144.o, 1, do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas.

Não houve contra-alegação.
O Mmo. Juiz “a quo” sustentou a sentença recorrida.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

emitiu douto parecer no sentido de provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença julgou extinto o procedimento judicial por prescrição,

nos termos do artigo 27o, b), do DL no 433/82, de 27/X, aplicável
“ex vi” do arto 4o, 2, do RJIFNA, consignando que, “no que diz
respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua
prescrição, de natureza substantiva. Entendeu-se aí, porém, que, jul-
gado prescrito o procedimento judicial, “o processo deve dar-se por
findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o
mantinha em curso”, por isso que se ordenou o seu arquivamento.

É justamente neste último ponto que reside a dissenção da Re-
corrente, que se insurge contra a abstenção de condenação no imposto
devido - o que, entende ela, constitui omissão de pronúncia - e contra
decidido quanto a custas.

Quanto àquele vício de limite, ele não se verifica. Na verdade, a
instância pronunciou-se sobre a parte da acusação relativa ao imposto
em falta, proclamando não se mostrar prescrita a atinente obrigação.
Só que considerou prejudicada a sua competência para conhecer da
responsabilidade tributária do arguido, por motivo da prescrição do
procedimento judicial, a impor, sem mais, o imediato arquivamento
dos autos.

Como assim, perfila-se, não omissão de pronúncia, mas, sim, errado
julgamento sobre o sentido dos normativos legais respeitantes ao co-
nhecimento da obrigação de imposto em processo de transgressão,
como passamos a demonstrar.

É jurisprudência pacífica desta informação que os artigos 115o do
CPCI e 27o do predito DL no 433/32 se reportam, apenas, ao pro-
cedimento judicial (contravencional ou contra-ordenacional) instau-
rado para perseguição da infracção fiscal. Tais normas têm somente
em vista a extinção da responsabilidade penal por morte do infractor,
por amnistia ou por prescrição.

Como se lê no recente acórdão desta Secção proferido no recurso
n.o 21 864, em dois de Julho último, “além de elas não curarem
da prescrição da obrigação fiscal, também não se lhes pode atribuir
a intenção de definir as causas de extinção do procedimento judicial
destinado a apurar a responsabilidade obrigacional nos casos em que
tal apuramento esteja a ser feito em processo de transgressão fiscal
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por imposição de preceitos especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os arts 104o, a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar ressalvados,
relativamente aos factos de pretérito, pelos arts 2o e 5o, 2 do DL
20-A/900, e 11o, in fine, do DL 154/91, justamente, nessa medida,
julgados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais preceitos especiais em que certas situações contra-
vencionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir
em processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva e concreta obrigação
do imposto; e algumas delas até prevêem que, mesmo se ou quando
extinto “o procedimento para aplicação de multa”, o processo de
transgressão se instaurará ou prosseguirá “para arrecadação do im-
posto devido”.

E não é defensável atribuir ao corpo do arto 115o do CPCI, a
intenção de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos - e
entre eles, como veremos, o sub judice - eles são posteriores a esse
texto legal, que vem da primitiva redacção do CPCI.”

Pois bem, in casu, imputa-se no auto de notícia ao arguido trans-
gressão p. e p. pelos artigos 11o e 12o do Regulamento do Imposto
de Compensação (RIC), aprovado pelo DL no 354-A/82, de 04/IX:

Segundo o artigo 34o do mesmo Regulamento, se se extinguir “o
procedimento para aplicação da multa”, o processo de transgressão
prosseguira “para arrrecadação do imposto devido”.

Como bem refere o distinto PGA, em casos como o vertente, “tra-
ta-se de regimes fiscais especiais de cobrança do imposto, que vigoram
o seu específico campo de aplicação e que não são afectados por
normais gerais de carácter processual - arto 7o, 3, do Código Civil -,
nem por normas de natureza fiscal que, para outros impostos, previam
a cobrança do imposto fora do processo de transgressão”.

No que tange à pretendida condenação em custas, ao invés, não
assiste razão à recorrente, pois que a condenação, ou não, no seu
pagamento depende do teor da própria decisão recorrida. Não da
decisão sobre a condenação no pagamento do imposto que, even-
tualmente, deveria ter sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal a quo, dado que este Supremo não julga em regime de
substituição, a oportunidade para tal condenação só ocorrerá com
a prolação de ulterior decisão em que porventura se condene o arguido
no pagamento do tributo em dívida (Ac. desta Secção de 02/VII p.
p., rec. N.o 21 895).

Pelo exposto, acorda-se em :
a) Negar provimento ao recurso quanto à questão da não con-

denação em custas;
b) Concedê-lo na parte restante, revogando a sentença recorrido

no ponto em que decidiu não conhecer do pedido de condenação
no imposto de compensação em causa, devendo a instância levar a
cabo, oportunamente, o atinente julgamento.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Ernâni Marques da
Silva Fernandes. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 8 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Prescrição. Julgamento do pedido de condenação do im-
posto liquidado no processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Mesmo que declarado extinto, por prescrição, o procedimento
judicial exercido no processo de transgressão por qualquer
infracção fiscal, deve conhecer-se nele do imposto nele li-
quidado por este ser um outro e diferente objecto processual,
legalmente cumulado no processo.

Recurso n.o 21 994. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: António
Fernando Montez Antunes. Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim
Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se incon-

formado com o segmento da sentença de 97.03.12. do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Santarém que decidiu não conhecer do
imposto do selo de verba e de recibo relativos, aos anos de 1982
e 1983 e respectivos juros compensatórios liquidados no processo or-
dinário de transgressão movido contra António Fernando Montez An-
tunes, com os demais sinais dos autos, não obstante haver considerado
não se verificar a sua prescrição de natureza substantiva (a recorrente
aceitou a parte da decisão em que se julgou extinto, por prescrição,
o procedimento judicial pelas infracções nele acusadas), dela recorre
directamente para esta formação judicial, pedindo a sua anulação
e a revogação quanto à não tributação nas custas do processo nela
determinada.

2. Estribou-se o julgado, essencialmente, na consideração de que,
tendo o processo de transgressão como finalidade própria o apu-
ramento dos factos contravencionais às leis fiscais e a sua penalização,
e de que, verificando-se a excepção peremptória (pressuposto pro-
cessual negativo) da prescrição do procedimento judicial relativo às
infracções, não havia que conhecer do imposto por tal excepção obstar
ao conhecimento do fundo e gerar o arquivamento dos autos.

3. Contra o decidido, a recorrente pretexta, em síntese, que a sen-
tença sofre da nulidade do n.o 1 do art.o 144o do C.P.T. por esta
não se ter pronunciado quanto à liquidação do imposto cujo pedido
de condenação era feito no processo e cujo conhecimento na mesma
sede se encontra salvaguardado nos art.os 2o e 5.o n.o 2 do DL
n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro (que aprovou o JRIFNA) e 11o, parte
final, do DL. n.o 154/91, de 23 de Abril, ao contemplar a manutenção
do direito contravencional anterior quanto às infracções fiscais ocor-
ridas sob a sua vigência, e, finalmente, que, encontrando-se também
em vigor o Regul. das Custas dos Processos das Contribuições e Im-
postos, se deveria ter condenado o arguido nas custas.



(1) Dever este cometido no art. 660o no 2 do C.P.C. e sancionado pelos art.os 668o

no 1 al. d) do mesmo código e 114o no 1 do C.P.T.
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4. O Meritíssimo Juiz sustentou o julgado abonando-se, essencial-
mente, em três ideias-rectoras.

A primeira reproduz o citado fundamento da decisão de que, se-
gundo o regime do processo penal, a prescrição do procedimento
judicial se consubstancia numa excepção peremptória (pressuposto
processual negativo) que obsta à apreciação da matéria de fundo
e gera o arquivamento do processo; a segunda é a de que o regime
do art.o 122o do C.I. Transacções, após a redacção do DL. n.o 374-B/79,
que desligou a liquidação do imposto do processo de transgressão,
constitui expressão de uma regra geral e, finalmente, a de que, segundo
o novo regime do processo de transgressão aprovado pelo DL n.o 17/91,
de 10 de Janeiro, o objecto do processo só pode reduzir-se ao apu-
ramento e eventual sancionamento pelas respectivas infracções, não
permitindo, por exemplo, a dedução do pedido cível de indemnização
(art.o 9o n.o 3), e tal diploma revogou tacitamente todas as normas
do C.P.C. Impostos que consagravam a possibilidade de conhecimento
da obrigação de imposto.

5. Não houve contra-alegações.
6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do provimento do recurso, não pela procedência do fundamento da
nulidade da sentença, dado que o juiz havia decidido não conhecer
do pedido de condenação, do imposto, mas pela razão invocada da
prescrição do procedimento judicial não obstar ao prosseguimento
do processo para julgamento pela falta da arrecadação do imposto,
como tem sido jurisprudência pacífica do tribunal, e de o DL n.o 17/91,
enquanto lei geral, não poder revogar, salvo intenção inequívoca do
legislador que não ocorreu, as disposições especiais do DL n.o 20-A/90.

B -A fundamentação.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
1. A. questão da nulidade da sentença.
Não pode afirmar-se, como se queixa a recorrente, de que o juiz

tenha violado o dever de pronunciar-se sobre a parte da acusação
relativa à imputada falta de arrecadação do imposto apurado (1).

É que o juiz encarou tal questão, resolvendo-a no sentido de que
a lei não lhe permitia julgar, no processo de transgressão, se a obri-
gação de imposto cuja falta de pagamento era acusada era ou não
devida.

Sendo assim, a situação que se verifica é a de uma errado julgamento
sobre o sentido das disposições legais que regulam o conhecimento
do imposto no processo de transgressão, abaixo analisadas, nos casos
em que o procedimento judicial se tenha extinguido por prescrição
e os factos contravencionais tenham ocorrido anteriormente à entrada
em vigor do D.L. n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro.

2. A questão da obrigatoriedade do conhecimento do imposto li-
quidado no processo em caso de prescrição do procedimento judicial.

A questão traduz-se agora em saber se, declarando o juiz prescrito
o procedimento judicial pelas infracções fiscais acusadas no auto de
notícia, deve o processo prosseguir para julgamento do imposto de
compensação cuja falta de arrecadação ai também se acusa e se apura.

No regime anterior ao RJIFNA, que também adoptou uma nova
lei processual para a perseguição do ilícito nele criado, aderindo então
ao DL no 433/82, de 27 de Outubro, para além dos aspectos nele
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expressamente contemplados, e que agora se mostra regulada no CPT
(Título IV), havia vários impostos, como o que está em causa, do
imposto de compensação, que se não fossem liquidados e pagos dentro
dos prazos legais eram cobrados em processo de transgressão, em
conjunto com a multa, nos termos do arto 117o do CPCI.

Ora o regime de processamento e sancionamento das infracções
fiscais anteriores ao RJIFNA foi expressamente mantido quer pelos
art.os 2o quer pelo n.o 2 do art.o 5o do diploma que o aprovou e
como tal tem de ser aplicado, salvo na medida em que saia ofendido
o princípio da aplicação da lei sancionatória mais favorável ao arguido,
como o entendeu o T. Constitucional, em sede fiscalização abstracta
de constitucionalidade (Ac. n.o 150/94, de 08.02.94, in DR. I Série
de 94.03.30).

Acrescente-se ainda que a eficácia normativa da lei anterior ao
RJIFNA veio a ser mantida pela parte final do art.o 11o do DL.
n.o 154/91, de 23/4 (diploma que aprovou o C.P.T.), pelo que, não
obstante a nova alteração da lei reguladora do processamento das
contra-ordenações levada a cabo por este compêndio normativo, será
sempre pela lei em vigor no momento da sua prática que, quanto
às infracções cometidas antes da entrada em vigor daquele RJIFNA,
terá de aferir-se o regime adjectivo aplicável.

Sempre que, segundo este, o imposto devesse ser cobrado no próprio
processo de transgressão, a situação era, verdadeiramente, a de uma
cumulação legal de dois diferentes objectos processuais.

Tratava-se de uma opção legislativa, decerto, influenciada por con-
siderações de alguma economia e celeridade processuais e ainda, por
nesses casos, a tipificação legal do respectivo ilícito associar, nor-
malmente, a definição dos respectivos factos tributários.

Mas, não havia uma necessária e incindível relação de dependência
ou incindibilidade processual entre os dois diferentes objectos - entre
o procedimento pela infracção fiscal e o procedimento para a liqui-
dação do imposto -, pese embora os factos materiais da infracção
integrarem, por via de regra, também os pressupostos definidos no
facto tributário gerador da obrigação daquele imposto.

Que era assim depreendia-se desde logo do facto do arto 104o,
al. a) do CPCI mandar instaurar o processo de transgressão, desde
que fosse constatada omissão ou, erro na liquidação de contribuição
ou imposto, imputável ao contribuinte ou ao sujeito da obrigação
acessória, que não pudesse ser reparado por liquidação efectuada
em conformidade com as leis da tributação, sem que fizesse depender
esse procedimento da necessidade de procedimento contra qualquer
eventual existência de qualquer infracção fiscal.

A mesma conclusão se poderia retirar do §3o do arto 108o do mesmo
compêndio normativo quando aí se dispunha que o auto de notícia
não deixaria de ser levantado ainda que o autuante reputasse a in-
fracção não punível, no que se poderia pressupor ter o legislador
em vista, entre outras circunstâncias com tal efeito (v. g. a amnistia
da infracção), também a prescrição da infracção, o que se poderia
traduzir na instauração do processo apenas para a cobrança do
imposto.

Era, todavia, do regime contemplado nos diversos Códigos Fiscais
que se retirava, a certeza da completa independência entre a vida
do procedimento pela infracção fiscal e pela obrigação de imposto,
dentro do respectivo processo de transgressão.
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Na verdade, e a título de exemplo, podem apontar-se naquele sen-
tido, na medida em que se ordenava que o processo prosseguisse
para a arrecadação do imposto e juros, não obstante estar prescrita
a infracção fiscal, o disposto nos artos 74o do Cod. Imp. Profissional,
103o, § único do Cód. Imp. Complementar, 89o, § 1o do Cód. Imp.
Capitais, 30o do Reg. Imp. sobre Veículos, 34o do Reg. Imp. Com-
pensação e art.o 219o, § 2o do Reg. do Imp. do Selo.

Por fim, resulta claro do disposto no arto 115o do CPCI que o
que cessa no respectivo processo de transgressão, em caso de pres-
crição, é o procedimento judicial instaurado para perseguição da
infracção.

A verificação da prescrição do procedimento judicial apenas obsta
ao conhecimento da matéria de fundo, levando ao seu arquivamento,
relativa à infracção fiscal, para utilizar a linguagem do senhor juiz
do tribunal recorrido, em nada obstando ao conhecimento do outro
objecto do processo que com aquele se acha cumulado.

E se analisarmos os demais argumentos a que o senhor juiz arrima
a sua tese não chegaremos a conclusão diversa.

Na verdade, sendo embora certo que o legislador do DL
n.o 374-B/79, de 10/9, erigiu, a exigência das penalidades aplicáveis
como única finalidade do processo de transgressão por infracções
fiscais relativas ao imposto de transacções, mediante a redacção dada
ao art.o 122o do respectivo código, isso não quer dizer que, se possa
extrapolar daí qualquer sentido revogatório do regime estatuído nos
diversos códigos fiscais.

A única leitura adequada ao termos do preceito é a de que o
legislador entendeu, quanto às infracções fiscais relativas ao imposto
em causa, passar a adoptar, quanto à finalidade do processo de trans-
gressão, o sistema já em vigor quanto a outros impostos, como, v. g.,
a contribuição industrial e a contribuição predial.

A simples mudança de critério de um para outro dos sistemas de
liquidação do imposto dentro ou fora do processo de transgressão
é absolutamente inócua para daí extrair qualquer sentido revogatório
do sistema, à falta de preceito inequívoco sobre o sentido defendido.

Também o argumento colhido da entrada em vigor do novo regime
geral de processamento e julgamento das transgressões, efectuado
pela mão do DL n.o 17/91, de 10 de Janeiro não merece melhor
sorte.

Como o próprio autor da sentença recorrida reconhece, trata-se
de uma lei geral sobre a matéria.

Ora, o processamento e julgamento dos processos de transgressão
fiscais sempre estiveram e continuam a estar sujeitos a regime especial
(antes regulado nos diversos códigos fiscais e no C.P.C.I. e hoje no
RJIFNA, aprovado pelo DL. n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro e C. P.
Tributário).

Sendo assim, tem de entender-se que aquele regime geral não re-
vogou o regime especial, de acordo com o adágio latino de que lex
generalis non derrogat legem specialem, a menos que outra fosse a
intenção inequívoca do legislador (art.o 7o n.o 3 do C. Civil).

Todavia, em preceito algum da nova lei geral de processamento
das transgressões se vê minimamente retratado esse propósito le-
gislativo.

(2) Neste sentido se têm pronunciado muitos acórdãos deste tribunal, entre eles eles
se contando, a título de exemplo, os de 93.10.06, 93.09.29, 93.11.24, 93.09.22 e 95.03.15,
95.10.25, 95.05.1, in Recs. nos 16 440, 16 916, 17 029, 17 207 e 17 856, 19 320 e 18 890.
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Ao contrário, o simples facto de o processamento das transgressões
fiscais ter continuado a ser previsto por lei especial (C. P. T.), como
antes acontecia, deixa entrever intenção contrária.

Finalmente, não se distraia da circunstância de hoje a liquidação
do imposto nunca ter lugar no processo de contra-ordenação, face
ao RJIFNA e ao CPT, qualquer sentido inferativo de que, já an-
teriormente a eles esse deveria ser o 1 sistema regra, como sustenta
o senhor juiz.

Não. Tais diplomas vieram regular toda a matéria em novos moldes,
segundo uma diferente filosofia jurídico criminal não só quanto à
natureza dos ilícitos como ao modo da sua perseguição e san-
cionamento.

Tratou-se de uma ruptura do sistema, tendo a nova lei a intenção
de regular toda a matéria da lei anterior em novos moldes (n.o 2
do art.o 7o do C. Civil).

Não é por isso legítimo colher nela o sentido das leis anteriores
dado que a nova lei se apresenta não como uma continuidade do
pensamento legislativo anterior, mas como uma ruptura dele.

Sendo assim, o processo terá de prosseguir para conhecimento da
existência ou não da obrigação de imposto que constitui um outro
diverso objecto do mesmo processo (2).

Do exposto conclui-se que o despacho recorrido, na medida em
que decidiu não julgar a acusação pela falta de arrecadação do imposto
liquidado no processo, não pode manter-se.

3. A questão das custas.
Quanto à pretendida condenação nas custas, a recorrente não tem

razão, porquanto a condenação ou não no seu pagamento depende
do teor da própria decisão recorrida e não da decisão sobre a con-
denação no pagamento do imposto que, eventualmente, deveria ter
sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal a quo, dado que este tribunal não julga em regime de
substituição, a oportunidade para essa condenação só poderá ocorrer
com a prolação da futura decisão em que eventualmente se condene
o arguido no pagamento das quantias em dívida.

Não merece, pois, o recurso provimento quanto a esta questão.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção

do S.T.A. em negar provimento ao recurso quanto à questão da não
condenação nas custas e concedê-lo, na parte restante, revogando
a sentença recorrida, na parte em que decidiu não, conhecer do pedido
de condenação do imposto liquidado, devendo o senhor juiz proceder
oportunamente a tal julgamento, após a baixa dos autos ao tribunal
a quo.

Sem custas.

Lisboa de 8 de Outubro de 1997. — Benjamim da Silva Rodrigues
(relator) — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE DE ACÓRDÃO.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O pedido de esclarecimento de acórdão proferido tem
como escopo obscuridade ou ambiguidade que nele se
contenha.

II — Se a parte questiona apenas a inconstitucionalidade ma-
terial de uma norma, que o Tribunal não acolheu, e
que nem sequer foi alegada pela parte, tal pedido ma-
nifestamente não pode ser atentido.

Recurso n.o 16 583, em que são recorrente a Sociedade de Construções
Manuel Dias, L.da e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o
Ex.mo Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL DIAS, LD., com
sede na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 41, 7o, Dto, Almada, no-
tificada do acórdão proferido nos autos, que lhe negou provimento
ao recurso, veio formular um pedido de esclarecimento.

Segundo a requerente, o art. 1o do Dec.-Lei n. 137/81, de 29/5,
na parte em que adita ao art. 54o do CCI “um parágrafo 3o que
impede a dedução de prejuízos verificados nos cinco anos anteriores
. . . nos casos em que o lucro das empresas do Grupo A é determinado
por métodos indiciários previstos para as empresas do grupo B” é
inconstitucional por violação dos artos. 107o, n. 2 e 106o, n. 3, da
CRP.

Diz pretender ser esclarecida.
Ouvido sobre o pedido de esclarecimento, veio o representante

da Fazenda Pública dizer que o recorrente veio arguir uma incons-
titucionalidade, pelo que não se verificam os requisitos da al. a) do
art. 669o do CPC.

Dada vista ao Exmo Magistrado do M.P., e este de parecer que
o pedido deve ser indeferido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Como bem refere o representante da Fazenda Pública, a re-

querente vem agora arguir a inconstitucionalidade da norma atrás
identificada.

Inconstitucionalidade que nem sequer alegou.
Nos termos do art. 666o, 2, do CPC é lícito ao juiz esclarecer dúvidas.
Por seu turno, o art. 669o, 1, a), do CPC permite à parte pedir

ao juiz que proferiu a sentença “o esclarecimento de alguma obscuri-
dade ou ambiguidade” que nela se contenha.

Como é bom de ver, a requerente não imputa ao acórdão recorrido
qualquer obscuridade ou ambiguidade.

O que a requerente defende é que o Tribunal aplicou uma norma
inconstitucional.

O que é inteiramente diferente.
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Assim sendo, é evidente que o requerimento não pode ser atendido.
3. Face ao exposto, acorda-se em indeferir o pedido de esclare-

cimento formulado pela requerente Sociedade de Construções Manuel
Dias, Ld.

Custas do incidente pela requerente, fixando-se a taxa de justiça
em Esc. 15 000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Finanças Locais. Taxa de Concessão de serviços públicos de
transporte colectivo. Reacção contra a liquidação. Com-
petência. Pressuposto processual ou condição de procedi-
bilidade. Tribunal Tributário de 1a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do n.o 2 do art.o 22o da Lei n.o 1/87, de
6 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) as impugnações
contra a liquidação de taxas - incluindo a de concessão
de serviços públicos de transporte colectivo - são dedu-
zidas perante o órgão executivo da respectiva autarquia
com competência para as apreciar, decidindo manter ou
revogar o acto impugnado.

II — Esta intervenção e decisão administrativa, é previamente
necessária à apreciação do Tribunal Tributário, confi-
gurando uma condição de procedibilidade ou pressuposto
processual em relação à intervenção do Tribunal.

III — Não tendo o órgão executivo da Câmara Municipal pre-
viamente apreciado e decidido a impugnação, dirigida,
aliás ao Presidente da Câmara não podia o Tribunal
Tributário ter conhecido da impugnação sem a decisão
prévia daquele órgão.

IV — Da decisão desfavorável ao impugnante proferida pelo
órgão executivo autárquico cabe recurso para o Tribunal
territorialmente competente, nos termos do n.o 2 do
art.o 22o da Lei 1/87, de 6 de Janeiro.

RECURSO N.o 17.967 em que é recorrente Ministério Público e
recorrida Alfredo Farreca Rodrigues L.da e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Alfredo Farreca Rodrigues, L.da identificado nos autos deduziu
impugnação contra a «liquidação e cobrança» da taxa pela concessão
de serviços públicos de transporte colectivo de passageiros da área
urbana da Figueira da Foz, relativa ao ano de 1992 no montante
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de 1.169.353$00 através de petição dirigida ao Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal da Figueira da Foz.

Alegou, fundamentalmente e em síntese, que em 7 de Fevereiro
de 1978 foi adjudicado à impugnante pela Câmara Municipal da Fi-
gueira da Foz a concessão do serviço público de transportes colectivos
de passageiros dentro da área urbana da sede do Concelho da Figueira
da Foz; a referida concessão tinha a duração de 15 anos findos os
quais poderia a Câmara permitir a renovação do contrato, com as
alterações que entendesse convenientes, por mais cinco anos a re-
querimento do concessionário com um mínimo de 12 meses antes
do termo da concessão; em 7 de Fevereiro de 1983 terminaram os
quinze anos contados a partir do início da exploração da referida
concessão, tendo sido posteriormente, com efeitos a partir dessa mes-
ma data, prorrogado o prazo legal de tal concessão por mais cinco
anos, seja até 7.2.88 com um aumento anual da respectiva taxa de
25 %; tal como foi mencionado na reunião da Câmara Municipal da
Figueira da Foz de 26.12.84 e ressaltava do caderno de encargos da
mencionada concessão, esta não pode durar mais de 20 anos con-
secutivos, findos os quais terá obrigatoriamente de ser aberto novo
concurso público; apesar do contrato de concessão ter terminado em
7.2.88 a impugnante continuou a efectuar os transportes públicos na
cidade da Figueira da Foz mas como transportes interurbanos».

«A taxa agora cobrada à impugnante pela CMF Foz objecto da
presente impugnação deve ser anulada uma vez basear-se numa de-
liberação daquela Câmara ferida de ilegalidade, não tendo, pois, qual-
quer força executiva.»

Remetidos que foram os autos ao Tribunal Tributário de 1a instância
de Coimbra, ali correram seus trâmites, com produção de prova tes-
temunhal que havia sido arrolada.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto daquele Tribunal
pronunciou-se sobre o teor da petição, arguindo a incompetência em
razão da matéria do mesmo Tribunal uma vez que a petição foi «di-
rigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz
e não ao Tribunal Tributário como o impõe o art.o 127o n.o 1 do
Cód. Proc. Tributário, defendendo a devolução dos autos àquela au-
tarquia, tal como o impõe o n.o 2 do art.o 22o da Lei n.o 1/87, de
6/1, dispositivo que apenas confere aos Tribunais Tributários de 1a ins-
tância competência para conhecer dos recursos das decisões que re-
caiam sobre as impugnações instauradas contra a liquidação e co-
brança de taxas, mais-valias»

Por sentença de 24.5.93 o M.mo Juiz daquele Tribunal julgou pro-
cedente a impugnação anulando a liquidação da taxa, não sem antes
se pronunciar sobre a questão da incompetência que o Ministério
Público suscitara, tendo concluído pela competência do Tribunal.

Para tanto, ao mesmo tempo que afastou a aplicação do n.o 2
do art.o 22 da Lei 1/87, fundou a competência daquela instância no
disposto nos art.os 66o do C.P.C., 14o da Lei 38/87, de 23/12 e no
art.o 62o do CTAF.

Inconformado com tal decisão, o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público apresentou a peça de fls. 80-81 em que fundamentalmente
pediu esclarecimentos e arguiu nulidades por falta de incumprimento
da norma constante do n.o 1 do art.o 141o do CPT e bem assim
por falta de audição da impugnante quer do representante da Fazenda
Pública, após ter-se pronunciado, oportunamente, pela incompetência
do Tribunal para conhecer da impugnação, o que tudo veio a ser
indeferido pelo despacho de fls. 82-84.
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O mesmo Ex.mo Magistrado do Ministério Público dizendo-se in-
conformado com a sentença de fls. 72 a 78 e com o despacho de
fls. 82 a 83-v veio interpor recurso directamente para esta 2a Secção
do STA cujas alegações apresentou oportunamente e concluiu da
seguinte forma:

«1a - No seu parecer de fls. 70-v/71, o ora recorrente sustentou
que, tendo a petição de impugnação sido dirigida ao Ex.mo Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal da F. da Foz e não a este Tribunal,
deveria o M.mo Juiz a quo abster-se de conhecer da mesma, ordenando
a devolução dos autos àquela autarquia;

2a - Na verdade, conforme dispõe o art.o 127o n.o 1 do CPT, o
Sr. Juiz só deverá conhecer das petições que lhe são dirigidas;

3a - No entanto, não obstante o recorrente lhe ter requerido, pos-
teriormente à sentença, que esclarecesse a razão pela qual acabou
por conhecer desta impugnação, fazendo tábua rasa do consignado
na conclusão 1a das decisões recorridas sobre tal questão, como se
impunha;

4a - Assim, para além de ter sido violado aquele normativo, as
decisões recorridas são, desde logo por este motivo, nulas, nos termos
do art.o 144o do CPT, nulidades essas que, para todos os legais efeitos,
ora se arguem;

5a - No mesmo parecer, também o recorrente arguiu a incom-
petência, em razão da matéria, deste Tribunal, para conhecer desta
impugnação pelas razões atrás explicitadas;

6a - Sucede que o M.mo Juiz recorrido, por um lado, não deu cum-
primento à norma constante do n.o 1 do citado art.o 141o, ouvindo,
sobre aquela excepção, quer o Representante da Fazenda Pública,
quer a impugnante, nem mesmo depois de arguida a nulidade que
tal falta de audição integra;

7a - Esta nulidade consiste na omissão de um acto ou formalidade
que a lei prescreve, que pode influir no exame ou na decisão da
causa, desde logo por violação do contraditório;

8a - Daí que, por violação da norma constante da conclusão 6a,
se devam anular as decisões recorridas;

9a - Verifica-se, por outro lado, que em qualquer das decisões
recorridas não constam os fundamentos jurídicos, de forma concreta
ou especificada, em que assenta o julgamento de que este Tribunal
é competente, em razão da matéria, para conhecer desta impugnação,
não obstante requerimento, nesse sentido, do ora recorrente;

10a - Tal omissão integra, também uma das causas de nulidade
da sentença, previstas no art.o 144o citado, nulidades essas que, para
todos os efeitos, igualmente se arguem;

11a - Devem, pois, também por esta razão, ser anuladas as decisões
recorridas;

12a - De qualquer forma, sempre deverá concluir-se que este Tri-
bunal é incompetente em razão da matéria, para conhecer desta im-
pugnação, já que, como o impõe o n.o 2 do art.o 22o da Lei n.o
1/87, de 6/1, a mesma foi devidamente deduzida perante a referida
Câmara;

13a - Violado foi, por erro de interpretação, tal normativo;
14a - Esta impugnação baseia-se apenas na «ilegalidade» eventual

da deliberação de 89/02/28, tomada pela mesma Câmara através da
qual se prorrogou o prazo da concessão de serviços públicos de trans-
porte colectivo e passageiros dentro da área urbana da F. da Foz,
relativa ao ano de 1992, à impugnante;
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15a - Sucede, porém, que para conhecer dessa ilegalidade é com-
petente o Tribunal administrativo de círculo, nos termos do art.o 51o

n.o 1 alínea c) do DL 129/84 e não o Tribunal Tributário de 1a instância;
16a - Assim, violada foi, ainda, aquela norma;
17a - Arguo, pois, também a incompetência em razão da matéria

deste Tribunal, para conhecer dessa pretensa ilegalidade;
18a - Face ao exposto, devem anular-se as decisões recorridas, subs-

tituindo-se por douto Acórdão através do qual se julgue este Tribunal
incompetente, em razão da matéria, para conhecer das matérias ob-
jecto da impugnação.»

Contra-alegou a impugnante, ora recorrida, concluindo a sua ale-
gação como se segue:

«a) O Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra é o Tribunal
competente para conhecer da presente impugnação;

b) Não existe nos presentes autos qualquer irregularidade proces-
sual capaz de anular qualquer peça processual, nomeadamente a sen-
tença recorrida; razão pela qual deve o presente recurso ser julgado
totalmente improcedente e consequentemente confirmarem-se, na ín-
tegra, a sentença e o despacho recorridos.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual vem apurado que:
«- Em 7 de Fevereiro de 1978 foi adjudicado à ora impugnante,

pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, a concessão do serviço
público de transportes colectivos de passageiros dentro da área urbana
da sede do concelho da Figueira da Foz;

- A referida concessão tinha a duração de 15 anos, findos os quais,
poderia a Câmara permitir a renovação do contrato, com as alterações
que entendesse convenientes, por mais cinco anos, a requerimento
do concessionário com um mínimo de 12 meses antes do termo da
concessão;

- Em 7 de Fevereiro de 1983 terminaram os quinze anos, contados
a partir do início da referida concessão;

- Tendo sido posteriormente, com efeitos a partir dessa mesma
data, prorrogado o prazo de tal concessão, por mais 5 anos, ou seja,
até 88.02.07;

- Tal como ressaltava do caderno de encargos da mencionada con-
cessão, esta não pode durar mais de 20 anos consecutivos, em con-
formidade com o n.o 1 do art.o 11o do Dec.-Lei 390/82, de 17 de
Setembro;

- A Câmara Municipal da Figueira da Foz, em reunião de 89.02.28
deliberou prorrogar o prazo da mencionada concessão até à publicação
da Regulamentação da Lei Quadro dos Transportes Urbanos e In-
terurbanos, vigorando todas as condições expressas no contrato
existente;

- A impugnante não requereu qualquer prorrogação;
- A Câmara Municipal deixou de cobrar a taxa pela concessão

sub judice, como sempre acontecia nos meses de Dezembro;
- Os transportes da impugnante continuaram a efectuar-se, mas

agora já não como transportes urbanos, mas sim como interurbanos,
todos eles titulados por alvarás passados pela Direcção-Geral de
Transportes Terrestres;

- Após 88.02.07 a impugnante deixou de efectuar transportes ur-
banos ao abrigo do contrato de concessão;

- A partir desta data passou a efectuar carreiras interurbanas;
- A A. Farreca Rodrigues Lda pagou as «taxas» depois de receber

avisos anuais para o fazer;
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- Entretanto, deixou de receber tais avisos a partir de 1988;
- Foi por ela recebido um ofício da Câmara Municipal, dizendo

que se esperava uma nova lei reguladora da situação.»
Estes os factos tidos como relevantes para a decisão recorrida.
Impõe-se, como tarefa prioritária, precisa o objecto do recurso,

plasmado nas conclusões da alegação do recorrente.
Como resulta do requerimento de interposição de recurso e das

respectivas alegações e conclusões, recorre-se não apenas da sentença
que conheceu da impugnação como também do despacho de
fls. 82-83v.

Este despacho recaiu sobre o requerimento do ora recorrente em
que arguiu nulidades e solicitou esclarecimentos sobre a sentença,
o que tudo foi indeferido.

Ora, de acordo com o art.o 670o n.o 2 do CPC, subsidiariamente
aplicável por força dos art.os 2o f) e 169o do CPT, do despacho que
indeferiu o requerimento de esclarecimento só cabe recurso quando
este for deferido, o que, no caso, não sucedeu.

Por isso, a matéria de recurso atinente a tal despacho está excluída
dos poderes de cognição deste STA que da mesma não pode conhecer.

Daí que apenas se deva conhecer do recurso da sentença, sobres-
saindo, em prioridade de conhecimento a questão da incompetência
do Tribunal já que, sendo a competência questão de ordem pública,
o seu conhecimento preceda o de todas as demais questões (art.o 3o

da LPTA e art.o 660o n.o 1 e alínea a) do n.o 1 do art.o 288o do
CPC.

A infracção das regras de competência em razão da hierarquia
e da matéria determina a incompetência absoluta do Tribunal que
é de conhecimento oficioso e pode ser arguido pelos interessados
ou sustentada pelo Ministério Público até ao trânsito em julgado da
decisão final (art.os 45o do CPT e 100o, 101o e 102o do CPC).

A resolução afirmativa desta questão prejudica necessariamente
a solução dada a outras pelo que procedendo aquela não deve co-
nhecer-se das demais (art.o 66o n.o 1 e 2 do CPC).

Detenhamo-nos, pois, sobre esta questão da incompetência do Tri-
bunal Tributário de 1a instância, sendo certo que, como decorre da
petição - parte introdutória, causa de pedir e pedido - a impugnação
judicial é dirigida contra «a liquidação e cobrança da taxa de concessão
de serviços públicos de transporte de 1992» pretendendo-se a sua
«anulação», o que veio a ser apreciado e com ganho de causa para
a impugnante, na sentença sob recurso.

Sustenta o ilustre recorrente que conforme dispõe o art.o 127o n.o 1
do CPT o Sr. Juiz só deve conhecer das petições que lhe são dirigidas
sendo certo que a dos autos foi endereçada ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal da Figueira da Foz e não ao Tribunal pelo que
deveria o M.mo Juiz abster-se de conhecer da mesma, ordenando
a devolução dos autos à autarquia perante a qual foi deduzida a
impugnação, tese esta já anteriormente sustentada no seu parecer
prévio à prolação da sentença, e agora reiterada em sede de recurso,
concluindo que o Tribunal Tributário de 1a instância é incompetente
em razão da matéria para conhecer desta impugnação, conforme o
disposto no n.o 2 do art.o 22o da Lei 1/87, de 6/1.

Mais alega que esta impugnação se baseia na ilegalidade da de-
liberação de 28.2.89 tomada pela mesma Câmara que prorroga o
prazo da concessão dos serviços públicos de transporte, sendo com-
petente para da mesma conhecer o Tribunal Administrativo de Círculo
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nos termos do art.o 51o n.o 1 alínea c) do D. L. 129/84 e não o
Tribunal Tributário de 1a instância.

Quanto a esta última questão falece toda a razão ao recorrente
pois já se viu que o objecto da impugnação é a eventual ilegalidade
de taxas liquidadas referentes a transportes públicos e não qualquer
deliberação da Câmara, como pretende.

Mas a questão da competência não fica resolvida, reconduzindo-nos
para a interpretação dos art.os 22o-1 e n.o 2 e art.o 4o n.o 1 da Lei
n.o 1/87, de 6/1 que versa sobre as Finanças Locais, uma vez que
o objecto da impugnação é «liquidação e cobrança da taxa» pela
concessão de serviços públicos de transporte.

Dispõe o art.o 22o: «Às reclamações e impugnações dos interessados
contra a liquidação e cobrança dos impostos referidos no n.o 1 do
arto 4o e da derrama são deduzidas perante a entidade competente
para a liquidação e decididas nos termos do Código de Processo das
Contribuições e Impostos» (n.o 1).

«As reclamações e impugnações dos interessados contra a liqui-
dação e cobrança de taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados
em relação fiscal são deduzidas perante os órgãos executivos das au-
tarquias locais, com recurso para o Tribunal Tributário de 1a instância
territorialmente competente» (n.o 2).

Da análise dos n.os 1 e 2 do art.o 22o acabados de transcrever
resultam os seguintes princípios:

- a reclamação e impugnação dos contribuintes contra a liquidação
dos impostos referidos no art.o 4o n.o 1 da Lei 1/87 e da derrama
são deduzidas perante a entidade competente para a liquidação e
decididas nos termos do Cód. Proc. Tributário, hoje vigente.

- as reclamações e impugnações dos interessados contra a liquidação
e taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal
são deduzidas perante os órgãos executivos das autarquias locais, ca-
bendo recurso de tais decisões para o Tribunal Tributário de 1a ins-
tância territorialmente competente.

Ora, no caso dos autos, estamos perante uma impugnação contra
a liquidação e cobrança de taxa de transportes públicos (art.o 4o n.o 1
alínea 5) - taxa municipal de transportes - da Lei 1/87) apelo que
é necessariamente abrangida pelo n.o 2 do art.o 22 da mesma Lei
1/87.

É que o n.o 1 deste artigo reporta-se apenas a impostos e derrama
enquanto o n.o 2 se refere a reclamação e impugnação de taxas (e
não só, como se viu).

O que significa que a impugnante, dirigindo, como dirigiu, a sua
impugnação contra a referida taxa perante a Câmara Municipal da
Figueira da Foz, competia aos seus órgãos dela conhecer.

De tal deliberação ou decisão, caso não lhe fosse favorável é que
caberia recurso para o Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra,
por ser o territorialmente competente.

Estamos, pois, perante uma impugnação prévia de índole graciosa,
configurando um pressuposto processual ou melhor uma condição
de procedibilidade - requisito indispensável a ulterior prosseguimento
do processo perante o Tribunal Tributário, como tem sido enten-
dimento jurisprudencial deste STA.

Só a reacção prévia perante a autarquia permite o accionamento
posterior junto dos Tribunais Tributários, abrindo assim a via
contenciosa.

É um sistema que foi introduzido pela Lei 1/78, de 2/1 (art.o 17o)
continuado pelo DL 163/79 de 31/5, mantido pelo art.o 19o do
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DL 98/84, de 29 de Março e depois pela Lei 1/87, de 6 de Janeiro
(cfr. Acs. do STA de 20.3.96, Rec. 19.740 e de 14/12/94, Rec. 18.124
e de 8.11.95, Rec. 18.425.

Precisando melhor, não está em causa a competência dos Tribunais
Tributários para o conhecimento das liquidações efectuadas pelas au-
tarquias, pressupondo, isso sim, a assinalada particularidade da re-
clamação prévia necessária.

Do exposto resulta que não tendo o órgão executivo da Câmara
Municipal da Figueira da Foz apreciado previamente a impugnação
que foi, aliás, dirigida ao Sr. Presidente da referida Câmara, não
podia o Tribunal Tributário recorrido ter conhecido da impugnação,
sem a intervenção administrativa daquele órgão previamente neces-
sária à intervenção do Tribunal.

Termos em que se acorda em não tomar conhecimento do recurso
do despacho de fls. 82 e conceder provimento ao outro recurso, revogar
a decisão recorrida (sentença) a qual deve ser substituída por outra
que ordene a remessa dos autos à Câmara Municipal da Figueira
da Foz para que se pronuncie sobre a impugnação nos termos do
art.o 22o n.o 2 da Lei n.o 1/87 de 6/1.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Finanças Locais. Taxas de licenciamento de obra particular.
Reacção contra a sua liquidação. Competência. Tribunais
tributários. Lei 1/87 de 6 de Janeiro. Pressuposto processual
ou condição de procedibilidade de impugnação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do no 2 do art.o 22o da Lei 1/87, de 6
de Janeiro (Lei das Finanças Locais) as impugnações
contra a liquidação das taxas — incluindo as de licen-
ciamento de obra particular - são deduzidas perante
o órgão executivo da respectiva autarquia com com-
petência para as apreciar decidindo manter ou revogar
o acto impugnado.

II — Esta intervenção, e decisão administrativa, é previamen-
te necessária à apreciação do Tribunal Tributário ter-
ritorialmente competente, configurando uma condição
de procedibilidade ou pressuposto processual à inter-
venção do Tribunal, caso aquela seja desfavorável ao
interessado.

III — Se a petição de impugnação, embora endereçada ao
Juiz do Tribunal Tributário, foi apresentada na autar-
quia competente para a sua apreciação, e foi remetida
ao Tribunal sem ser apreciada, devia o M.mo Juiz, enviar
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a petição àquela entidade para proceder nos termos do
no 2 do art. 22o da Lei 1/87, deixando assim, de em
primeira mão, apreciar a impugnação.

IV — Da decisão desfavorável ao contribuinte proferida pelo
órgão executivo autárquico, cabe recurso para o Tribunal
Tributário territorialmente competente.

RECURSO No 19.090 em que é recorrente António Gomes e recorrida
Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo Cons.o Dr. ABÍLIO
BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

António Gomes, identificado nos autos não se conformou com o
despacho de 16.11.94 do Tribunal Tributário de 1a instância de San-
tarém, que rejeitou liminarmente a petição de impugnação deduzida
contra a liquidação efectuada pela Câmara Municipal de Tomar da
taxa de licenciamento de obra particular.

Fundou-se para tanto a decisão em que «no caso não cabia im-
pugnação judicial mas recurso» e que se está perante a «falta de
um pressuposto próprio do recurso que é a decisão do órgão executivo
da autarquia» tudo se passando «como nas situações afins de direito
administrativo: o acto consumado não é definitivo e executório (efi-
caz). Carece de reclamação ou impugnação prévia necessária. Era
preciso exaurir esses meios e do resultado é que se abria a via judicial».

«Nestas circunstâncias a petição não pode ser recebida (art.o 131o

no 1 do CPT e 22 da LFL), por carência de objecto, que no fundo
se traduz na falta de uma condição da acção.»

Nas suas alegações, o recorrente formulou as seguintes conclusões:
«A — Dos actos de liquidação de taxas municipais cabe impugnação

para órgãos executivos das autarquias locais, que têm competência
legal para da respectiva petição conhecer.

B — Da decisão desses órgãos administrativos locais cabe recurso
para o Tribunal Tributário de 1a instância territorialmente competente
para dele conhecer.

C — O Recorrente, do acto de liquidação da taxa municipal de
licença de construção dos autos, deduziu atempadamente impugnação,
tendo-se, porém, equivocado na entidade destinatária de semelhante
meio de reacção processual, já que em vez de a dirigir à Câmara
Municipal de Tomar, dirigiu-a ao T.T. 1a instância de Santarém.

D — Tal circunstância não é suficiente nem legítima a conversão
da impugnação em recurso.

E — Perante semelhante circunstância, o Tribunal «a quo» deverá
ter-se declarado incompetente em razão da matéria para conhecer
da impugnação, indeferindo-a com esse fundamento.

F — Ao ter classificado o meio processual de reacção do Recorrente
como se de recurso se tratasse, ignorando extensivamente a sua real
natureza de impugnação e furtando-se à declaração de incompetência
«ratione materiae» que legalmente se impunha, optando pelo inde-
ferimento liminar, por ausência do objecto, o douto despacho sob
recurso violou frontalmente o preceituado na 1a parte do no 2 do
art.o 22o da Lei 1/87, de 6 de Janeiro, bem como o disposto do art.o 62o

no 1 a) e g) do ETAF - DL 129/84, de 27 de Abril.
G — Pelo que, com esses fundamentos deve a decisão sub judice

ser revogada.
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H — Concedendo-se, consequentemente, integral provimento ao
presente recurso.»

Contra-alegou a Fazenda Pública, dependendo a incompetência
absoluta do Tribunal Tributário sobre a qual foi ouvida a recorrente
que manteve a sua posição sustentada nas alegações.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de não provimento do recurso, expendendo em síntese:

«A questão que é objecto do recurso é a de saber se, sendo im-
pugnado um acto tributário que consiste na liquidação de uma taxa
como contrapartida do levantamento de uma licença de construção,
sem prévia impugnação do mesmo acto junto do órgão executivo
da autarquia, deve ser indeferido liminarmente a impugnação por
falta de objecto, como se decidiu na douta sentença recorrida, ou
deve a decisão de indeferimento basear-se em incompetência em razão
da matéria.

Por força do disposto do no 2 do art.o 22o da Lei 1/87, de 6 de
Janeiro, as reclamações e impugnações dos interessados contra a li-
quidação e cobrança de taxas e mais-valias (...) são deduzidas perante
os órgãos executivos das autarquias locais, com recurso para o Tribunal
Tributário de 1a instância territorialmente competente.»

Resulta desta disposição que o acto de liquidação não pode ser
objecto de impugnação judicial e apenas poderá ser contenciosamente
apreciada, por via de recurso, a decisão camarária que, na sequência
de reclamação ou impugnação vier a ser proferida. É este o enten-
dimento jurisprudencial deste STA que assim tem decidido de modo
uniforme, citando múltiplos arestos.

«Assim deverá entender-se que o acto de liquidação incorporado
no acto do executivo camarário que o confirme, é contenciosamente
impugnável, por via indirecta e, por isso, não haverá incompetência
material do Tribunal Tributário para a sua apreciação (contenciosa)
já que se trata de um acto cuja apreciação contenciosa pode ser re-
querida e é este e não qualquer outro Tribunal que deve conhecer
da sua impugnação.

Também não nos parece haver falta de objecto da impugnação
já que o acto impugnado existe e é susceptível de afectar a esfera
jurídica do recorrente, e «também não se tratará de falta de uma
condição da acção, como também sustenta a decisão recorrida, já
que estas se prendem com os requisitos baseados no direito substan-
tivo, necessários para que a acção proceda» tratando-se antes da falta
de um pressuposto processual falta de um requisito necessário para
que o Tribunal possa formular-se sobre a pretensão formulada.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual apura-se dos autos que:
- Em 17.4.94 o impugnante, ora recorrente, recebeu notificação

para proceder ao levantamento da licença de construção respeitante
ao processo de obras de construção respeitante ao processo de obras
de construção de uma moradia em Com Soldos, Madalena.

- Através de certidão requerida junto da Câmara Municipal de
Tomar veio o impugnante a tomar conhecimento de que deveria pagar
a taxa de emissão da licença de construção no montante 164.650$00
liquidada pela mesma autarquia.

- Em 28.6.94 o impugnante, António Gomes, apresentou na Câmara
Municipal, de Tomar a petição de impugnação da mesma taxa, embora
endereçada ao Sr. Juiz de Direito do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Santarém.
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- Depois de informados os autos foram este conclusos ao Sr. Pre-
sidente da Câmara que «mantendo o processo» ordenou a sua remessa
ao M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém.

- Em 16.11.94 pelo M.mo Juiz foi proferido despacho liminar que
rejeitou a petição de impugnação o qual se fundou na consideração
decisiva de que «não pode ser recebida por carência de objecto que
no fundo se traduz na falta duma condição da acção».

É deste despacho que vem interposto recurso jurisdicional.
Como sustenta o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, e tendo

em conta as alegações e conclusões do recorrente, duas são as questões
que se colocam a este Tribunal e que são objecto do recurso.

- A de saber se, sendo impugnado num acto tributário consistente
na liquidação de uma taxa relativa ao levantamento de uma licença
de construção, sem prévia impugnação do mesmo acto junto do órgão
executivo da autarquia, deve ser indeferido liminarmente a impug-
nação por falta de objecto, como se decidiu na sentença recorrida.

- Outra questão a de saber se deve a decisão de indeferimento
basear-se em incompetência em razão da matéria.

Sobre esta última questão deve reconhecer-se, antes de mais, que
o M.mo Juiz, no seu despacho ora recorrido, não se pronunciou ex-
pressamente sobre a competência do Tribunal Tributário, aduzindo
considerações sobre a impropriedade do meio - impugnação judi-
cial - utilizado pelo impugnante, se bem que tenha apresentado a
petição nos serviços da Autarquia.

Ponderou ainda o mesmo despacho que deve ter-se «em conta
o regime do art.o 22o no 2 da Lei das Finanças Locais (Lei no 1/87,
de 6 de Janeiro, na redacção do art.o 1o do DL 470-B/88, de 19
de Dezembro) que estabelece uma espécie de recurso pré-contencioso
ao estatuir que as reclamações e impugnações contra a liquidação
e cobrança de taxas são deduzidas perante os órgãos executivos das
autarquias locais, com recurso para o Tribunal», sendo que «ao nível
do Município o órgão executivo é a Câmara Municipal».

É, na verdade, este o entendimento que tem sido pacificamente
adoptado pela jurisprudência deste STA, uma vez que sendo a taxa
não um imposto do referido no no 1 do art.o 4o da Lei 1/87, nem
constituindo uma derrama, impõe-se observar o estabelecido no no 2
do art.o 22o da mesma Lei que consagra um regime especial para
a reclamação ou impugnação da liquidação das taxas, como reclamação
ou impugnação administrativa previamente necessária perante o órgão
executivo autárquico.

Isto não significa que se verifique uma incompetência absoluta do
Tribunal Tributário de 1a Instância em razão da matéria, pois tal
competência existe, por via indirecta, isto é, por via de recurso da
decisão desfavorável ao impugnante que venha a ser proferida, em
primeira linha, pelo órgão executivo da autarquia configurando esta
intervenção e decisão deste órgão não em termos de competência
jurisdicional, mas sim num quadro de procedimento administrativo,
um verdadeiro pressuposto processual relativamente à impugnação
judicial.

Daqui decorre que não se está perante uma situação de incom-
petência absoluta em razão da matéria do tribunal «a quo», con-
trariamente ao que vem defendido nas alegações e conclusões do
recorrente (cfr. art.o 62o-1 alínea a) do ETAF).

Por outro lado, também não é verdadeira a asserção contida no
despacho recorrido de que existe carência de objecto já que o acto
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de liquidação impugnado existe e é susceptível de afectar a esfera
jurídica do recorrente, como bem observa o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público, não fazendo sentido falar-se, também, em falta
de uma condição de acção, como o faz a decisão recorrida porquanto
não está em causa a ausência de «requisitos baseados no direito sub-
stantivo, necessários para que a acção proceda» (mesmo parecer acima
citado).

Mas a situação dos autos revela-nos que a petição embora en-
dereçada ao M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Santarém, foi apresentada nos Serviços da Câmara Municipal de To-
mar e que, como decorre de tudo quanto se disse, não apreciou a
matéria alegada, limitando-se a manter o acto e a ordenar a remessa
dos autos ao Tribunal referido.

Significa que o Tribunal de 1a instância conheceu da matéria da
petição, prematuramente, sem que se verificasse a referida condição
de procedibilidade ou pressuposto processual traduzido na intervenção
e prévia apreciação por parte do órgão executivo camarário.

O procedimento a adoptar pelo M.mo Juiz ao receber os autos
enviados pela autarquia seria pois, de ordenar a sua remessa à pro-
cedência, isto é, à autarquia para cumprimento e observância do no 2
do art.o 22o da lei 1/87, de modo a ser cumprido o pressuposto pro-
cessual, condicionante da apreciação ulterior em sede de recurso para
o Tribunal Tributário de 1a Instância.

Do exposto resulta que não tendo o órgão executivo da Câmara
Municipal de Tomar apreciado previamente a impugnação apresen-
tada, aliás, nos seus serviços, não podia o Tribunal Tributário recorrido
ter proferido despacho sobre a petição, sem a intervenção adminis-
trativa daquele órgão, uma intervenção e decisão previamente ne-
cessária à apreciação do Tribunal.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogar a decisão recorrida que deve ser substituída por outra que
ordene a remessa dos autos à Câmara Municipal de Tomar, nos termos
e para efeitos do no 2 do art.o 22o da Lei 1/87 de 6 de Janeiro.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição. Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O disposto no arto 356o do C.P.T., é aplicável aos recursos
jurisdicionais das decisões proferidas nos recursos a que
se refere o arto 355o que o antecede.

II — Interposto recurso de decisão que julgou improcedente
a oposição sem que o recorrente manifeste pretender ale-
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gar no tribunal de recurso, deve este ser recebido e somente
se não forem apresentadas alegações nos 8 dias seguintes
à notificação do recebimento será o recurso julgado
deserto.

Recurso n.o 19.469. Recorrente: José Ribeiro de Morais; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. cons.o Dr. Vítor Meira.

José Ribeiro de Morais deduziu oposição à execução, instaurada
por dívidas de IVA da sociedade “Siadana, L.da”, a qual, por sentença
da Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto foi julgada
improcedente.

Inconformado com o decidido, interpôs o opoente recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância. Não tendo porém apresentado
as alegações com o requerimento de interposição de recurso foi o
mesmo logo julgado deserto no tribunal recorrido.

Não se conformando com tal decisão interpôs o opoente recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação.
Formulou as seguintes conclusões:

1 - As decisões dos Mo Juízes em processos de oposição, por serem
tomadas no uso das suas competências específicas, são verdadeiros
actos jurisdicionais.

2 - O recorrente interpôs recurso da decisão que lhe rejeitou a
oposição deduzida.

3 - A legislação que regulamenta os recursos nesta matéria está
prevista no arto 167o e ss. do C.P.T.

4 - Assim, o recorrente poderá sempre alegar nos oito dias imediatos
à notificação do recebimento do recurso por parte do Mo Juiz do
processo.

5 - Nessa medida, a decisão de que se recorre violou o disposto
no arto 171 nos 2 e 3 do C.P.T.

6 - Pois que em vez de julgar o recurso deserto por falta de alegações
deveria decidir pelo recebimento do recurso e aguardar 8 dias para
saber se o recorrente alegaria ou não e só posteriormente se pro-
nunciaria sobre a deserção ou não do recurso.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A única questão a decidir no presente recurso é a de saber se

foi ou não correctamente julgado deserto no tribunal recorrido.
Transcreve-se, na parte que ao caso interessa, o artigo 171o do

Código de Processo Tributário:
”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,
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.

4. Na falta de declaração da intenção de alegar nos termos do
no 1 e na falta de alegações, o recurso será logo julgado deserto
no tribunal recorrido . . .”.

Como se pode ver da parte transcrita do artigo 171o do C.P.T.,
a lei permite para o recurso dois tipos de situação: ou declara que
pretende alegar no tribunal “a quo” ou nada declara. Se fez a de-

2595

claração o recurso, após a admissão, sobe ao referido tribunal onde
o recorrente será notificado para alegar. Se não fez tal declaração
o recurso deve ser admitido, se a tal nada obstar, tendo o recorrente
oito dias após a notificação da admissão para apresentar no tribunal
recorrido as suas alegações.

No caso vertente o recorrente não manifestou intenção de alegar
no tribunal de recurso. A Ma Juíza julgou porém o recurso deserto
no entendimento de que era aplicável o artigo 356o do C.P.T. que
obriga a que as alegações sejam apresentadas com o requerimento
de interposição do recurso. Tem este Supremo Tribunal vindo porém
a entender que o artigo 356o apenas se aplica aos recursos das decisões
de natureza jurisdicional proferidas nos recursos a que se refere o
anterior artigo 355o. Para os demais recursos aplica-se o artigo 171o

supratranscrito por força do que dispõe o artigo 357o do C. P. T.,
não se vendo razão para alterar esta jurisprudência que se tem vindo
a consolidar neste Supremo Tribunal.

Constata-se dos autos que a Ma Juíza julgou deserto o recurso
sem aguardar o prazo de oito dias durante os quais o recorrente
poderia apresentar as suas alegações. Assim sendo e porque tal decisão
está em desconformidade com o que dispõe o artigo 171o supratrans-
crito não pode manter-se tal decisão.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar o despacho recorrido que o julgou deserto.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Benjamim da Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Liquidação adicional do Imposto Complementar. Notificação.
Efeitos da falta de notificação ou efectuada sem a fun-
damentação do acto tributário. Acto exterior à liquidação.
Relevância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta de notificação do acto tributário e a ausência
de fundamentação deste são realidades distintas e com
consequências diferentes sobre a validade do acto de
liquidação.

II — A falta ou insuficiência de fundamentação do acto tri-
butário inquina este de vício de forma.

III — A falta de notificação do acto tributário ao contribuinte
ou a sua efectivação para além do prazo, tem como con-
sequência que os efeitos desfavoráveis não se produzirão
na espera jurídica do contribuinte até à sua comunicação.

IV — É que a notificação da liquidação sendo, como é, um
acto exterior a esta, não o integra relevando apenas em
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termos de eficácia, não podendo reconduzir-se a inefi-
cácia do acto tributário à sua ilegalidade.

V — Notificada a liquidação adicional do imposto comple-
mentar ao contribuinte, embora desacompanhada da fun-
damentação do acto tributário, não produz outros efeitos
que não os da falta de eficácia, podendo o contribuinte
usar da faculdade prevista no art.o 22o do Código P.
Tributário, à semelhança do que o art.o 31o da LPTA.

RECURSO No 19.502 em que é recorrente Salvador Rui Esteves Silva
Dias e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo

Conso Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Salvador Rui Bastos Silva Dias, identificado nos autos, não se con-
formando com a sentença de 24.1.95 do Tribunal Tributário de 1a

Instância de Aveiro que julgou improcedente a impugnação da li-
quidação do imposto complementar e juros compensatórios, respec-
tivamente, de 117.318$00 e 988$00 que lhe foi efectuado pela Re-
partição de Finanças de Ovar referente a 1988, interpôs recurso di-
rectamente para este STA em cujas alegações formulou as seguintes
conclusões:

«1 - O ora recorrente apresentou impugnação contra a liquidação
de imposto complementar, relativo ao ano de 1988, de que o presente
recurso é consequência;

2 - Tal liquidação veio no seguimento de liquidação relativa a im-
posto profissional;

3 - O acto Tributário, como acto administrativo, está sujeito ao
regime geral destes últimos no que toca às condições e requisitas
da sua existência e validade;

4 - Decorre do art.o 268o-3 do C.R.P. que se incluem entre os
requisitos de validade do acto administrativo a notificação legalmente
exigida;

5 - No caso sub judice não foi dado cumprimento ao art.o 51o

§ 3o do C.I.C.;
6 - O Código do Imposto Complementar, no caso de liquidação

adicional, impõe requisitas objectivos para a sua notificação e, con-
sequente perfeição;

7 - Foi preterida, no caso em apreço, uma formalidade legal;
8 - A preterição de uma formalidade legal deve desencadear a

mesma consequência, quer seja preterida no processo volitivo tendente
à formação do acto, quer seja na forma ou configuração legal externa
ou na sua notificação;

9 - A defesa de uma correcta e eficiente protecção dos particulares,
a par da defesa do princípio da certeza e segurança jurídicas, impõe
que a falta de fundamentação, como a falta de notificação da fun-
damentação de um acto administrativo conduzam à sua invalidade,
por vício de forma;

10 - A segunda notificação ao contribuinte, que se mostra patente
nos autos, operada em 29 de Março de 1994, foi-o em data quando
já havia caducado o exercício do direito à liquidação, porque para
além do prazo de cinco anos, nos termos do art.o 33o do C.P.T.;

11 - A douta sentença recorrida decidindo diferentemente violou,
por errada interpretação, o despacho no art.o 51o § 2o do C.I.C. e
art.o 268o no 3 do C.R.P. e 33o do CPT.
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Termos em que deverá ser julgado procedente o presente recurso
e anulada a decisão recorrida. . .»

Contra-alegou a Fazenda Pública, concluindo:
«- A notificação, em 28/10/91 de liquidação adicional de imposto

complementar relativo aos rendimentos auferidos em 1988, ainda que
imperfeito por não conter a fundamentação do acto tributário, não
era susceptível de acarretar a invalidado do acto tributário notificado,
apenas podendo afectar a sua eficácia;

- Assim, após a repetição da notificação, acompanhada da fun-
damentação do acto, em 29 de Março de 1994 (fls. 25-v e 26», o
recorrente veio apresentar impugnação mas o único vício que imputou
ao acto Tributário foi a imperfeição da primeira notificação dele
efectuada;

- Mas como tal impugnação não afectou a validade do acto o recurso
improcede devendo ser confirmada a douta sentença recorrida que
se recusou a anular a liquidação por inexistência do alegado fun-
damento de caducidade do respectivo direito.»

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que o recurso merece provimento porquanto, e em síntese, se
no caso dos autos «não ocorreu uma notificação em termos legais,
no período de tempo referido - prazo de 5 anos a partir do termo
daquele em que se verificar o facto tributário, já que se trata de
um imposto periódico - terá de concluir-se pela ocorrência da ca-
ducidade do direito de liquidação».

«No caso dos autos, parece-nos que a falta de indicação na no-
tificação efectuada em 28.10.91, do modo como havia sido apurada
a matéria colectável, sendo obrigatória essa indicação por força do
preceituado no no 3 do arto 268o da Constituição (nesta norma prevê-se
o direito à notificação do acto administrativo, na sua globalidade e
não apenas da sua parte decisória, o que tratando-se de acto que
necessita de fundamentação, por força da mesma disposição implica
o reconhecimento do direito à notificação da fundamentação) impede
que se reconheça aquela notificação os efeitos que a lei lhe atribui»
pelo que «terá de concluir-se que apenas com a notificação ocorrida
em 29.3.94, se terá concluído a prática dos actos idóneos a obstar
à caducidade do direito de liquidação» reconhecendo-se, assim, «que
ocorreu a caducidade» por a notificação ter sido efectuada «após
o termo do prazo de cinco anos».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual vem apurado na sentença que:
«a) Com referência ao ano de 1988, a 2a Repartição de Finanças

do Concelho de Ovar fixou ao contribuinte ora impugnante, para
efeitos de imposto profissional, a matéria colectável de 2 486 462$
(cfr. a penúltima e a antepenúltimo folhas do processo administrativo
em apenso);

b) na sequência da liquidação do imposto profissional, a mesma
Repartição de Finanças, em 24 de Outubro de 1991, liquidou aquele
contribuinte IC e juros compensatórios, nos montantes de, respec-
tivamente, 107.318$00 e 988$00, num total de 108.306$00 (cfr. primeira
e segunda folha do processo administrativo em apenso);

c) a Repartição notificou o ora impugnante dessa liquidação por
carta registada em 28 de Outubro de 1991 do seguinte teor:

«Fica por este meio notificado que, em virtude de liquidação de
Imposto Profissional, foi-lhe apurado o seguinte:
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Contribuição ou Imposto Ano Rendimento Colecta Juros (a)

Imp. Complementar-A 1988 1.447.648$0 107.318$00 988$00

(a) Compensatórios.

Mais fica notificado de que:
(x) - No prazo de 15 dias a contar da assinatura do aviso de recepção,

deverá efectuar o pagamento eventual da respectiva colecta e juros,
sem o qual será feito o débito ao Tesoureiro. . .» (cfr. primeira folha
do processo administrativo em apenso e talão de registo junto à
mesma).

d) O contribuinte não pagou o montante liquidado dentro do prazo
que para o efeito lhe foi indicado, tendo a Repartição informado
que o débito ao Tesoureiro ocorreu em 16 de Janeiro de 1992 (cfr.
informação de fls. 7 e a anotação na primeira folha do processo ad-
ministrativo em apenso);

e) a presente impugnação deu entrada na Repartição no dia 4
de Maio de 1992 (cfr. carimbo aposto acima do cabeçalho da petição
inicial, a fls. 2);

f) por carta registada com aviso de recepção, que foi devolvido
assinado com a data de 29 de Março de 1994, a Repartição notificou
o contribuinte da liquidação dita em b) bem como para, no prazo
de 15 dias, efectuar o pagamento eventual do montante de imposto
e juros liquidados, sob pena de o mesmo ser debitado ao Tesoureiro
(cfr. penúltima folha do processo administrativo em apenso);

g) na mesma carta notificava também o contribuinte do modo como
apurou a matéria colectável e anexava nota explicativa da liquidação
(cfr. a penúltima e a última folhas do processo administrativo em
apenso).

Exposta a matéria de facto dada como provada na sentença re-
corrida e que este STA tem de acatar, impõe-se, prioritariamente,
se proceda à delimitação objectiva do recurso, conhecida que é a
jurisprudência pacífica deste STA e do STJ e demais Tribunais Su-
periores, que os recursos de decisões jurisdicionais visam tão-somente
reformar, alterar ou modificar decisões e não a criar decisões sobre
matéria nova, estando-lhe vedado conhecer de questões que podiam
e deviam ser suscitadas no Tribunal recorrido, quando se não fez,
o que está de acordo com o disposto no art.o 676o do C.P.C. «ex
vi» do art.o 2o f) e 169o do C.P.T.

A este Tribunal, como Tribunal de recurso apenas cumpre apreciar
as decisões tomadas pelo Tribunal recorrido, salvo os casos de nu-
lidades tipificadas no art.o 668o do C.P.C. e os casos de restrição
expressa ou tácita do objecto inicial do recurso (art.o 684o-2 e 3 do
C.P.C.).

Para significar que a primeira instância, como tribunal recorrido,
não conheceu da questão da caducidade do direito à liquidação sob
a invocação do disposto no art.o 33o do C.P.T. pela simples razão
de que esta questão foi totalmente ignorada na petição pelo impug-
nante, como decorre manifestamente da análise da matéria vertida
na peça inicial de impugnação, nem tão-pouco se descortina qualquer
outra peça anterior à sentença em que se tenha alegado, eventual-
mente, como facto superveniente.
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Por isso a sentença sob recurso não se pronunciou, e bem, sobre
tal matéria no respeito pelo art.o 664o do C.P.C. que proíbe ao juiz
a alteração da causa de pedir, o que está em consonância com o
consignado nos art.os 151o, 511o no 1, 513o e 650o-2 f) do mesmo
Código (cfr. anotação ao C.P.C. de Abílio Neto, 2a edição, pág. 495).

Do exposto se conclui que, não estando em causa matéria de co-
nhecimento oficioso, não pode este STA conhecer da mencionada
questão, traduzida na caducidade do exercício do direito à liquidação
do respectivo imposto, sintetizada nas duas últimas conclusões sob
os n.os 10o e 11o, matéria esta que também foi objecto do parecer
do Ex.mo Magistrado do Ministério Público e que por não ser de
apreciação oficiosa, dela não se conhece.

Dito isto, o objecto do recurso, aferido pelas conclusões e tendo
em conta a sentença recorrida, reconduz-se, fundamentalmente, aos
termos em que foi efectuada a notificação da liquidação adicional
do imposto complementar e se eventuais irregularidades importam
a invalidado do acto tributário, por vício de forma, como sustenta
o recorrente.

Sobre esta temática escreveu-se na sentença recorrida que «o único
vício assacado pelo impugnante ao acto tributário recorrido é a falta
de fundamentação ou a preterição de formalidades legais na sua no-
tificação» advertindo o M. mo Juiz que «apesar de a impugnante
se referir expressamente a falta de fundamentação da liquidação do
IC, resulta inequivocamente da sua alegação que a irregularidade
realmente suscitada é a de a Administração não ter indicado na no-
tificação os fundamentos de facto e de direito daquele acto tributário
(arts. 1o a 10o da petição inicial)».

Ora, esta forma de interpretar a matéria alegada na impugnação
não vem questionada nem posta em causa pelo recorrente, antes a
corroborando, centrando a sua argumentação não à volta da fun-
damentação do acto tributário mas sim quanto ao modo e forma
como foi efectivada a notificação.

É o que decorre da asserção conclusiva (5a concl.) de que «no
caso sub judice não foi dado cumprimento ao art.o 51 § 3o do C.I.C.
(que, como do mesmo artigo decorre, respeita exclusivamente ao «mo-
dus faciendi» da notificação, «nos casos em que a liquidação não
possa fazer-se nos prazos estabelecidos no art.o 45o, bem como quando
se proceda à liquidação por omissão ou a liquidação adicional, nos
termos do art.o 42o...). De notar que o referido § 3o versa sobre
os trâmites a seguir «se o pagamento não for efectuado dentro dos
15 dias. . .».

Acrescenta ainda o recorrente (concl. 6a, 7a e 8a) que «o C.I.C
no caso de liquidação adicional, impõe requisitos objectivos para a
sua notificação e, consequente perfeição»; que «foi preterida, no caso
em apreço uma formalidade legal; e que a preterição de uma for-
malidade legal deve desencadear a mesma consequência quer seja
preterida no processo volitivo tendente à formação do acto, quer
seja na forma ou configuração legal externa ou na sua notificação».
E ainda que «a falta de fundamentação de um acto administrativo
conduzem à sua invalidado, por vício de forma» (conc. 9a).

Sobre esta problemática, e sem perder de vista a interpretação
da alegação do impugnante, toda dirigida contra o facto de a Ad-
ministração não ter indicado na notificação os fundamentos de facto
e de direito do acto tributário da liquidação, o M.mo Juiz após ter
expressado na sentença recorrida a indubitabilidade de o nosso or-
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denamento jurídico impor à Administração o dever de fundamentar
de facto e de direito as decisões em matéria tributária (art.os 21o

do CPT e 268o-3 do CPP), dever esse que já sobre aquela impendia
mesmo antes da entrada em vigor do CPT, sempre que os actos tri-
butários afectassem os direitos ou interesses legalmente protegidos
dos contribuintes (art.o 1o do DL 256-A/77 de 16/7 e citado preceito
constitucional - art.o 268o-3) e reafirmando que a Administração es-
tava, pois, «obrigada a fundamentar a liquidação impugnada», ar-
gumentação com a qual inteiramente se concorda, ponderou-se mais
o seguinte na sentença recorrida:

«No entanto, a falta de fundamentação do acto tributário e a au-
sência de notificação ao interessado da fundamentação do mesmo
acto são realidades distintas e com consequências diferentes sobre
a validade do acto.»

Assim a liquidação que encerra a fase constitutiva do respectivo
procedimento administrativo/tributário está perfeita, não «obstante
porventura, a falta da sua comunicação ao contribuinte. Todavia em
relação a este os efeitos desfavoráveis não se produzirão até à
comunicação».

É, na verdade, um entendimento que encontra plena correspon-
dência na linha jurisprudencial pacífica e firme deste STA, no sentido
de que a notificação da liquidação é um acto exterior a esta.

«Daí que a falta de notificação ou a sua realização para além do
prazo não constitua vício susceptível de implicar a anulação da li-
quidação mas torne apenas inexigível o tributo liquidado» (cfr. neste
sentido Alfredo J. de Sousa e Silva Paixão, Cód. Proc. Tributário
Comentado e Anotado 2a edição pág. 95a e Acórdãos do STA (Pleno)
de 13/4/83 in AD 262 pág. 1205; de 19/3/86 (Pleno) in AD 303, pág.
405, como mais salientes). A ineficácia do acto tributário não pode
reconduzir-se à sua ilegalidade (cfr. Ac. do STA (Pleno) de 28/9/92
in AD 380-381 pág. 920).

Em suma, e de acordo com o no 3 do art.o 268o da CRP, todas
as liquidações adicionais, enquanto actos administrativos fiscais de
eficácia externa destinados a produzir efeitos na esfera Jurídica do
contribuinte estão sujeitos a notificação, mas a falta desta não afecta
a existência e validade do acto de liquidação pois que é uma condição
da sua eficácia (cfr. Esteves de Oliveira, Dir. Administrativo vol. 1
pág. 517 e 593), não constituindo vício do próprio acto tributário
«relevando apenas, em sede de execução do Imposto liquidado» (ob.
citada).

Ora, no caso vertente, vem provado que foi efectuada a notificação
da liquidação adicional do imposto complementar.

Contudo, o impugnante/recorrente invocou a existência de irre-
gularidades, que designa por preterição de formalidades legais, as-
sacadas «à notificação da liquidação e que, em seu entender, a mesma
notificação carece de fundamentação de facto e de direito, não se
tendo cumprido o § 2o do art.o 51o do C.I.C.

Verdade, porém, que com base em tal notificação deduziu im-
pugnação judicial sem que imputasse ao acto tributário da liquidação
a existência de eventuais vícios que pudessem afectar a sua legalidade.

Apesar de novamente notificado, já no decurso dos presentes autos,
sob promoção do Ministério Público, nada de novo trouxe aos autos,
com invocação superveniente de qualquer ilegalidade da liquidação.

E se é certo que o art.o 21o no 2 do CPT à semelhança do art.o
30o da LPTA - prevê o direito dos contribuintes ao conhecimento
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da fundamentação da decisão em matéria tributária que será notificada
com a decisão, não pode olvidar-se a faculdade contida no art.o 22o

do CPT - tal como o art.o 31o da LPTA - conferida ao interessado,
no caso de a notificação não conter a fundamentação legal bem como
outros requisitos, de requerer, em prazo ali estabelecido, notificação
dos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os
contenha.

O que o impugnante não fez.
De quanto se expôs decorre que, inexistindo a imputação de qual-

quer vício ao acto de liquidação, reconduzindo-se o ataque apenas
à forma, a seu ver deficiente, como já foi feita a notificação, e sendo
esta exterior à liquidação não a integrando e por isso releva só em
termos de eficácia, há-de concluir-se que não se tem por verificada
a apontada preterição de formalidades legais nem o invocado vício
de forma, não merecendo qualquer censura a decisão recorrida.

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

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — João José Coelho Dias. — Fui
presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Alargamento da Matéria de facto. IVA. Veículo de Turismo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não se pode mandar ampliar a matéria de facto a factos
não alegados (arto 729o, no 3, e arto 664o do CPC);

II — Para efeitos do disposto no arto 21o, no 1, al. b), do
CIVA, um jipe NISSAN PATROL é uma viatura de tu-
rismo, pelo que está excluído o direito à dedução do
imposto suportado na sua aquisição.

Recurso n.o 20.155. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: GRAN-
TAX — Fornecedores de Granito, LDa. Relator: Exmo. Conso

Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Com fundamento em inexistência de facto tributário, a contribuinte

GRANTAX — Fornecedores de Granito, Lda, com sede na Rua das
Carvalhas, 1381, Matosinhos, impugnou judicialmente, junto do Tri-
bunal Tributário de 1a Instância do Porto, os actos de liquidação
de IVA praticados pela 2a Repartição de Finanças de Matosinhos,
notificados pelos ofícios nos 4913 e 4914, de 7.9.92, pedindo a sua
anulação.

Quanto a uma liquidação, alegou que o Fisco, erradamente, en-
tendeu que as operações pelas quais foi deduzido o IVA foram si-
muladas. Quanto à outra, alegou que o Fisco, por erro, considerou
a aquisição do veículo de matrícula OT-07-00 — um jipe — como aqui-
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sição de viatura de turismo, quando essa viatura se destinou exclu-
sivamente à prossecução do escopo industrial de impugnante — acesso
às pedreiras onde extrai o granito, que é o objecto da sua actividade.

Por sentença de fls. 149 a 154, o Mo Juiz de 1a instância julgou
a impugnação improcedente quanto às operações simuladas, e pro-
cedente quanto à aquisição do veículo, pelo que anulou a liquidação
do imposto nesta parte. Fundou-se o Mo Juiz a quo no facto de
a viatura ter sido destinada ao exercício de actividade da impugnante
e ser necessária a esse exercício.

Não se conformando com a sentença, nesta parte, recorreu a Fa-
zenda para este STA, pedindo a sua revogação pelas seguintes razões:

1o A questão em análise gira em torno de se saber se o IVA su-
portado na aquisição do veículo NISSAN PATROL, é ou não
dedutível.

2o Na douta sentença recorrida, o Meretíssimo Juiz, julgou pro-
cedente a impugnação com o fundamento de que o bem adquirido
(o já referido veículo) se destinou ao exercício da actividade da im-
pugnante e que era necessário a esse mesmo exercício pelo que de
acordo com o disposto no arto 19, no 1, alínea a) do CIVA é o mesmo
dedutível.

3o Mas, não é a utilização do bem que vai ou não conferir o direito
à dedução do imposto.

4o Para tal, importa o conceito de “viatura de turismo”. E nos
termos do arto 21o no 1, alínea a) do CIVA, o veículo NISSAN PA-
TROL, é viatura de turismo, daí o estar excluído do direito à dedução
do imposto suportado na sua aquisição.

5o Enferma assim, a douta sentença recorrida, de erro de julga-
mento, porque verificado no processo interno de formação do juízo
expresso na decisão, só rectificável em via de recurso.

A contribuinte não contra-alegou.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,

nos termos do qual deve mandar alargar-se a matéria de facto para
se apurar se o veículo é o não de turismo.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

— Mais se verificou que a impugnante deduziu imposto no valor
de esc. 458813$00 no mês de Fevereiro de 1990, relativo à aquisição
de uma viatura NISSAN PATROL, matrícula OT-07-00.

— A impugnante dedica-se à actividade de extracção de granito
em diversas pedreiras de que é concessionária.

— A impugnante adquiriu a viatura NISSAN PATROL com a ma-
trícula OT-07-00, a qual utilizava para as deslocações às pedreiras,
as quais só eram possíveis com uma viatura de tracção às quatro
rodas, tipo “Jipe” como esta.

— Aquela viatura tem vindo a ser utilizada pela impugnante no
acesso às ditas pedreiras.

2o Fundamentos
2.1. A questão do solicitado alargamento da matéria de facto
Os factos alegados pela contribuinte na sua impugnação judicial,

no que diz respeito ao jipe, foram os seguintes:
— O jipe destinou-se exclusivamente à prossecução do escopo in-

dustrial da impugnante;
— Pois é proprietária ou concessária de diversas pedreiras sitas

no Marco de Canaveses;
— Onde procede, com carácter habitual e sistemático, à actividade

de extracção do granito;
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— Tais locais são extremamente acidentados, sendo muito difícil
o seu acesso;

— Ora foi exactamente com o objectivo de permitir a sua deslocação
nas referidas pedreiras que foi adquirido o referido veículo, o qual
está dotado de tracção às quatro rodas e é utilizado exclusivamente
para permitir o acesso às aludidas pedreiras;

— Pelo que não pode ser considerado como viatura de turismo,
antes sendo destinado à actividade industrial da impugnante.

O Mo Juiz a quo seleccionou o seguinte facto, com interesse para
a decisão da causa: A VIATURA ERA UTILIZADA PARA DES-
LOCAÇÕES ÀS PEDREIRAS, AS QUAIS SÓ ERAM POSSÍVEIS
COM UMA VIATURA DE TRACÇÃO ÀS QUATRO RODAS,
TIPO JIPE COMO ESTA, TENDO AQUELA VIATURA VINDO
A SER UTILIZADA PELA IMPUGNANTE NO ACESSO ÀS DI-
TAS PEDREIRAS.

Será necessário alargar esta matéria de facto?
A recorrente insurge-se contra o facto de o M.mo o Juiz a quo

se ter baseado na utilização do veículo, no destino que lhe era dado,
quando devia antes interpretar o conceito de viatura de turismo.

Ora, a recorrente, com o devido respeito, não atentou em toda
a matéria de facto relevante. Com efeito, o tribunal de 1a instância
não se baseou apenas no destino ou finalidade que era dada ao veículo,
pois acrescentou ainda algumas propriedades do mesmo veículo, como
foi o caso de fixar o facto de as deslocações às pedreiras só serem
possíveis com uma viatura de tracção às quatro rodas, TIPO JIPE
COMO ESTA.

Deste modo, o tribunal de 1a instância indicou uma característica
importante desta viatura: um veículo de tracção às quatro rodas pró-
prio para circular em terrenos irregulares, como são os acessos às
pedreiras.

Daí que não seja necessário mandar alargar a matéria de facto,
pois a dada como provada basta para os efeitos desta causa.

Demais que não foram alegados outros factos na impugnação ju-
dicial, pelos quais se pudesse estender o tribunal de 1a instância para
alargar o quadro da instância. Ora, como é sabido, não se pode alargar
a matéria de facto a factos não alegados pelas partes.

Por estas razões, vai desatendida a questão prévia posta pelo Mo Po.
2.2 A questão de mérito do recurso
Entende a Fazenda que não é a utilização de um bem que vai

determinar o direito à dedução do imposto, pelo que o Mo Juiz a
quo devia averiguar se o veículo em causa é ou não uma “viatura
de turismo” para efeitos de IVA.

Nos termos do arto 21o, no 1, al. a), do CIVA, é considerada viatura
de turismo qualquer veículo automóvel, com inclusão de reboque,
que pelo seu tipo de construção e equipamento, não seja destinada
unicamente ao transporte de mercadorias ou a uma utilização com
carácter agrícola, comercial ou industrial ou que, sendo mista ou de
transporte de passageiros, não tenha mais de nove lugares com inclusão
do condutor.

Resulta desta norma legal que há viaturas de turismo que são sim-
ples veículos automóveis e há viaturas de turismo que são viaturas
mistas ou de transportes de passageiros. Daí que a norma tenha duas
partes distintas. O caso sub judicio pretende-se integrado ou não na
primeira parte. Vejamos se pode ser.

Adaptando a norma ao caso, temos que É VIATURA DE TU-
RISMO QUALQUER VEÍCULO AUTOMÓVEL QUE PELO SEU
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TIPO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO NÃO SEJA DES-
TINADA UNICAMENTE A UMA UTILIZAÇÃO COM CARÁC-
TER INDUSTRIAL.

Deste modo, é pela natureza e catacterísticas do veículo no mo-
mento em que ele é transaccionado que se vê se o mesmo é viatura
de turismo ou não. Não é pela aplicação que lhe é dada depois,
não é pelo destino ou fim com que é utilizado que se vê. Tem de
ser, no acto de aquisição, um veículo que só possa servir para utilização
industrial. Se, pelas características o veículo (construção e equipa-
mento), esta também puder ser utilizado como veículo de turismo,
então ele é um veículo de turismo e não um veículo industrial.

O que se passa com o veículo que está aqui em causa é que apesar
de a GRANTAX o utilizar para as deslocações às pedreiras, sendo
até a única utilização que é dada ao veículo, o certo é que o mesmo
pode ser utilizado como veículo de turismo, pois é o do conhecimento
geral que um jipe NISSAN PATROL é muitas vezes utilizado como
um veículo de turismo, em substituição de um carro ligeiro. Todos
os dias se vêem jipes iguais a passar nas nossas estradas servindo
de veículos ligeiros de passageiros. Por isso não se trata de um veículo
destinado unicamente ao transporte de mercadorias ou a uma uti-
lização com carácter comercial ou industrial.

Por isso, entendemos que a Fazenda Pública tem razão, pois o
IVA pago pela aquisição do jipe não é dedutível, pois não é a utilização
do veículo que vai ou não conferir o direito à dedução do imposto.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso da Fazenda e sem revogar a sentença recorrida,
julgando-se a impugnação totalmente improcedente.

Custas na 1a instância pela impugnante.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes,
Relator. — Benjamim Silva Rodrigues — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Imposto sobre discotecas. Snack-bar.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é um estabelecimento ou local nocturno congénere das
discotecas e boîtes um simples snack-bar que pratica preços
baixos, onde têm acesso crianças, que não tem pista de
dança, que encerra às 24 horas e que tem apenas um televisor
e um rádio (artº 1o da Lei no 36/83, de 21 de Outubro).

Recurso: 20.662. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Corália
Martins Dias. Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

Com base no facto de o estabelecimento tributado em imposto
sobre boîtes, discotecas, etc., estar classificado como snack-bar, não
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estar aberto depois das 24 horas, praticar preços normais e os seus
utentes serem crianças e adultos, a contribuinte CORÁLIA MAR-
TINS DIAS, residente em Matos Velhos, Torres Vedras, impugnou
judicialmente o despacho proferido pelo Exo Director de Finanças
de Lisboa que lhe indeferiu uma reclamação contra o acto de li-
quidação. Pediu a anulação de liquidação.

Por sentença de fls. 71 a 83, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa anulou a liquidação.

Não se conformando com a sentença, a Fazenda recorreu para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual, por acórdão de fls. 111
a 117, manteve a sentença.

Continuando a não se conformar, a Fazenda recorreu para este
STA, apresentando as seguintes conclusões:

1a) O arto 1o da Lei no 36/83, de 21 de Outubro, sujeita a imposto
nele previsto os locais nocturnos congéneres aos aí enumerados, e
que estejam abertos depois da meia-noite;

2a) É provado nos autos que o Bar Pub Pântano funciona até às
duas horas da manhã, mas o acórdão conclui que o estabelecimento
não se enquadra na Lei no 36/83, de 21-10;

3a) Discordamos do acórdão na generalidade, pois foi feita uma
interpretação restritiva da lei, o que não é permitido ao julgador;

4a) Em face do exposto, é de manter a liquidação efectuada por
estarem observados todos os preceitos legais.

Contra-alegou a contribuinte, sustentando a decisão recorrida.
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 os seguintes factos com interesse para a decisão de mérito:
- O estabelecimento estava licenciado para café-snack-bar;
- A licença de funcionamento permitia que estivesse aberto até

às 2 horas;
- A contribuinte afixou um letreiro com a inscrição de Bar-Pub

Pântano funcionando com ambiente nocturno aberto depois da meia-
-noite, sem que tivesse pago o imposto;

- O estabelecimento funciona como café, onde se tomam bebidas
e comida leve, com acesso a todo o tipo de pessoas, incluindo crianças,
com maior frequência à hora da telenovela, existindo ali um televisor
e um rádio com instalação sonora incipiente, carecendo de pista de
dança (arto 13o do probatório);

- Os preços praticados eram de 60$00 por uma bica, 100$00 por
uma cerveja e 150$00 por um brandy;

- O estabelecimento encontra-se aberto das 9 às 24 horas.
Estes os factos aos quais cumpre aplicar o direito.
Nos termos do arto 1o da Lei no 36/83, de 21 de Outubro, “é criado

um imposto sobre boîtes, night clubs, discotecas, cabarets, dancings
e locais nocturnos congéneres abertos depois da meia-noite”.

Tendo em conta o facto dado como provado no arto 13o do pro-
batório, acima reproduzido; tendo em conta os preços baixos pra-
ticados; tendo em conta que ao estabelecimento tinham acesso crian-
ças; tendo em conta que não havia pista de dança; tendo em conta
que estava aberto até às 24 horas, ainda que a licença desse até
às 2 horas da manhã; e tendo em conta que a instalação sonora
era constituída apenas por um televisor e um rádio; tendo em conta
tudo isto, temos de concluir que o estabelecimento não é nenhum
daqueles a que se refere a norma de incidência.
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Por isso, face à matéria de facto dada como provada pela 2a Ins-
tância, que este STA tem de respeitar, está afastada a possibilidade
de se atribuir ao estabelecimento em causa a qualificação de “local
nocturno” para efeitos da Lei no 36/83.

Nestes termos, acordam os juízes do STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação. Impostos de transações. Dúvidas quanto à ins-
crição dos adquirentes de mercadorias. Arto 66o do Código
do Imposto de transações. Impresso mod. 6. Ampliação
da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A ilegibilidade da assinatura do chefe da repartição de
finanças no modelo 6, bem como o facto do selo branco
da repartição de finanças se conter apenas parcialmente
no mesmo modelo, não traduz, por si só, a falsidade
do documento.

II — Em tais casos, se havendo dúvidas sobre se a assinatura
é ou não do chefe da Repartição de Finanças, importa
determinar se tal assinatura é ou não do referido chefe
da Repartição de Finanças.

III — Em tais casos, e não contendo os autos os pertinentes
elementos, impõe-se ordenar a respectiva ampliação da
matéria de facto.

Recurso no 21.594. Recorrente: Confecções Marques de Sousa, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Bar-
bosa.

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

1. CONFECÇÕES MARQUES DE SOUSA, LDA. com sede em
Albarrada, São João de Ver, Santa Maria da Feira, impugnou ju-
dicialmente o acto de liquidação de imposto de transações e juros
compensatórios, com referência ao ano de 1984.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro julgou
a impugnação procedente.

Inconformado com esta decisão, o Exmoo Procuradoria da Re-
pública junto daquele Tribunal interpõs recurso para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância. Este revogou a sentença recorrida mantendo,
em consequência, o acto de liquidação impugnado.
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Foi a vez do impugnante não se conformar com a tal decisão,
interpondo recurso para este Supremo Tribunal, formulando as se-
guintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

«1a - Não se prova nos presentes Autos que a «declaração de res-
ponsabilidade modelo no 6» do Imposto de Transações seja falsa.

2a - Competia ao Representante da Fazenda Nacional ou Ministério
Público invocar, alegar e provar a falsidade de tal «declaração de
responsabilidade modelo no 6» do Imposto de Transações.

3a - O Ministério Público nem sequer alegou e invocou a falsidade
de tal «declaração de responsabilidade modelo no 6», nem tal foi
declarado ou considerado pelo TRIBUNAL.

4ª - Sendo certo que, a força probatória dos documentos autênticos
ou autenticados só pode ser ilidida com base na sua falsidade
(artos 372o e segs do Cód. Civil); estando ainda determinado que
o incidente de falsidade de documentos dever ser arguido no prazo
de oito dias contados da sua apresentação ou notificação à parte
interessada em arguir a sua falsidade — nos termos da Lei (artos 360o

e segs do Cód. Proc. Civil).
5a - Podendo ainda o TRIBUNAL — oficiosamente — declarar a

falsidade do documento, se esta for evidente em face dos sinais ex-
teriores do documento (arto 372o do Cód. Civil).

6a - Não tendo sido arguida — nem declarada — a falsidade de
tal «declaração de responsabilidade de modelo no 6» do Imposto
de Transações — a mesma tem de considerar-se válida eficaz ju-
ridicamente.

7a - E, por via de tal «declaração de responsabilidade modelo
no 6» — e como de infere da Lei e do teor da mesma — foi transferida
para a sociedade (grossista) adquirente «FERNANDO & FALCÃO,
LDA» a obrigação de liquidar e entregar ao ESTADO o imposto
de transações devido pelas mercadorias que adquiriu à Impugnante
«Confecções Marques de Sousa, Lda» entre Setembro e Dezembro
de 1984.

8a - A impugnante «Confecções Marques de Sousa, Lda» — perante
os sinais exteriores da referida «declaração de responsabilidade mo-
delo no 6» considerou-a como boa e eficaz, dado que a mesma continha
a identificação completa da sociedade adquirente e do número de
certificado de registo, bem como a identificação completa do seu
sócio-gerente, a assinatura do Chefe da Repartição de Finanças de
Silves e o selo branco desta Repartição de Finanças.

9a - Não podendo ser censurada ético-juridicamente a conduta da
Impugnante, nem ter sido exigido outro comportamento à mesma;
pois a sua actuação foi diligente e cuidadosa — como um «bonus
pater familias» colocado concretamente perante a mesma situação.

10a - A impugnante e fornecedora «Confecções Marques de Sousa,
Lda» observou todas as prescrições e formalidades impostas pela
Lei — nos artos 59o e 64o e segs do Código do Imposto de Transacções.

11a - O acórdão do TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE 2a INSTÂN-
CIA DE AVEIRO não faz uma interpretação correcta da LEI (artos 8o,
9o, 342o, 363o e segs do Cód. Civil; 668o do C. O. Civil; e artos 59o

e 64o e segs do Cód. Imposto Transações).
12a - O Código do Imposto de Transações — através dos artos 59o

e 64o segs — pretendeu contribuir para uma maior celebridade das
trocas comerciais, e, uma maior incremento e fomento do próprio
comércio, transferindo para o grossista adquirente a responsabilidade
pelo pagamento à FAZENDA NACIONAL do imposto de transações
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devido pelas mercadorias e produtos adquiridos — para fabrico ou
posterior revenda.

13a - E, desobrigando o vendedor ou fornecedor desses produtos
e mercadorias — ao pagamento de tal imposto desde que os mesmos
exijam que as «declarações de responsabilidade modelo no 6» do Im-
posto de Transações sejam previamente apresentadas na Repartição
de Finanças onde tenha sido efectuado o registo, a fim de ser con-
firmada a sua inscrição, e, bem assim a identidade dos signatários
das declarações.

14a - Foi exactamente esse comportamento que teve a Impugnante,
e, por isso, obrigá-la a pagar tal Imposto de Transações em cau-
sa — desvirtua e adultera o próprio texto legal, e, é contrário à própria
lei.

15a - Dado não se encontrar provado nos Autos que tal «declaração
de responsabilidade modelo no 6» seja falsa, em face da Lei a Im-
pugnante «Confecções Marques de Sousa, Lda.» tem de ser deso-
brigada e desvinculada do pagamento do Imposto de Transações em
causa.

16a - A sentença proferida pelo Mo Juiz a quo do TRIBUNAL
TRIBUTÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DE AVEIRO é assim plena-
mente válida e eficaz, e, não violou qualquer disposição legal, no-
meadamente os artos 59o e 64o e segs do Cód. Imposto de Transacções.

17a - Daí que, tenha de ser mantida tal douta decisão — proferida
pelo TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DE AVEIRO,
pela mesma fazer uma correcta aplicação da Lei, do Direito e da
Justiça; e. revogar-se o douto acórdão proferido pelo TRIBUNAL
TRIBUTÁRIO DE 2a INSTÂNCIA — por este violar a Lei e de-
terminadas normas jurídicas com as quais se devia conformar, no-
meadamente os artos 59o, 64o e segs do Cód. imposto de Transacções;
e, artos 8o 9o, 342o, 363o e sesgs do Cód. Civil, e arto 668o do C.Proc.
Civil, e, demais disposições legais.

18a - Há assim erro por parte do TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE
2a INSTÂNCIA na interpretação, aplicação e determinação da lei
aplicável ao caso sub judice, havendo ainda violação da lei substantiva
ao revogar a sentença proferida pelo TRIBUNAL TRIBUTÁRIO
DE 1a INSTÂNCIA DE AVEIRO, e, manter o acto impugnado.

19a - Há assim nulidade absoluta do douto acórdão proferido pelo
TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE 2a INSTÂNCIA, que revogou a sen-
tença proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro,
e, manteve o acto impugnado.

20a - Face à matéria dada como provada — impugna-se uma decisão
diferente, isto é, impugna-se a confirmação da sentença proferida
pelo TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DE AVEIRO,
considerando-se procedente e provada a impugnação da Impugnante
«Confecções Marques de Sousa, Lda» julgando-se ilegal a liquidação
do referido Imposto de Transações respeitante aos meses de Setembro
a Dezembro de 1984, e anulando-se a mesma, com todas as con-
sequências legais daí resultantes.

21a - Devendo assim ser concedido provimento ao presente recurso
intentando pela Impugnante e ora recorrente «CONFECÇÕES MAR-
QUES DE SOUSA, LDA», e, por via disso, revogar-se o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE 2a INSTÂNCIA,
mantendo-se o teor da sentença proferida pelo TRIBUNAL TRI-
BUTÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DE AVEIRO, ou seja — julgando-se
ilegal a liquidação do referido Imposto de Transações respeitante
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aos meses de Setembro a Dezembro de 1984, e, por isso não deve
manter-se, anulando-se a mesma, com toda as consequências legais
daí resultantes.

22a - A imediata execução da decisão recorrida causa prejuízo ir-
reparável à impugnante, pelos factos já alegados, pelo que o presente
recurso deve ter subida imediata.»

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal, o Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu

doutro parecer, sustentando que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no Tribunal Tributário

de 2a Instância:
«a) - no dia 3/12/86, por falta de pagamento eventual, foi debitada

ao Tesoureiro da Fazenda Pública a liquidação de imposto de tran-
sações no montante de 2.205.465$00, e juros compensatórios de
596.591$00.

«b) - No dia 27/2/87 a impugnante apresentou a petição relatada
em 1.1.

«c) - A liquidação dita em a) ficou a dever-se ao facto de a firma
impugnante ter fornecido, nos meses de Setembro a Dezembro de
1984, sem liquidação de imposto, e a coberto da declaração de res-
ponsabilidade, a que se refere o artigo 65o do Código do Imposto
de Transacções, mercadorias e produtos no montante de 11.914.500$00
à sua cliente «Fernando & Falcão, Ld., com sede em Silves.

«d) - A referida declaração de responsabilidade é uma declaração
modelo 6, entregue por esta dita firma à ora impugnante, em 29/6/84.

«e) A declaração modelo 6 dita em c) aparenta ter sido confirmada
e autenticada pela Repartição de Finanças do Concelho de Silves.

«f) - Não se prova que a declaração dita em d) e e) seja falsa.
«g) - Não se prova sequer que tenha sido instaurado procedimento

criminal contra quem quer que seja, nomeadamente contra a firma
que apresentou à ora impugnante a dita declaração mod. 6.

«h) - A assinatura do chefe da repartição de finanças de Silves
aposta na dita declaração é ilegível.

«i) - O selo branco aposto na dita declaração está truncado».
3. Na conclusão 19adas suas declarações a impugnante afirma haver

«nulidade absoluta» do acórdão recorrido.
E na conclusão anterior faz referência ao art. 668o do C.P. Civil.
Sem mais.
Este artigo refere as várias «causas de nulidade da sentença». Mas

a impugnante não identifica nenhuma delas. Por outro lado, da to-
talidade das conclusões apresentadas pela impugnante ressalta, sem
margem para dúvida, que a impugnante questiona, isso sim, um erro
de interpretação e aplicação da lei aplicável. Não se trata assim da
invocação de qualquer nulidade.

Não procede pois a invocada nulidade do acórdão recorrido.
4. O acórdão recorrido deu ênfase determinante ao facto da as-

sinatura do chefe da repartição de finanças no impresso mod. 6, ser
ilegível, bem como o selo branco estar truncado, retirando daí que
a impugnante não procedeu de forma diligente.

Escreveu-se no aresto sob recurso:
«No caso vertente, o adquirente apresentou a declaração mod. 6

que se encontra a fls. 89. O vendedor diz ter feito fé no facto de
a mesma vir confirmada pela repartição de finanças com selo branco.
Constata-se porém que na própria declaração se exige que tal as-
sinatura seja legível, o que não acontecia no caso concreto. E também
a impressão do selo branco só contém uma parte do mesmo e não
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a sua totalidade. Não pode pois, perante tais factos, dizer-se como
faz a sentença recorrida que a impugnante agiu de forma diligente.
A única coisa que se pode dizer é que lhe foi apresentada uma de-
claração mod. 6 e que ela a considerou como boa sem questionar
o seu conteúdo. Por isso a impugnante não se desobrigou da liquidação
e pagamento do imposto de transacções, pelos quais continua res-
ponsável perante o fisco ...».

Sendo embora certo que, à revelia do que está inscrito no impresso
modelo 6, a assinatura do chefe da repartição de finanças é ilegível,
sendo igualmente certo que há que não perder de vista o § 3o do
arto 66o do CIT, há que apurar se a assinatura é ou não do respectivo
chefe da repartição de finanças, até em homenagem ao primado da
verdade material. Tarefa que por certo não será impossível se aten-
tarmos no teor do requerimento que a impugnante fez ao Exmo Mi-
nistro das Finanças.

Transcrevendo:
«... Nunca pensou que tal declaração mod. 6 havia sido obtido

fraudulentamente e com o concluio legal de um funcionário público
da Repartição de Finanças de Silves para defraudar o próprio Estado
Português».

Impõe-se por outro lado esclarecer se efectivamente a transacção
em causa nos autos ou não lugar.

Em suma: impõe-se ampliar a matéria de facto, em ordem a ser
obtida a pertinente solução jurídica.

Ampliação que se ordena, nos termos do art. 729o, no 3, do CPC.
Devem assim os autos voltar ao tribunal recorrido (Tribunal Tri-

butário de 2a Instância, hoje Tribunal Central Administrativo).
4. Face ao exposto acorda-se em ordenar a ampliação da matéria

de facto, revogando-se o acórdão recorrido, assim se dando provi-
mento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (relator) — João Plácido da Fonseca Limão — Domingos Bran-
dão de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Arresto. Prova. Fixação dos factos materiais da causa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arresto regulado nos arts. 157o e ss do CPT é de invocar
por quem alegue e prove os factos positivos que demons-
trem a liquidação ou o decurso da fase de liquidação
do imposto e outros, que apreciados no seu valor, façam
admitir como razoável o receito de diminuição da garantia
da cobrança fiscal.

2 — A fixação dos factos materiais da causa, efectuada na
instância recorrida, não se inscreve nos poderes de cog-
nição desta Secção do STA nos processos inicialmente
julgados nos tribunais tributários de 1a instância.
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Recurso no 1.704. Recorrente: Fazenda Pública. Recorridos: João Au-
gusto Antunes e mulher Isabel da Conceição Correia Gaspar An-
tunes. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a Instância que concedeu pro-
vimento ao recurso para si interposto pelos Rtes João Augusto An-
tunes e mulher Isabel da Conceição Correia Gaspar Antunes e de-
cretou o levantamento do arresto ordenado pelo TT1a Instância de
Coimbra sobre o bem indicado na petição, veio o Representante da
FaPa recorrer do mesmo, concluindo a sustentar que é de manter
o arresto decretado em 1a instância por, ao contrário do decidido
na 2a instância, existir fundado receio da diminuição de garantias
de cobrança do crédito fiscal resultante de um imposto (IRS) liqui-
dado, no montante de 12 000 000$00.

Teriam sido violados pelos acórdão o art. 157o a) e b) e 43o do
CPT, bem como os arts. 402o e 403o do CPC.

Os recorridos contra-alegaram, opondo que não há factos provados
donde se extraiam, quer a existência do crédito, quer o receio fundado
de diminuição de garantia de cobrança de créditos fiscais, que são
os pressupostos da procedência do pedido arresto preventivo dos
arts. 156o do CPT e 403o do CPC.

O Ex. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não merece
provimento porque a matéria alegada pelo Rte trata de factos e de
juízos sobre estes, o que excede os poderes de cognição deste tribunal,
a quem cabe acatar a fixação probatória do acórdão recorrido.

O acórdão recorrido, perante os factos que deu como provados,
pronunciou-se no sentido de que não houve demonstração nem sequer
da probabilidade da existência e quantitativo do imposto em causa,
nem que da parte dos Rtes houvesse comportamentos que justifi-
cassem o receio de o credor ver diminuída a garantia patrimonial.

a)- Baseadas na declaração constante de fls. 9 segundo a qual o
preço de 130 000 000$ por que seria vendido o prédio ali identificado
reverteria em 100 000 000$00 para a vendedora e em 30 000 000$00
para o ora recorrente João Augusto Antunes e em que tal venda
foi efectuada através da escritura junta a fls. 23 e ss e os meios de
pagamento foram passados à ordem daquele (vd. fls. 8 a 10), en-
tenderam os serviços fiscais da Direcção Distrital de Finanças de Coim-
bra que aquela comissão tinha sido paga e que a mesma consubs-
tanciava um rendimento da categoria C do IRS.

b)- Em virtude do especificado na antecedente al., os serviços da
AF procederam à fixação do rendimento colectável (vd. fls. 4 e ss).

c)- Alegando que aos recorrentes não eram conhecidos quaisquer
outros rendimentos além dos provenientes das suas actividades pro-
fissionais conforme declarações de IRS que se encontram de fls. 11
a 20 e que possuíam como único bem patrimonial o prédio de habitação
que se compõe de cave, r/c e sótão, sito em Fragosa, inscrito na
matriz predial urbana da freguesia de Taveiro, sob o arto no 1055,
propriedade dos requeridos, concluíram os ditos serviços que havia
fundado receio de alienação do património, com a consequente di-
minuição de garantia de cobrança dos créditos fiscais pelo que o
Exmo RFP junto do TT1a Instância de Coimbra veio com tais fun-
damentos requerer o arresto em causa (vd. r. i.)

d)- A fixação do rendimento colectável falada em b) foi efectuada
sob a proposta constante do doc. de fls. 8 e apesar de aí se considerar
que «... a fiscalização efectuada em 29/7/95 não é esclarecedora, e
(...) se tornava necessário apurar concretamente a vantagem patri-
monial ilegítima pretendida pelo arguido ...».
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e) - Acolhendo as razões invocados pelo Exmo RFP o tribunal
«a quo» decretou o arresto por decisão proferida a fls. 39 e ss dos
autos.

O Rte, para fundamentar o requerido arresto veio alegar fundado
receio de diminuição de garantia de cobrança de créditos fiscais e
que o enunciado imposto estava liquidado ou em fase de liquidação,
tudo nos termos do art. 157o a) e b) do CPT.

Ora, a invocação de tais requisitos legais do requerimento e im-
posição da medida cautelar necessita de ser acompanhada da alegação
e prova de factos positivos que demonstrem a liquidação ou o decurso
da fase de liquidação do imposto e outros que, apreciados no seu
verdadeiro valor, façam admitir como razoável o receio da diminuição
patrimonial do devedor que faça perigar a garantia da cobrança dos
créditos fiscais.

Quanto a estes últimos, Alberto dos Reis, CPCAnotado, II, p. 19,
quanto ao congénere justo receio de insolvência, frisa que o mesmo
deve ser provado de forma, clara, «não bastando invocar o simples
receio, nem fazer uma prova mais ou menos conjectural».

Todavia, é nesta fixação dos factos que a Rte questiona a decisão
recorrida, afirmando estar o imposto em causa liquidado e estar jus-
tificado o dito receio por «aos sujeitos passivos não serem conhecidos
quaisquer outros rendimentos além dos provenientes das suas ac-
tividades profissionais, possuindo como único bem patrimonial o pré-
dio de habitação» que se quer ver arrestado.

Referindo as invocações do Rte apenas pretensos erros na apre-
ciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa, cujo
conhecimento se não inscreve nos poderes de cognição desta formação
em processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a ins-
tância - arts. 21o do ETAF e 722o/2 do CPC (cf. Ac. deste tribunal,
de 1.2.94, rec. 16 772) e sendo a pronúncia de facto da 2a Instância
de acatar por este tribunal, não pode este revê-la, em conformidade
com o art. 729o/2 do CPCivil.

Por outro lado, não vem arguida qualquer ofensa de uma norma
da lei que exija certa espécie de prova para a existência de um facto
ou que fixe a força de determinado meio de prova, nos termos do
referido art. 722o/2, pelo que a conclusão referida se impõe.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo - Relator — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto de As-
sunção Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Recurso: 21 720; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Paulo Re-
nato Paiva Santos; Relator: Exmo. Conso. 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 o despacho

do relator que decidiu não conhecer do recurso por ela interposto
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da sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (2.o
Juízo), de 21.11.1996, em virtude de não ter dado cumprimento ao
convite do relator, feito através do despacho de 30.04.1997, para for-
mular conclusões que traduzissem a síntese do alegado como antítese
ou contestação da decisão recorrida e seus fundamentos, já que as
apresentadas não satisfaziam essa funcionalidade legal, dele reclamou
para esta conferência, pedindo que seja considerado que as conclusões
apresentadas a fls. 178 dos autos deram cumprimento ao n.o 1 do
art.o 690.o do CPC e que o processo prossiga com a apreciação do
recurso.

2. Em fundamento alega, em síntese, que as alegações apresentadas
expressavam a requerida antítese já que, ao afirmar-se que a im-
pugnação da liquidação do imposto complementar não poderia ter
como fundamento a errónea determinação da matéria colectável dos
impostos parcelares, se estava a contraditar a sentença, já que esta
julgara a impugnação procedente com base em inexistência do facto
tributário.

3. O recorrido sustentou o indeferimento da reclamação.
4. O Ministério Público, por seu lado, defende que não deve co-

nhecer-se da reclamação por a reclamante não ter atacado por meio
de recurso o despacho do relator que ordenou a apresentação de
novas conclusões e, consequentemente, ter deixado definitivamente
intocada a questão da sua pertinência legal.

5. Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre
decidir.

B — A fundamentação.
A reclamação não merece atendimento, pois carece de fundamento

legal.
Na verdade, independentemente de constatar-se que a reclamante

continuou a ignorar o sentido do convite que lhe foi feito — e que
foi o de apresentar conclusões, e não alegações, como continua a
repetir-se nesta reclamação —, constata-se que ela não atacou por
meio de recurso o despacho do relator, de fls. 188, de 97.04.30, que
a convidou a apresentar novas conclusões que traduzissem a síntese
do alegado como antítese ou contestação da decisão recorrida e seus
fundamentos por as apresentadas não satisfazerem essa funcionalidade
legal.

Quer isto dizer que a reclamante deixou constituir caso julgado
formal sobre a questão decidida pelo citado despacho.

Sendo assim, como bem nota o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, ficou definitivamente decidido que as conclusões apresen-
tadas não obedeciam aos requisitos legais, pelo que não pode co-
nhecer-se novamente da questão.

O caso julgado é uma excepção peremptória (art.o 496.o do C.P.C.).
Tal vale por afirmar que o pedido não pode proceder.
C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam em indeferir a reclamação.
Sem custas por delas estar isenta a reclamante.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Benjamim Rodrigues — Almeida
Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI. Processo de transgressão. Liquidação. Imposto. Co-
brança. Extinção do procedimento judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição — arto 115o al. b) —, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

Recurso n.o 21.866. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
António Nunes Ribeiro; Relator: Exmo. Conso. Dr. Brandão de
Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
03/12/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Manuel António Nunes Ribeiro.

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas”.

O Exmo. Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” - cfr. arto 660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.
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É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto - e eventuais ju-
ros — nele “liquidado” - cfr., nomeadamente, apêndice ao Diário
da República, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se
remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional - cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.

Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15 de JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decissão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição do procedimento
judicial. Julgamento do pedido de condenação no imposto
em causa.
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Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial em
processo de transgressão fiscal, deve neste conhecer-se da
existência, ou não, da obrigação de imposto.

Recurso n.o 21.870 em que o recorrente é Fazenda Pública e a re-
corrida Sociedade de Construção e Reparação de Equipamentos
de Frio Marecos Lda. e de foi relator Exm.o Cons.o Dr. MENDES
PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S. T. A.:

A Fazenda Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém que ordenou o arquivamento
do presente processo de transgressão contra Sociedade de Construção
e Reparação de Equipamentos de Frio Marecos, Lda, vem até nós,
culminando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144o, 1, do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas.

Não houve contra alegação.
O M.o Juiz ”a quo” sustentou a sentença recorrida.
O Exm.o Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença julgou extinto o procedimento judicial por prescrição,

nos termos do art.o 27o, b), do DL n.o 433/82, de 27/X, aplicável
”ex vi” do art.o 4o, 2, do RJIFNA, consignando que, ”no que diz
respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua
prescrição, de natureza substantiva”. Entendeu-se aí, porém, que, jul-
gado prescrito o procedimento judicial, ”o processo deve dar-se por
findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o
mantinha em curso”, por isso que se ordenou o seu arquivamento.

É justamente neste último ponto que reside a dissensão da Re-
corrente, que se insurge contra a abstenção de condenação no imposto
devido — o que, entende ela, constitui de pronúncia — e contra o
decidido quanto a custas.

Quanto àquele vício de limite, ele não se verifica. Na verdade,
a instância pronunciou-se sobre a parte da acusação relativa ao im-
posto em falta, proclamando não se mostrar prescrita a atinente obri-
gação. Só que considerou prejudicada a sua competência para co-
nhecer da responsabilidade tributária da arguida, por motivo da pres-
crição do procedimento judicial, a impor, sem mais, o imediato ar-
quivamento dos autos.

Como assim, perfila-se, não omissão de pronúncia, mas, sim, errado
julgamento sobre o sentido dos normativos legais respeitantes ao co-
nhecimento da obrigação de imposto em processo de transgressão,
como passamos a demonstrar.

2617

É jurisprudência pacífica desta formação que os artigos 115o do
CPCI e 27o do predito DL n.o 433/32 se reportam, apenas, ao pro-
cedimento judicial (contravencional ou contra-ordenacional) instau-
rado para perseguição da infracção fiscal. Tais normas têm somente
em vista a extinção da responsabilidade penal por morte do infractor,
por amnistia ou por prescrição.

Como se lê no recente acórdão desta Secção proferido no recurso
n.o 21864, em dois de Julho último, ”além de elas não curarem da
prescrição da obrigação fiscal, também não se lhes pode atribuir a
intenção de definir as causas de extinção do procedimento judicial
destinado a apurar a responsabilidade obrigacional nos casos em que
tal apuramento esteja a ser feito em processo de transgressão fiscal
por imposição de preceitos especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os art.o 104.o, a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar ressalvados,
relativamente aos factos de pretérito, pelos art.o 2o e 5o, 2, do
DL 20-A/90, e 11o, in fine, do DL 154/91, justamente, nessa medida,
julgados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais preceitos especiais que em certas situações contra-
vencionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir
em processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva a concreta obrigação
do imposto; e algumas delas até prevêem que, mesmo se ou quando
extinto ”o procedimento para aplicação da multa”, o processo de
transgressão se instaurará ou prosseguirá ”para arrecadação do im-
posto devido”.

E não é defensável atribuir ao corpo do art.o 115o do CPCI a
intenção de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos (...),
eles são posteriores a esse texto legal, que vem da primitiva redacção
do CPCI”.

Pois bem, in casu, imputa-se no auto de notícia à arguida trans-
gressão p. e. p. pelos artigos 141o, 2, da Tabela Geral do Imposto
de Selo e 236o do Regulamento do Imposto do Selo.

Segundo o artigo 219o, § 2o, do mesmo Regulamento, se se extinguir
o procedimento para aplicação da multa, o processo de transgressão
prosseguirá para arrecadação do imposto devido.

E não há qualquer razão que permita defender a aplicação do
DL n.o 17/91, de 10 de Janeiro — claramente uma lei geral — ao pro-
cesso de transgressão fiscal, então regulado pelo CPCI e pelo DL
20-A/90, de 15 de Janeiro — claramente leis especiais relativamente
àquela. E a lei geral não revoga a lei especial, salvo inequívoca intenção
do legislador (art.o 7o, 3, do Código Civil) que não foi manifestada
no dito DL n.o 17/91.

No que tange à pretendida condenação em custas, ao invés, não
assiste razão à recorrente, pois que a condenação, ou não, no seu
pagamento depende do teor da própria decisão recorrida. Não da
decisão sobre a condenação no pagamento do imposto que, even-
tualmente, deveria ter sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal ”a quo”, dado que este Supremo não julga em regime
de substituição, a oportunidade para tal condenação só ocorrerá com
a prolação de ulterior decisão em que porventura se condene a arguida
no pagamento do tributo em dívida (Ac. desta Secção de 02/VII p. p.,
rec. n.o 21.895).
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Pelo exposto, acorda-se em:
a)Negar provimento ao recurso quanto à questão da não conde-

nação em custas;
b)Concedê-lo na parte restante, revogando a sentença recorrida

no ponto em que decidiu não conhecer do pedido de condenação
no imposto do selo em causa, devendo a instância levar a cabo, opor-
tunamente, o atinente julgamento.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Barbosa — Ernâni Figueiredo. — Fui presente:
Duarte de Carvalho.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição do procedimento
judicial. Prosseguimento dos autos para que se conheça do
imposto nele “liquidado”.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto, por prescrição, o procedimento
judicial quanto à infracção nele acusada, o processo de
transgressão regulado no CPCI deve, nos termos das per-
tinentes disposições do mesmo diploma adjectivo e dos di-
versos códigos fiscais, prosseguir seus termos no tribunal,
a fim de que se conhecer do imposto e de eventuais juros
nele “liquidados” e exigidos.

Recurso n.o 21 885, em que o recorrente é Fazenda Pública e o re-
corrido Amândio Inácio e de foi relator Exm.o Cons.o Dr. MENDES
PIMENTEL.

Acórdão, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S. T. A.:

A Fazenda Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém que ordenou o arquivamento
do presente processo de transgressão contra Amândio Inácio, vem
até nós, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144o, 1, do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas.

Não houve contra-alegação.
O M.o Juiz “a quo” sustentou a sentença recorrida.

2619

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença julgou extinto o procedimento judicial por prescrição,

nos termos do art.o 27o, b), do DL n.o 433/82, de 27/X, aplicável
“ex vi” do art.o 4o, 2, do RJIFNA, consignando que, “no que diz
respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua
prescrição, de natureza substantiva”. Entendeu-se aí, porém, que, jul-
gado prescrito o procedimento judicial, “o processo deve dar-se por
findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o
mantinha em curso”, por isso que se ordenou o seu arquivamento.

É justamente neste último ponto que reside a dissensão da Re-
corrente, que se insurge contra a abstenção de condenação no imposto
devido — o que, entende ela, constitui de pronúncia - e contra o
decidido quanto a custas.

Quanto àquele vício de limite, ele não se verifica. Na verdade,
a instância pronunciou-se sobre a parte da acusação relativa ao im-
posto em falta, proclamando não se mostrar prescrita a atinente obri-
gação. Só que considerou prejudicada a sua competência para co-
nhecer da responsabilidade tributária do arguido, por motivo da pres-
crição do procedimento judicial, a impor, sem mais, o imediato ar-
quivamento dos autos.

Como assim, perfila-se, não omissão de pronúncia, mas, sim, errado
julgamento sobre o sentido dos normativos legais respeitantes ao co-
nhecimento da obrigação de imposto em processo de transgressão,
como passamos a demonstrar.

É jurisprudência pacífica desta formação que os artigos 115o do
CPCI e 27o do predito DL n.o 433/32 se reportam, apenas, ao pro-
cedimento judicial (contravencional ou contra-ordenacional) instau-
rado para perseguição da infracção fiscal. Tais normas têm somente
em vista a extinção da responsabilidade penal por morte do infractor,
por amnistia ou por prescrição.

Como se lê no recente acórdão desta Secção proferido no recurso
n.o 21 864, em dois de Julho último, “além de elas não curarem da
prescrição da obrigação fiscal, também não se lhes pode atribuir a
intenção de definir as causas de extinção do procedimento judicial
destinado a apurar a responsabilidade obrigacional nos casos em que
tal apuramento esteja a ser feito em processo de transgressão fiscal
por imposição de preceitos especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os art.os 104o, a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar ressalvados,
relativamente aos factos de pretérito, pelos art.o 2o e 5o , 2, do
DL 20-A/90, e 11o, in fine, do DL 154/91, justamente, nessa medida,
julgados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais preceitos especiais que em certas situações contra-
vencionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir
em processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva a concreta obrigação
do imposto; e algumas delas até prevêem que, mesmo se ou quando
extinto “o procedimento para aplicação da multa”, o processo de
transgressão se instaurará ou prosseguirá “para arrecadação do im-
posto devido”.

E não é defensável atribuir ao corpo do art.o 115o do CPCI a
intenção de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos - e
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entre eles, como veremos, o sub judice - eles são posteriores a esse
texto legal, que vem da primitiva redacção do CPCI”.

Pois bem, in casu, imputa-se no auto de notícia ao arguido trans-
gressão p. e. p. pelos artigos 11o e 22o do Regulamento do Imposto
de Compensação (RIC), aprovado pelo DL n.o 354-A/82, de 04/IX.

Segundo o art.o 34o do mesmo Regulamento, se se extinguir “o
procedimento para aplicação da multa”, o processo de transgressão
prosseguirá “para arrecadação do imposto devido”.

Como bem refere o distinto PGA “não há qualquer razão que
permita defender a aplicação do DL n.o 17/91, de 10 de Janeiro — cla-
ramente uma lei geral — ao processo de transgressão fiscal, então
regulado pelo CPCI e pelo DL 20-A/90, de 15 de Janeiro, claramente
leis especiais relativamente àquela. E a lei geral não revoga a lei
especial, salvo inequívoca intenção do legislador (art.o 7o, 3, do Código
Civil) que não foi manifestada no dito DL n.o 17/91”.

No que tange à pretendida condenação em custas, ao invés, não
assiste razão à recorrente, pois que a condenação, ou não, no seu
pagamento depende do teor da própria decisão recorrida. Não da
decisão sobre a condenação no pagamento do imposto que, even-
tualmente, deveria ter sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal “a quo”, dado que este Supremo não julga em regime
de substituição, a oportunidade para tal condenação só ocorrerá com
a prolação de ulterior decisão em que porventura se condene o arguido
no pagamento do tributo em dívida (Ac. desta Secção de 02/VII p. p.,
rec. n.o 21.895).

Pelo exposto, acorda-se em:
a) Negar provimento ao recurso quanto à questão da não con-

denação em custas;
b) Concedê-lo na parte restante, revogando a sentença recorrida

no ponto em que decidiu não conhecer do pedido de condenação
do imposto de compensação em causa, devendo a instância levar a
cabo, oportunamente, o atinente julgamento.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro 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 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI. Processo de transgressão. Extinção do procedimento
judicial. Liquidação. Imposto. Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição - arto 115o al. b) -, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

2621

Recurso n.o 21.891. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Aníbal,
Caetano & Graça, L.da; Relator: Exmo. Conso. Dr. Brandão de
Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
19/11/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Aníbal, Caetano & Graça, L.da

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas”.

O Exmo. Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” - cfr. arto 660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto — e eventuais
juros — nele “liquidado” - cfr., nomeadamente, Apêndice ao Diário
da República, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se
remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional - cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.
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Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15 de JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decissão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI — Processo de transgressão — Liquidação — Impos-
to — Cobrança — Extinção do procedimento judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição — arto 115o al. b) —, deve o processo de transgressão
seguir os seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

Recurso n.o 21.896, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Autigirar — Soc. Com. de Automóveis, Lda e do qual foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
22/11/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Autogirar — Sociedade Comercial de Au-
tomóveis, Lda.
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Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas”.

O Exmo. Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” — cfr. arto 660o no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto — e eventuais
juros — nele “liquidado” — cfr., nomeadamente, Apêndice ao Diário
da República, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se
remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional — cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.

Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15-1, que o aprovou e 11.o do Decreto-Lei 154/91, de 23-4, que aprovou
o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
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pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição do procedimento
judicial. Prosseguimento dos autos para que se conheça do
imposto nele “liquidado”.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto, por prescrição, o prosseguimento
judicial quanto à infracção nele acusada, o processo de
transgressão regulado no CPCI deve, nos termos das per-
tinentes disposições do mesmo diploma adjectivo e dos di-
versos códigos fiscais, prosseguir seus termos no tribunal,
a fim de que se conheça do imposto e de eventuais juros
nele “liquidados” e exigidos.

RECURSO N.o 21.917 em que o recorrente é Fazenda Pública e
a recorrida Repalourém — Rádio Eléctrica de Pereira & Alves,
Lda e de que foi relator Exm.o Cons.o Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S. T. A.:

A Fazendo Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém que ordenou o arquivamento
do presente processo de transgressão contra Repalourém — Rádio
Eléctrica de Pereira & Alves Lda., vem até nós, culminando a sua
alegação de recurso com as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144o, 1, do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto Lei n.o 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas.
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Não houve contra alegação.
O M.o Juiz “a quo” sustentou a sentença recorrida.
O Exm.o Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença julgou extinto o procedimento judicial por prescrição,

nos termos do art.o 27o, b), do DL n.o 433/82, de 27/X, aplicável
‘ex vi’ do art.o 4o, 2, do RJIFNA, consignando que, ‘no que diz respeito
à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua prescrição,
de natureza substantiva’. Entendeu-se aí, porém, que, julgado prescrito
o procedimento judicial, ‘o processo deve dar-se por findo, visto ter
deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em curso’,
por isso que se ordenou o seu arquivamento.

É justamente neste último ponto que reside a dissensão da Re-
corrente, que se insurge contra a abstenção de condenação no imposto
devido - o que, entende ela, constitui omissão de pronúncia - e contra
o decidido quanto a custas.

Quanto àquele vício de limite, ele não se verifica. Na verdade,
a instância pronunciou-se sobre a parte da acusação relativa ao im-
posto em falta, proclamando não se mostrar prescrita a atinente obri-
gação. Só que considerou prejudicada a sua competência para co-
nhecer da responsabilidade tributária do arguido, por motivo da pres-
crição do procedimento judicial, a impor, sem mais, o imediato ar-
quivamento dos autos.

Como assim, perfila-se, não omissão de pronúncia, mas, sim, errado
julgamento sobre o sentido dos normativos legais respeitantes ao co-
nhecimento da obrigação de imposto em processo de transgressão,
como passamos a demonstrar.

É jurisprudência pacífica desta formação que os artigos 115o do
CPCI e 27o do predito DL n.o 433/32 se reportam, apenas, ao pro-
cedimento judicial (contravencional ou contra-ordenacional) instau-
rado para perseguição da infracção fiscal. Tais normas têm somente
em vista a extinção da responsabilidade penal por morte do infractor,
por amnistia ou por prescrição.

Como se lê no recente acórdão desta Secção proferido no recurso
n.o 21864, em dois de Julho último, ‘além de elas não curarem da
prescrição da obrigação fiscal, também não se lhes pode atribuir a
intenção de definir as causas de extinção do procedimento judicial
destinado a apurar a responsabilidade obrigacional nos casos em que
tal apuramento esteja a ser feito em processo de transgressão fiscal
por imposição de preceitos especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os artos. 104o, a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar ressalvados,
relativamente aos factos de pretérito, pelos arts.o 2o e 5o , 2, do DL
20-A/90, e 11o, in fine, do DL 154/91, justamente, nessa medida, jul-
gados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais preceitos especiais que em certas situações contra-
vencionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir
em processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva a concreta obrigação
do imposto; e algumas delas até prevêem que, mesmo se ou quando
extinto ‘o procedimento para aplicação da multa’, o processo de trans-
gressão se instaurará ou prosseguirá ‘para arrecadação do imposto
devido’.
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E não é defensável atribuir ao corpo do art.o 115o do CPCI a
intenção de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos - e
entre eles, como veremos, o sub judice - eles são posteriores a esse
texto legal, que vem da primitiva redacção do CPCI”.

Pois bem, in casu, imputa-se no auto de notícia à arguida trans-
gressão p. e. p. pelos artigos 1o, b), e 7o da Lei no 37/83, de 21/X,
e 76o do Código do Imposto de Capitais.

Segundo o art.o89o deste código, ‘ex vi’ daquele artigo 7o se se
extinguir ‘o procedimento para aplicação da multa’, o processo de
transgressão prosseguirá ”para arrecadação do imposto devido”.

E não há qualquer razão que permita defender a aplicação do
DL no 17/91, de 10 de Janeiro - claramente uma lei geral - ao processo
de transgressão fiscal, então regulado pelo CPCI e pelo DL 20-A/90,
de 15 de Janeiro - claramente leis especiais relativamente àquela.
E a lei não revoga a lei especial, salvo inequívoca intenção do legislador
(arto 7o, 3, do Código Civil) que não foi manifestada no dito DL
no 17/91.

No que tange à pretendida condenação em custas, ao invés, não
assiste razão à recorrente, pois que a condenação, ou não, no seu
pagamento depende do teor da própria decisão recorrida. Não da
decisão sobre a condenação no pagamento do imposto que, even-
tualmente, deveria ter sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal ‘a quo’, dado que este Supremo não julga em regime
de substituição, a oportunidade para tal condenação só ocorrerá com
a prolação de ulterior decisão em que porventura se condene o arguido
no pagamento do tributo em dívida (Ac. desta Secção de 02/VII p.
p., rec. n.o 21.895).

Pelo exposto, acorda-se em:
a) Negar provimento ao recurso quanto à questão da não con-

denação em custas;
b) Concedê-lo na parte restante, revogando a sentença recorrida

no ponto em que decidiu não conhecer do pedido de condenação
no imposto de compensação em causa, devendo a instância levar a
cabo, oportunamente, o atinente julgamento.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Barbosa — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Duarte
de Carvalho.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Graduação de créditos.

Doutrina que dimana da decisão:

A graduação de créditos reclamados sobre o produto da venda
de um veículo sobre o qual havia sido constituída hipoteca
registada deve efectuar-se pela ordem seguinte: créditos la-
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borais reclamados ao abrigo da Lei 17/86: crédito hipo-
tecário; créditos de quotização ao Fundo de Desemprego,
impostos indirectos; créditos por Contribuições para a Pre-
vidência, e por último os créditos exequandos garantidos
pela penhora.

Recurso: 18087. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Fazenda Pública, António Torres e Banco Pinto e Sotto Mayor,
EP; Relator: Exmo. Cono. Dr. António Pimpão.

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

A Caixa Geral de Depósitos recorre da sentença que, no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Coimbra, graduou os créditos re-
clamados.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a A hipoteca, registada em 14-04-83, que incide sobre a viatura

penhorada e vendida, confere à Caixa, nos termos do arto 686o 1
do C. Civil, o direito de ver o seu crédito hipotecário graduado à
frente de todos os outros créditos, como sejam, os créditos do Estado,
por quotizações para o Fundo de Desemprego, por subsídio do fi-
nanciamento, por impostos directos e indirectos, da Segurança Social,
por contribuições em dívida à Previdência, dos créditos provenientes
do contrato individual de trabalho, e, ainda, dos créditos por despesas
de justiça efectuadas no interesse comum dos credores, uma vez que
não fruem, em relação ao bem vendido, de privilégio especial;

2a De facto, os créditos que foram graduados para serem pagos,
preferentemente aos créditos da Caixa, apenas gozam, com excepção
dos últimos, de privilégio mobiliário geral, nos termos previstos, res-
pectivamente, na al. a) do arto 7o do DL no 437/78, de 28-12, no
art.o 736o, no 1, do C. Civil, no art.o 10.o, n.o 1, do DL 103/80, de
9-5, na al. a) do art.o 7o do Dl. no 437/78 e, ainda, no arto 12o da
lei no 11/86, de 14-6.

3a Assim, à luz do teor dos artos 686o1 e 749o do C. Civil, sempre
o crédito da Caixa, decorrente de hipoteca, que incide sobre aquele
bem móvel, deverá ser graduado à frente dos sobreditos créditos do
Estado e da Previdência, e do proveniente do contrato individual
de trabalho que, por não fruírem de privilégio especial, não valem
contra o direito da recorrente.

4a Neste sentido, aliás, se pronunciou já o STA no seu acórdão,
em conferência, de 23-9-92, Rec. 14.114.

5a A sentença de graduação em questão, ofendeu o disposto nos
artos 686o 1 e 749o do C. Civil.

Deve graduar-se, quanto ao veículo DO-03-83, em 1o lugar o crédito
hipotecário da CGD, em 4o lugar o seu crédito garantido pelas hi-
potecas, que incidem sobre os imóveis penhorados e vendidos neste
processo.

O EMMP entende que o recurso merece provimento uma vez que
os créditos graduados à frente dos da CGD não gozam de privilégio
especial — ao contrário do sustentado na sentença recorrida (arto 736o

1 do C. Civil e 10o 1 do DL 103/80, de 9-5) pelo que assiste razão
à recorrente.

A sentença recorrida reconheceu a existência dos seguintes créditos
reclamados:

A — a) 10.957$00, 10.957$00, 10.957$00, 10.957$00, 10.957$00,
10.957$00, 10.957$00, 10.957$00, 10.957$00, 10.957$00, 10.957$00,
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10.957$00, 29.399$00, 29 340$00, 43.535$00, 43.535$00 provenientes
de Contribuições para o Centro Regional de Segurança Social de
Coimbra dos meses de Janeiro a Dezembro de 1983, Janeiro e Fe-
vereiro de 1984, Maio e Junho de 1985;

b) 3.945$00, 3.616$00, 3.287$00, 2.958$00, 2.630$00, 2.301$00,
1.972$00, 1.644$00, 1.315$00, 986$00, 657$00, 329$00, 22.277$00,
21.786$00, 21.295$00, 20.804$00, 20.312$00, 19.821$00, 19.330$00,
18.837$00, 18.346$00, 17.855$00, 17.364$00, 16.875$00, 43.862$00,
41.732$00, 24.154$00 e 22.182$00, de juros de mora e compostos ven-
cidos desde o dia 21 do mês seguinte àquele a que respeita cada
contribuição.

c) 6.712.685$00 e 7.800.528$00, de dívida de capital de um em-
préstimo concedido pela CGD, por escritura pública outorgada em
27-8-1975 e de juros de mora vencidos desde 28-8-1983 até 3-12-1985.

d) 230$00 de despesas relativas a esse empréstimo.
e) juro diário de 9.844$53 desde 4-12-85 até à data da apresentação

da reclamação (28-7-86), acrescido da importância de 6 % nos termos
do arto 120o-A da Tabela Geral do Imposto do Selo.

f) 36.000$00 e 37.171.738$00 de dívida do capital de um empréstimo
concedido pela CGD, por instrumento escrito do 2o Cartório da CGD
(dec.-leis nos 35.982 e 693/70), outorgado em 22-7-82, e de juros de
mora vencidos desde 22-7-83 a 3-12-85.

g) 180$00 de despesas relativas a esse empréstimo.
h) juro diário de 51.057$89 até à data da apresentação da petição

acrescido da importância de 6 %, nos termos da tabela geral do Im-
posto do selo.

B — Do Credor Banco Pinto e Sotto Maior, E. P.:
i) 300.000$00, 1.000.000$00, 1.750.000$00, 2.000.000$00,

700.000$00, 1.300.000$,́ 300.000$00, 300.000$00, 500.000$00 e
300.000$00 provenientes do capital de onze livranças subscritas pela
executada.

j) juros à taxa de 23 % desde a data do vencimento das livranças,
respectivamente, de 19-6-83, 28-6-83, 28-6-83, 31-7-83, 10-8-83,
10-8-83, 17-8-83, 24-8-83, 24-8-83 e 24-8-83 até à data da apresentação
da petição.

C — Do credor António Torres:
l) 1.660.703$50 provenientes de remunerações devidas por força

de contrato de trabalho dos meses de Setembro, Outubro e Novembro
de 1983; férias, subsídio de férias e de Natal de 1983; Julho e subsídio
de férias de 1984; indemnização por antiguidade e remunerações desde
a data do despedimento até à data da sentença (13-8-84 a 31-12-86),
nos montantes parcelares indicados na sentença certificada a fls. 112
e segs.

D — Quantia exequenda:
1 — 234.446$00, proveniente de imposto de transacções inscrito pa-

ra cobrança em Março de 1979 e respectivos juros de mora;
2 — 80.190$00 e 20.169$00, provenientes de impostos de circulação

inscritos para cobrança em Agosto de 1983 e respectivos juros de
mora;

3 — 1.688$00, 13.365$00, 5.043$00 e 13.365$00 provenientes de im-
postos de circulação inscritos para cobrança em Novembro de 1983
e respectivos juros de mora;

4 — 13.365$00, 5.043$00 e 9.720$00, provenientes de imposto de
circulação inscritos para cobrança em Fevereiro de 1984 e respectivos
juros de mora;
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5 — 464.204$00, proveniente de imposto de transacções inscrito pa-
ra cobrança em Maio de 1984;

6 — 9.720$00, 13.365$00, 89.303$00, 300$00 e 5.043$00, de imposto
de circulação inscritos para cobrança em Maio de 1984 e respectivos
juros de mora;

7 — 1.688$00, advindo de imposto de circulação inscrito para co-
brança em Abril de 1984 e respectivos juros de mora;

8 — 865.486$00 provenientes de impostos de transacções inscritos
para cobrança em Novembro de 1984 e respectivos juros de mora;

9 — 3.750$00 proveniente de multa devida à Direcção de Fisca-
lização Eléctrica do Centro;

10 — 9.720$00, 5.043$00, 12.474$00, 13.365$00, 13.365$00 e
17.861$00 de impostos de circulação inscritos para cobrança em No-
vembro de 1984 e respectivos juros de mora;

11 — 69.099$00 de imposto de circulação inscrito para cobrança
em Março de 1985 e respectivos juros de mora;

12 — 1.391.408$00 de contribuições para o Centro Regional de Se-
gurança Social de Coimbra dos meses de Dezembro de 1978
(118.420$00), Janeiro a Dezembro de 1979 (71.905$00, 64.328$00,
68.267$00, 69.693$00, 89.515$00, 87.188$00, 133.568$00, 132.560$00,
104.415$00, 138.442$00, 100.304$00 e 212.803$00) e juros de mora
desde o dia 21 dos mês seguinte àquele a que respeita cada
contribuição;

13 — 1.385.111$00 de iguais contribuições dos meses de Abril, Ju-
nho a Setembro de 1983 (236.410$00, 247.187$00, 228.331$00,
251.022$00 e 422.161$00) e juros de mora nos mesmos termos;

14 — 5.510$00 de contribuições para o Centro Regional de Se-
gurança Social de Évora relativas às férias e subsídio de férias de
Junho de 1983 e juros de mora desde 21-7-83;

15 — 1.273.234$00 por contribuições para o Centro Regional de
Segurança Social de Coimbra de Dezembro de 1979 e Janeiro a Ou-
tubro de 1980 (103.974$00, 111.479$00, 92.082$00, 95.976$00,
84.744$00, 108.686$00, 108.715$00, 112.668$00, 124.232$00 e
119.158$00) e Fevereiro de 1981 (47$00) e juros de mora desde o
dia 21 do mês seguinte àquele a que respeita cada contribuição;

16 — 684.927$00 de iguais contribuições relativas aos meses de Ou-
tubro a Dezembro de 1983 (229.005$00, 72.407$00 e 69.536$00), de
Janeiro a Junho de 1984 (56.751$00, 51.125$00, 50.922$00, 52.050$00,
51.545$00 e 51.586$00) e juros de mora nos mesmos termos;

17 — 45.989$00 de imposto de circulação inscrito para cobrança
em Agosto de 1984 e respectivos juros de mora;

18 — 9.462$00, 14.289$00 e 1.688$00 de imposto de circulação ins-
crito para cobrança em Novembro de 1984 e respectivos juros de
mora;

19 — 406.142$00 de dívida aos CTT e juros de mora desde as datas
descritas na certidão de fls. 3 a 7 do processo de execução fiscal
no 740-DD/85, apenso e sobre as quantias aí enumeradas;

20 — 5.445.678$00 por dívida ao Gabinete de Gestão do Fundo
de Desemprego, sendo 2.443.668$00 por quotizações, 586.342$00 de
taxa de mora e 2.443.668$00 por multa;

21 — 24.930.000$00 de dois subsídios reembolsáveis concedidos pe-
lo Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego, por despachos
de 27-8-81 e 11-5-85;

22 — 270.508$00 de contribuições para o Centro Regional de Se-
gurança Social de Coimbra dos meses de Julho a Dezembro de 1984
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(51.118$00, 36.567$00, 76.183$00, 42.541$00, 72.783$00 e 31.316$00)
e juros de mora vencidos desde o dia 21 do mês seguinte àquele
a que respeita cada contribuição;

23 — 9.720$00, 13.365$00, 17.861$00, 1.744$00, 5.043$00, 2.673$,
2.673$00, 2.673$00, 2.625$00, 300$00, 2.673$00 e 1.688$00 de imposto
de circulação inscrito para cobrança em Maio de 1985 e respectivos
juros de mora;

24 — 180.759$00 de contribuições para a Segurança Social de Coim-
bra dos meses de Janeiro a Abril de 1985 (33.290$00, 42.039$00,
61.895$00 e 43.535$00) e juros de mora desde o dia 21 do mês seguinte
àquele a que respeita cada contribuição;

25 — 9.720$00, 13.365$00, 17.861$00, 1.774$00, 5.043$00, 2.673$00
e 2.625$00 de imposto de circulação inscritos para cobrança em Agosto
de 1985 e respectivos juros de mora;

26 — 2.673$00, 7.920$00 e 41.671$00 de impostos de circulação ins-
critos para cobrança em Setembro de 1985 e respectivos juros de
mora.

Deu, ainda como assente, que:
E — foram penhorados:
— os bens imóveis identificados a fls. 10 e 11 do processo de exe-

cução fiscal no 295/97, em 19-11-84 (prédio inscrito sob o arto 586)
e 20-12-84 (prédio inscrito sob o arto 5457).

— em 1-10-85 os bens móveis identificados a fls. 17 e segs (nos
quais se inclui sob o no 29.1 Tractor marca VOLVO . . . matrícula
DO-03-83); em 26-8-85 os móveis identificados a fls. 75 e segs. E,
em 30-10-85, o veículo PO-90-32, do processo de execução fiscal
no 179-DD/80;

e que tais bens foram vendidos por arrematação em hasta pública
realizadas em 25-9-85, 3-12-85, 18-12-85, 10-1-86, 7-7-86 e 14-7-86.

F) — A executada constitui a favor da CGD, por escritura de
27-8-75, hipoteca dos dois imóveis que foram penhorados, e ainda
penhor mercantil dos imóveis identificados a fls. 27 a 29 dos autos
para garantia dos créditos reclamados sob as al.s c), d) e e) até ao
montante de 4.500 contos, juros à taxa anual de 10,5 % e despesas
do contrato;

— Por contrato escritos, de 22-7-82, constituiu a favor da mesma
credora o penhor sobre o bem móvel identificado a fls. 37 dos autos,
para garantia do mesmo crédito;

— Igualmente pelo instrumento avulso de fls. 41 a mesma executada
constituiu a favor da mesma credora hipoteca sobre os imóveis já
identificados para garantia dos créditos acima descritos sob as al.s f),
g) e h) até aos montantes adiante indicados;

— Para garantia dos mesmos créditos a executada constituiu, a
favor da mesma credora, pelos contratos certificados a fls. 50 e 54
(de 22-7-82 e 1-9-82) penhor sobre os bens móveis identificados a
fls. 52 e 56;

— Para garantia ainda, dos mesmos créditos a executada constituiu,
pelo contrato certificado a fls. 58, em 24-3-83, hipoteca sobre o veículo
DO-03-83, registada em 14-4-83, pela inscrição no 200 na Conser-
vatória do Registo Automóvel de Lisboa, e penhor sobre os bens
móveis identificados a fls. 59;

— Pelos escritos certificados a fls. 82 a 96 a executada constituiu
a favor do credor Banco Pinto e Sotto Mayor, E.P., penhores mercantis
sobre os bens imóveis identificados a fls. 86, 90, 91, 95 e 96;

— As hipotecas dos bens imóveis para garantia do capital do em-
préstimo de 4.500 contos, juros de 10,5 % e despesas do contrato
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até 180.000$00 (tudo no limite máximo de 6.097.500$00) foram ins-
critos, provisoriamente, sob o no 22.143, em 21-5-75, na Conservatória
do Registo Predial de Coimbra a favor da CGD, inscrição essa que
foi convertida em definitiva em 10-10-75;

— As hipotecas sobre os bens imóveis para garantia do empréstimo
de 36.000.000$00, juros de 26 %, despesas do contrato até 1.440.000$00
(tudo no limite máximo de 65.520.000$00) foram inscritas sob os
n.os 26.908 e 27.337, em 22-3-82 (convertida em definitiva em 12-8-82)
e 12-8-82, na Conservatória do Registo Predial de Coimbra a favor
da CGD.

A recorrente CGD não discute no recurso interposto a graduação
de créditos efectuada nos pontos I, II e III de fls. 125 a 126 pelo
que sobre o aí decidido existe caso julgado.

Discute, contudo, a graduação efectuada nos pontos IV e V de
fls. 126 e vo quer a referente ao veículo DO-03-83, uma vez que
o seu crédito era emergente do contrato de 24-3-83, certificado a
fls. 58, onde foi constituída garantia hipotecária sobre aquele veículo
quer a referente aos bens imóveis uma vez que graduou, indevidamente
à frente dos seus ”créditos por despesa de justiça, efectuados no in-
teresse comum dos credores’’ (cfr. ponto 1 de fls. 154).

A sentença em apreciação, nos pontos IV e V, efectuou a graduação
seguinte:

‘‘IV — Quanto ao veículo DO-03-83:
Em primeiro lugar, os créditos exequendos provenientes de quo-

tizações para o Fundo de Desemprego e taxa de mora; de subsídios
de financiamento; de impostos directos e indirectos e respectivos juros
de mora (créditos n.os 20, com excepção da multa; 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 17, 18, 23, 25, e 26), todos constituídos antes da entrada
em vigor da lei no 17/86;

Em segundo lugar, os créditos reclamados e exequendos e res-
pectivos juros provenientes de Contribuições para a Previdência, cons-
tituídos antes da entrada em vigor da lei no 17/86 (créditos reclamados
nas al.s a) e b) e exequendos n.os 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 24);

Em terceiro lugar, os créditos reclamados provenientes do contrato
individual de trabalho (crédito reclamado sob a al. 1);

Em quarto lugar, os créditos por despesas de justiça efectuadas
no interesse comum dos credores;

Em quinto lugar, os créditos pela CGD provenientes do capital
dos empréstimos, despesas do contrato e juros relativos a três anos
garantidos por hipoteca [créditos das al. c), e), f) e h), com a limitação
dos juros a três anos; d) e g)].

Em sexto lugar, os créditos exequendos garantidos apenas pela
penhora (créditos n.os 9, 19 e 20 na parte relativa à multa);

V — Quanto aos bens imóveis:
Em primeiro lugar, os créditos exequendos provenientes dos sub-

sídios de financiamento, constituídos antes da entrada em vigor da
lei no 17/86 e respectivos juros (crédito no 21);

Em segundo lugar, os créditos reclamados e exequendos e res-
pectivos juros provenientes de Contribuições para a Previdência, cons-
tituídos antes da entrada em vigor da lei no 17/86 [crédito reclamados
sob as al.s a) e b) e exequendos n.os 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 24];

Em terceiro lugar, o crédito emergente do contrato individual de
trabalho [reclamado sob a al. l)];

Em quarto lugar, os créditos por despesas de justiça efectuadas
no interesse comum dos credores;
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Em quinto lugar, os créditos reclamados pela CGD, garantidos
pelas hipotecas, provenientes dos empréstimos, despesas dos contratos
e juros até 3 anos [créditos das al.s c), e), f) e h), com a limitação
dos juros a três anos, d) e g)];

Em sexto lugar, os créditos exequendos e respectivos juros garan-
tidos pela penhora, com excepção dos já mencionados em primeiro
e segundo lugares.’’

Defende a recorrente que a hipoteca registada em 14-04-83, que
incide sobre a viatura penhorada e vendida, confere à Caixa, nos
termos do arto 686o 1 do C.Civil, o direito de ver o seu crédito hi-
potecário graduado à frente de todos os outros créditos, como sejam,
os créditos do Estado, por quotizações para o Fundo de Desemprego,
por subsídio do financiamento, por impostos directos e indirectos,
da Segurança Social, por Contribuições em dívida à Previdência, dos
créditos provenientes do contrato individual de trabalho, e, ainda,
dos créditos por despesas de justiça efectuadas no interesse comum
dos credores, uma vez que não fruem, em relação ao bem vendido,
de privilégio especial pelo que o seu crédito deveria ser graduado
em primeiro lugar no ponto IV.

Referentemente aos bens imóveis entende que os seus créditos
devem ser graduados em quarto lugar deixando de ocupar o quinto
lugar em que os posicionou a sentença recorrida.

A recorrente não discute relativamente ao ponto V da dita sentença
a legalidade da graduação dos créditos posicionados em 1o, 2o e 3o

já que nas conclusões das alegações apenas defende que o seu crédito
deve ser colocado em 4o lugar.

Resulta da matéria de facto provada que para garantia, ainda, dos
mesmos créditos (da CGD) a executada constituiu, pelo contrato cer-
tificado a fls. 58, em 24-3-83, hipoteca sobre o veículo DO-03-83,
registada, em 14-4-83, pela inscrição no 2000 na Conservatória do
Registo Automóvel de Lisboa.

O crédito com garantia hipotecária goza de prioridade na graduação
quando concorre com créditos garantidos com privilégio mobiliário
geral por força do arto 686o 1 do C. Civil o qual estabelece que
«a hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de
certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor . . .
com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio
especial».

Ainda nos termos do arto 749o do C. Civil «o privilégio geral não
vale contra terceiros, titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas
abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente».

Neste sentido se pronunciou o Ac. deste Tribunal de 23-9-92,
Rec. 14.114, que a recorrente juntou a fls. 160 e ss. publicado em
Ap. DR p.2271, que graduou pela seguinte ordem os créditos re-
clamados: da CGD garantidos por hipoteca, de veículo automóvel,
registada; do Estado; da Segurança Social e crédito exequendo.

Os créditos por contribuições para a Segurança Social e respectivos
juros gozam de privilégios mobiliário geral e imobiliário nos termos
dos artos 10o e 11o do DL 103/80, de 9-5 e 1o e 2o do DL 512/76,
de 3-7.

Os créditos da CGD a que se refere o presente recurso gozam
de garantia resultante das mencionados hipotecas.

Os créditos reclamados por António Torres, emergentes de contrato
individual de trabalho, gozam de privilégio mobiliário geral e imo-
biliário nos termos do arto 12º da Lei 17/86, de 14-6.
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Os créditos exequendos gozam da garantia da penhora que, nos
termos do arto 822o do C. Civil, confere ao exequente «o direito
de ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha
garantia real anterior».

Os créditos por impostos de transacções e circulação, como impostos
indirectos estaduais que são (STA 11-11-92, Rec. 14.274, Ap. DR.
p. 2771 e seg.s) gozam de privilégio creditório mobiliário geral, nos
termos do arto 736o 1 do C. Civil. Este preceito estabelece que o
«Estado tem privilégio mobiliário geral para garantia dos créditos
por impostos indirectos, e também pelos impostos directos inscritos
para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente
e nos dois anos anteriores».

Os créditos exequendos do Gabinete de Gestão do Fundo de De-
semprego, por se tratar de impostos indirectos estaduais (STA
11-11-92, Rec. 14.274) gozam igualmente de privilégio creditório mo-
biliário geral, nos termos do mesmo arto 736o, no 1, do C. Civil.

Igualmente gozam de privilégio mobiliário geral e imobiliário os
subsídios reembolsáveis concedidos pelo Gabinete de Gestão do Fun-
do de Desemprego nos termos do arto 7o a) e b) do DL no 437/78,
de 28-12.

Contudo o crédito proveniente de multa relativa ao Fundo de De-
semprego não goza de privilégio creditório conforme se escreve no
Ac. anteriormente citado.

As custas da execução saem precípuas do produto dos bens pe-
nhorados por força do arto 455o do CPCivil.

Como não foram reclamados créditos de custas nos presentes autos
torna-se desnecessário invocar o arto 738o 743o e 746o do C. Civil
que estabelecem a favor destas um privilégio mobiliário e imobiliário
especial já que as custas da execução saiem precípuas nos termos
do mencionado arto 455o do CPCivil.

Gozando os créditos emergentes de contrato individual de trabalho
de privilégio mobiliário e imobiliário, nos termos já referidos, importa
determinar qual o lugar em que devem ser graduados.

Estabelece o arto 12o, no 2 da Lei 17/86, de 14-6, que tais créditos
«ainda que resultante de retribuição em falta antes da entrada em
vigor da presente lei, gozam de preferência nos termos do número
seguinte, incluindo os créditos respeitantes a despesas de justiça, sem
prejuízo, contudo dos privilégios anteriormente constituídos, com di-
reito a serem graduados antes da entrada em vigor da presente lei».

Acrescenta o no 3 do mesmo preceito legal que «a graduação dos
créditos far-se-á pela ordem seguinte:

a) Quanto ao privilégio mobiliário geral, antes dos créditos referidos
no no 1 do arto 747o do C. Civil».

Pronunciando-se sobre o transcrito no 2 entendeu o Ac. deste Tri-
bunal de 23-3-94, Rec. 17.462, Ap. DR. p. 1130, que exigindo este
preceito não só que os privilégios a salvaguardar sejam de constituição
anterior à dos créditos laborais como ainda que esses privilégios te-
nham o direito a ser graduados antes da entrada em vigor da citada
Lei 17/86, deve entender-se esta segunda expressão «como reportada
ao direito de ser graduados, em concreto, ou seja, ao direito a uma
graduação que, obviamente, só surge com um processo de concurso
de credores, após a apresentação das respectiva reclamação de
créditos».

Conclui este acórdão que os créditos hipotecários ainda que a ga-
rantia tenha sido constituída anteriormente à data da entrada em
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vigor da Lei 17/86, de 14-6, que ocorreu no dia imediato, por força
do seu arto 31o, só gozariam de preferência relativamente aos men-
cionados créditos laborais desde que reclamados no correspondente
processo em data anterior à da entrada em vigor da mencionada
Lei.

Como os créditos a que se referem os presentes autos foram re-
clamados em data posterior à da entrada em vigor da mencionada
Lei temos de concluir que devem os créditos laborais ter preferência
referentemente aos créditos da recorrente.

Em face do exposto entende-se que a graduação constante do pon-
to IV, referente ao veículo DO-03-83, deve ser alterada passando
a ocupar o primeiro lugar os créditos que antes ocupavam o terceiro
lugar e provenientes do contrato individual de trabalho.

O segundo lugar passará a ser ocupado pelo crédito posicionado
em quinto lugar e relativo aos créditos da CGD provenientes do capital
dos empréstimos, despesa do contrato e juros relativos a três anos
garantidos por hipoteca [créditos das al. c), e), f) e h), com a limitação
dos juros a três anos; d) e g)].

O terceiro lugar passará a ser ocupado pelos créditos posicionados
em primeiro lugar, nos quais se incluem os créditos exequendos pro-
venientes de quotizações para o Fundo de Desemprego e taxa de
mora; de subsídios de financiamento; de impostos indirectos e res-
pectivos juros de mora (créditos nos 20, com excepção da multa; 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 23, 25, e 26).

Em quarto lugar os créditos que anteriormente ocupavam o segundo
lugar nos quais estavam incluídos os reclamados e exequendos e res-
pectivos juros provenientes de Contribuições para a Previdência [cré-
ditos reclamados nas al.s a) e b) e exequendos nos 12, 13, 14, 15,
16, 22 e 24];

Em quinto lugar os que antes ocupavam o sexto lugar e constituídos
pelos créditos exequendos garantidos apenas pela penhora (créditos
nos 9, 19 e 20 na parte relativa à multa).

As custas saiem precípuas nos termos referidos.
Referentemente à graduação dos bens imóveis apenas discute a

recorrente a posição do seu crédito relativamente às custas.
Já vimos que estas saiem precípuas pelo que o crédito da CGD

nunca poderia ficar posicionado preferencialmente em relação a estas.
Nesta medida sendo esta a questão suscitada pela recorrente nas

suas alegações não pode este tribunal alterar o posicionamento do
crédito da recorrente CGD relativamente às custas pois que, conforme
já se referiu não foram reclamadas nos presentes autos despesas de
justiça efectuadas no interesse dos credores.

Uma vez que são as conclusões das alegações que limitam o âmbito
do recurso e fixam o seu objecto é de manter a graduação efectuada
no ponto V com o entendimento que não forma reclamadas despesas
de justiça que assim vão excluídas da graduação e que as custas saiem
precípuas.

Nos termos expostos altera-se a graduação de créditos nos termos
referidos assim se dando parcial provimento ao recurso.

Custas pela CGD na proporção em que decaíra relativamente ao
crédito laboral graduado em 1o lugar indicado ponto IV.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — António Pimpão — Brandão de
Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Duarte Júnior.
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Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Fundamentos de oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

Não integra qualquer dos fundamentos de oposição previstos
no arto 286o do Código de Processo Tributário a alegação
de incorrecta avaliação da matéria colectável pelos serviços
da DGCI, pois essa defesa podia ser feita na impugnação
judicial na altura própria.

Recurso n.o 18.682; Recorrente: Delta C — Companhia Informática
e Comércio, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMO.
CONSo. Dr. ALMEIDA LOPES.

1o Relatório
Com fundamento em incorrecta avaliação da matéria colectável

pelos serviços da DGCI, e que não corresponde às declarações pe-
riódicas enviadas, a executada DELTA C — Companhia de Infor-
mática e Comércio, Lda., com sede na Rua Garcia da Horta, no 61,
Lisboa, deduziu oposição à execução fiscal contra ela promovida com
o no 3123/101520.6 pela Repartição de Finanças do 6o Bairro Fiscal
de Lisboa.

Por despacho de fl. 21, o Mo Juiz do 8o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa rejeitou liminarmente a oposição, pois en-
tendeu que a oponente não podia impugnar na oposição a ilegalidade
em concreto da dívida exequenda.

Não se conformando com o despacho, dele recorreu a oponente
para este STA, alegando que lhe assiste o direito de se opor à execução
tal como fez.

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 a questão da falta de fundamento
para a oposição.

2o Fundamentos
A causa de pedir da oposição é a seguinte:
- A oponente liquidou IVA durante o período compreendido entre

Janeiro e Dezembro de 1991, sempre com situações de crédito de
imposto, excepto o mês de Dezembro que apresentou o valor de
396.456$00;

- Há, pois, incorrecta avaliação da matéria colectável pelos serviços
da DGCI, que não corresponde às declarações periódicas enviadas
pela contribuinte.

Fundamentou-se na al. h) do no 1 do arto 286o do CPT.
A al. h), na qual a recorrente enquadra a sua pretensão, no que

aqui interessa, estabelece que podem ser fundamentos de oposição
à execução fiscal: “Quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas
anteriores e a provar apenas por documento, desde que não envolvam
apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda (...)”.

Por isso a recorrente não pode, ao abrigo dessa al. h), discutir
a legalidade da dívida exequenda no processo de oposição à execução
fiscal.
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Assim, é manifesto que a pretensão da recorrente não pode
proceder.

A recorrente, quando foi notificada da liquidação, tinha o prazo
legal para deduzir impugnação, sendo aí que podia discutir a legalidade
em concreto do acto de liquidação. Em vez disso, a recorrente não
o usou o meio de defesa próprio, e deixou ir a dívida para execução.
E só na execução é que a recorrente veio reagir contra a liquidação.
Mas não o podia fazer, pois em tempo oportuno não se defendeu
pelo meio próprio que era a impugnação judicial. A si o deve.

Não se vê outra norma em que enquadrar a oposição deduzida,
tendo em conta os factos alegados. Designadamente não se trata do
caso previsto na al. g) do no 1 do arto 286o, pois a lei assegura recurso
contra o acto de liquidação e a recorrente não alega sequer que
não tivesse podido deduzir impugnação judicial.

Assim, o despacho recorrido é legal.
3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes do STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente, com 40% de procuradoria.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — An-
tónio Pimpão — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso. Acto confirmativo. Rejeição do recurso
- art.o 57o, § 4o, do RSTA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto que se limita a manter na ordem jurídica acto
anterior, nada inovando relativamente a este, que se fir-
mou, entretanto, na ordem jurídica, como caso resolvido,
é mero acto confirmativo.

II — Os actos confirmativos são insindicáveis, sendo-o, tam-
bém, acto proferido em recurso hierárquico daquele, que
se limita a confirmá-lo, pelos mesmos fundamentos.

III — Assim, interposto recurso da decisão do recurso hierár-
quico, é manisfesta a sua ilegalidade devendo ser rejei-
tado, nos termos do art. 57o, § 4o, do RSTA.

Recurso n.o 18 749, em que o recorrente é Ou Tung-Importação Ex-
portação e Gestão de Propriedades, Lda e o recorrido o Secre-
tário-Adjunto para a Ecónomia e Finanças do Governo de Macau
e de foi relator o Exm.o Cons.o Dr. Coelho Dias.

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

1. “Ou Tung - Importação Exportação e Gestão de Propriedades,
Limitada”, recorre contenciosamente do despacho do Secretário-Ad-
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junto para a Economia e Finanças do Governo de Macau, de 13
de Setembro de 1994, no igual se manteve o indeferimento, por des-
pacho da Directora dos Serviços de Economia, de 15 Junho 94, do
pedido de restituição de imposto de consumo, no montante de
$350.000.00 Patacas, pago pela importação de 700 caixas de cigarros
da marca “Double Happiness”, posteriormente reexportados para a
China, assim de indeferindo o recurso hierárquico para aquela au-
toridade interposto, pedindo a anulação daquele primeiro despacho,
com fundamento em vício de violação de lei.

1.1. A autoridade recorrida, na sua resposta, defendeu a legalidade
do recurso recorrido.

1.2. Alegando, formulou a recorrente as seguintes conclusões:
“A - O despacho ora recorrido sofre de vício de violação de lei,

porquanto a recorrente cumpriu na íntegra o previsto no n.o 1 do
art. 50 da Lei 7/86/M de 26 de Julho. A recorrente efectuou a reex-
portação total das mercadorias no prazo legal bem como fez prova
do pagamento do imposto de consumo.

B - Conjugando os art. 11 e 12 da Portaria n.o 141/86/M, por força
do n.o 3 do art. 20 da mesma, concluiu-se que à recorrente é divida
a restituição do imposto de consumo.”

Termina, pedindo o provimento do recurso com anulação do acto
recorrido, por vício de violação de lei.

1.3. A autoridade recorrida ofereceu o merecimento dos autos,
nas suas alegações.

1.4. O Exmo Magistrado do M.o P.o, junto deste STA, emitiu bem
fundamentado parecer, no qual suscita a questão da irrecorribilidade
do acto impugnado, por comfirmativo do acto primário, este, sim,
recorrível para o T.T. de 2a Instância, nos termos do art. 42o, 1,
b), do ETAF, devendo, por isso, rejeitar-se o recurso, nos termos
do art. 57o, § 4o, do RSTA.

1.4.1. Ouvida a recorrente sobre tal questão, nada veio dizer aos
autos.

1.5. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Emerge provada dos autos a seguinte factualidade:
a) A recorrente efectuou uma operação de reexportação de cigarros,

que havia importado em Abril de 1994, para a República Popular
da China, entre 11.5.94 e 17.5.94, a coberto das licenças de exportação
definitivas nos 013583 a 013596/94 - docs. de fls. 49 e de fls. 50 a
63, destes autos, e de fls. 190 a 233 do P.I.;

b) Tendo pago, em 18.5.94, imposto de consumo, relativo a tal
importação, no montante de 350.000 Patacas, nos Serviços de Eco-
nomia do Governo de Macau - fls. 64, destes autos, e fls. 219 de
P.I.;

c) Em 19.5.94 requereu a restituição de tal imposto à Directora
dos Serviços de Economia de Macau - fls. 78, destes autos, e fls. 220
de P.I.;

d) Em 18.6.94 foi-lhe comunicado, pela Direcção dos Serviços de
Economia de Macau, que fora indeferido o seu pedido de restituição
do imposto, por não ter requerido o “Regime Draubaque” na altura
da reexportação dos cigarros, conforme era exigido pelo arto 20o da
Portaria n.o 141/86/M, de 22.9.86 - fls. 6, destes autos, e fls. 183 a
185 do P.I.;

e) Em 23.6.94 insistiu a recorrente no seu pedido, que voltou a
ser indeferido, pelos mesmos fundamentos;

f) O primeiro despacho da Directora dos Serviços de Economia
é de 15.6.94, e o segundo é de 12.7.94;
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g) Tendo interposto o recurso hierárquico, em 19.8.94, daquele
último despacho, para o Governador de Macau, após parecer da Di-
rectora dos Serviços de Economia, no sentido de o mesmo ser in-
deferido, dada o disposto nos artos 11o, 12o e 20o da referida Portaria
n.o 141/86/M, cujo condicionalismo não fora observado, conforme
se explicita, já, na alínea d), supra, foi proferido o despacho, ora
recorrido, do seguinte teor:

“Com os fundamentos da presente informação, que dou por re-
produzida, indefiro o recurso” - fls. 96 a 99 dos antos;

h) Deste despacho foi a ora recorrente notificada em
22.9.94 - fls. 43/44, destes autos, e fls. 126/127 do P.I.

3. Suscitada, como foi, pelo Exmo Magistrado do Mo Po, a questão
prévia da irrecorribilidade do acto impugnado, cuja procedência pode
obstar ao conhecimento do recurso, nos termos do art. 57o, § 4o,
do RSTA, impõe-se o conhecimento prioritário dessa questão.

E, conforme refere aquele Magistrado, dispondo o art. 11o, 1, da
Portaria n.o 141/86/M, de 22 de Setembro, Boletim Oficial de Macau
n.o 38, dessa data, que os pedidos de restituição de qualquer im-
portância cobrada a título imposto de consumo deverão ser entregues
na Direcção dos Serviços de Economia, sendo da competência do
director dos serviços deferi-los ou recusá-los (sublinhado nosso), a
ora recorrente, notificada do indeferimento do seu primeiro pedido,
em 18.6.94, teria logo aberta a via contenciosa para reagir contra
o despacho de 15.6.94, daquela entidade, isto entendendo-se que tal
acto fora praticado no exercício duma competência própria e exclusiva,
conforme se extrai do disposta na citada norma do art. 5o da
Lei 7/86/M, de 26 Julho, e dos arto 16o, 1, c, e 17o, 4, do E.O. Macau.
Mas, ainda que assim não fosse, deveria a recorrente interpor recurso
hierárquico desse acto, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 168o

do CPA, para atingir a via contenciosa.
Porém, não reagiu a recorrente, por qualquer desses meios, limi-

tando-se a apresentar novo requerimento, com junçao de dois do-
cumentos, a insistir no anterior pedido, o qual voltou a ser indeferido,
pela mesma entidade e com os mesmos fundamentos do primeiro
despacho, em 12.7.94 - fls. 177 do P.I. - nada inovando em relação
àquele, limitando-se a mantê-lo na ordem jurídica, assim se assumindo
como mero acto confirmativo e, como tal, insindicável.

E é deste último acto que a recorrente vem a recorrer hierar-
quicamente para o Governador de Macau, recurso esse indeferido,
pelos mesmos fundamentos dos anteriores despachos.

Assim, o acto recorrido, que se limitou a confirmar aquele segundo
indeferimento do pedido da recorrente, não é acto lesivo dos seus
interesses, sendo-o, sim, o primeiro despacho de indeferimento, pro-
ferido em 15.6.94, o qual, por não impugnado, se firmou na ordem
jurídica como caso resolvido.

O acto recorrido não se assume, portanto, como objecto possivel
do recurso contencioso; não é acto recorrível, nos termos do art. 25o,
1, da LPTA.

4. Pelo exposto, dada a sua manifesta ilegalidade - artos 57o, § 4o,
do RSTA, e 130o, 1, da LPTA - rejeita-se o presente recurso
contencioso.

Custos pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 30.000$00 e 50%.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamin Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Arguição dos vícios do acto de determinação da matéria co-
lectável na impugnação do acto da liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

É contenciosamente impugnável, nos termos do artigo 86o do
CIVA, o acto final da liquidação podendo nesta impugnação
serem invocadas todas as ilegalidades desse acto final e
dos antecedentes actos preparatórios ou interlocutórios e
designadamente as do acto de determinação da matéria
colectável feita nos termos dos artigos 84o e 85o do mesmo
diploma legal.

Recurso n.o 18877. Recorrente: Auto-Abastecedora de Combustíveis
de Santos & Pratas, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
EXMO. CONSo. Dr. António Pimpão.

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

Auto-Abastecedora de Combustíveis de Santos e Pratas, Lda. re-
corre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de
Coimbra, julgou a impugnação da “determinação dos valores tribu-
tários e esses valores, para efeitos de IVA e liquidação do imposto
sobre o valor acrescentado, agravamento e juros compensatórios daí
resultantes, relativamente aos anos de 1986 e 1987” (fls. 2) im-
procedentes.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Impugnou nos termos dos artos 86o e 90o do CIVA e arto 89o

do CPCL, a determinação dos valores tributáveis, a sua qualificação
e quantificação, que foram presumidos, para efeitos de IVA, com
fundamento entre outros vícios e ilegalidades, em erro na determi-
nação da matéria tributável presumida, como se observa da primeira
página da respectiva petição.

b) No arto 8o da mesma petição, alegou-se que, a impugnação
era também deduzida ao abrigo da nova redacção dada ao arto 86o

do CIVA, pelo DL 198/90, de 19-6, com fundamento em errada de-
terminação dessa matéria tributável, considerando-se que, o acto de
determinação da matéria colectável integra a espécie de acto pre-
judicial, sendo portanto destacável para efeitos de recurso contencioso,
por natural prevalência do no 4 do arto 268o da Constituição, como
é jurisprudência deste Tribunal (Ac. de 7-7-87) e do T. Constitucional
(no 114/89, Proc. 329/89), publicados em Fisco, no 1-25 e no 9-23.

c) Sob o arto 9o da dita petição, alegou-se novamente que são
fundamentos da impugnação, o erro na determinação da matéria co-
lectável, uma vez que as presunções que lhe serviram de base não
têm qualquer consistência nem se ajustam à realidade do exercício
da actividade da impugnante.

d) Alegamos também que as presunções levadas a efeito e as cor-
recções introduzidas às nossas declarações periódicas, não foram feitas
fundadamente, como exige o arto 82o do CIVA.
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e) À nossa petição, como consta do seu arto 5o, por não nos termos
conformado com os valores que tinham sido indiciariamente presu-
midos, juntámos fotocópia da reclamação que antes havíamos de-
duzido, nos termos e para os efeitos do arto 84o do CIVA.

f) Essa reclamação, rebatendo até documentalmente as presunções
levadas a efeito, foi dada como reproduzida na impugnação, tendo-se
alegado sob o seu arto 16o que, as alegações produzidas na reclamação
também se consideravam feitas na impugnação.

g) A sentença em recurso refere na parte inicial que, a nossa aludida
impugnação, entre outros fundamentos, também se baseava em erro
na determinação da matéria tributável.

h) A mesma sentença também refere que invocámos a reclamação
deduzida e que pretendíamos que nela foi efectuada a prova e de-
monstrada a nossa razão.

i) A sentença dá como provado que a reclamação que então de-
duzimos, foi objecto de informação da Fiscalização Tributária, a qual
concluiu pela improcedência da mesma e que o relatório do exame
à escrita descreve as várias omissões e incorrecções verificadas na
nossa contabilidade, as quais serão de molde a impedir a correcção
das declarações periódicas, sem ser com base em presunções ou
estimativas.

j) Acerca dos valores tributários que foram fixados por presunções,
primeiro reclamados e depois impugnados, bem como a sua deter-
minação e quantificação, a sentença em recurso apenas refere que
a fixação desses valores, se situa em “zona discricionária” das res-
pectivas Comissões, que está subtraída à censura judicial, porque nela
têm lugar juízos de valoração, segundo regras técnicas ou de expe-
riência particular, que o tribunal não está em condições de poder
corrigir, para o que cita jurisprudência do Ac. do TT 2a Instância
de 12-5-66, B. da DGCI no 78o 287.

k) Na nossa óptica, tal afirmação estará temporalmente desfasada
e será incorrecta.

l) É que, o arto 86o do CIVA, na redacção que lhe foi dada pelo
arto 1o do DL 198/90, de 19-6, permite que na impugnação da li-
quidação possam ser invocadas quaisquer ilegalidades ou erros pra-
ticados na determinação do imposto, o que também alegámos na
nossa impugnação.

m) Por outro lado, o no 2 do arto 89o do CPT permite que, na
impugnação da liquidação, se possam invocar quaisquer ilegalidades
praticadas na determinação da matéria colectável ou a sua errónea
quantificação.

n) A jurisprudência do STA e do T. Constitucional considera que,
por natural prevalência do no 4 do arto 268o da Constituição, o acto
da determinação da matéria colectável integra a espécie de acto pre-
judicial, sendo portanto destacável para efeitos de recurso contencioso,
o qual é sempre permitido, mesmo que os códigos fiscais o limitem.

o) Também alegamos na nossa impugnação que, um dos seus fun-
damentos, era o erro na determinação da matéria colectável (cfr.
nomeadamente o seu arto 9o).

p) Não nos parece correcta a referência feita na sentença em recurso
de que há uma zona discricionária, onde se situa a fixação de um
valor, lucro ou rendimento, pelas respectivas Comissões, que estará
subtraída à censura judicial.

q) Tal censura é possível, pelo menos, desde 7-10-87, data do acór-
dão deste tribunal publicado na revista Fisco no 1 e já referido.
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r) Permitem ainda a respectiva censura judicial, a nova redacção
dada ao arto 86o do CIVA pelo DL 198/90, de 19-6 e o no 2 do
arto 89o e a al. a) do arto 120o do CPT.

s) A sentença recorrida não se pronuncia sobre a determinação
dos valores tributários, a sua qualificação e quantificação, postos em
causa na impugnação, contrariamente ao que deveria ter acontecido.

t) Ao não se pronunciar sobre esta questão, que deveria ter sido
apreciada a sentença em recurso violou o que dispõe a al. d) do
arto 668o do CPCivil, o que a tornou nula e aqui se requer, além
das disposições do arto 86o do CIVA e o no 2 do arto 89o e a al. a)
do arto 120o do CPT.

A ERFP entende que o recurso não merece provimento pois que
a sentença em apreciação entendeu inexistir falta de fundamentação
e quanto à incorrecção das presunções entendeu a sentença ser incapaz
de proceder à sindicabilidade de certos aspectos que supõem a emissão
de um juízo pericial por se tratar de matérias que apelam para juízos
técnicos e da experiência da administração fiscal.

Acrescenta que cabia à recorrente demonstrar a incorrecção das
rectificações a que a Administração procedeu utilizando a faculdade
legal concedida pelos artos 82o e 84o do CIVA.

O EMMP entende que não ocorre a alegada (al. T das conclusões)
omissão de pronúncia, pois a sentença estabelece as razões porque
decidiu não sindicar a determinação da matéria tributável.

Acrescenta que essas razões não procedem pois como é jurispru-
dência pacífica desde a revisão constitucional de 1989 os tribunais
tributários podem, ao abrigo do arto 268o 4 da CRP, conhecer do
erro na determinação da matéria tributável, encontrando-se, desde
1991, vertido tal princípio no arto 120o do CPT pelo que procedem
as conclusões L e R das alegações merecendo, por isso, provimento
o recurso.

A sentença em recurso fixou a seguinte matéria de facto:
a) Os valores tributáveis que serviram de base á liquidação tiveram

como pressupostos a omissão à contabilidade de compra de viaturas;
b) A existência de documentos sem forma legal, v. g., emissão de

facturas pela impugnante, em substituição dos vendedores, em
papel A4;

c) Diferenças de preços entre facturas e recibos;
d) A reclamação deduzida foi objecto de informação pela fisca-

lização tributária, em 27-9-90 (doc. de fls. 67), a qual concluiu pela
improcedência da mesma;

e) O relatório de exame à escrita descreve as várias omissões e
incorrecções verificadas na contabilidade da contribuinte;

f) As quais são de molde a impedir a rectificação das declarações
periódicas sem ser com base em prestações ou estimativas.

A sentença em apreciação depois de se pronunciar sobre o conceito
de acto tributário e sobre o conceito de fundamentação da “decisão
de tributação por métodos indiciários ou por presunção” concluiu
que a falta de fundamentação “de todo, por constatação, na circun-
stância não aconteceu”.

Acrescentou que situando-se a fixação do valor, lucro ou rendi-
mento, pelas respectivas comissões em “zona discricionária” “está sub-
traída à censura judicial porque nela têm lugar juízos de valoração,
segundo regras técnicas ou da experiência particular, que o Tribunal
não está em condições de corrigir” pelo que julgou a impugnação
improcedente.
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Suscita a recorrente a nulidade da sentença em apreciação (con-
clusões s e t das alegações) ao afirmar que a mesma não se pronuncia
sobre a determinação dos valores tributários, a sua qualificação e
quantificação, postos em causa na impugnação, contrariamente ao
que deveria ter acontecido pelo que foi violado o que dispõe a al. d)
do arto 668o do CPCivil.

Questiona também a sentença enquanto entendeu não poder sin-
dicar a determinação dos valores tributários, a sua qualificação e
quantificação.

Sobre a nulidade da sentença por omissão de pronúncia entende
o EMMP que a mesma não ocorre já que a mesma estabelece as
razões porque decidiu não sindicar a determinação da matéria
tributável.

E na verdade a sentença em apreciação ao pronunciar-se pela im-
possibilidade de sindicar tais questões estava a afirmar que tais ques-
tões não podiam ser apreciadas pelo tribunal.

Existe tal nulidade por omissão de pronúncia, nos termos dos
artos 668o 1 d), do CPCivil e 144o 1 do CPT, quando a sentença
deixe de pronunciar-se sobre questão de direito ou de facto que deva
apreciar já que tem o juiz o dever de resolver todas as questões
que sejam submetidas à sua apreciação, nos termos do arto 660o 2
do CPCivil.

Contudo esta nulidade por falta de pronúncia sobre questões que
o juiz deva apreciar não ser verifica quando a sentença deixa de
apreciar qualquer argumento produzido pela parte.

Não podem contudo, como sustenta Alberto dos Reis, CPC Ano-
tado, V, p. 143, 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”.

Para A. Varela, RLJ, 112o p. 112, questões para este efeito são
todas as pretensões processuais formuladas pelas partes, que requerem
decisão do juiz, e ainda os pressupostos processuais de ordem geral
e os pressupostos específicos de qualquer acto processual especial,
quando debatidos entre as partes.

Inexiste, na situação dos autos, tal nulidade uma vez que, à face
do arto 660o 1 do CPC, se estava perante questão que a sentença
não tinha o dever de conhecer uma vez que tais questões seriam,
na perspectiva da mesma sentença, insindicáveis.

Entendeu a sentença recorrida para situando-se a fixação do valor,
lucro ou rendimento, pelas comissões em “zona discricionária” “está
subtraída à censura judicial porque nela têm lugar juízos de valoração,
segundo regras técnicas ou da experiência particular, que o tribunal
não está em condições de corrigir” pelo que julgou a impugnação
improcedente.

Sustenta e bem o EMMP que essas razões não procedem pois
como é jurisprudência pacífica desde a revisão constitucional de 1989
os tribunais tributários podem, ao abrigo do arto 268o 4 da CRP,
conhecer do erro da determinação da matéria tributável, encontran-
do-se, desde 1991, vertido tal princípio no arto 120o do CPT pelo
que procedem as conclusões L a R das alegações merecendo, por
isso, provimento o recurso.

Com efeito estabelece o arto 86o do CIVA, na redacção que lhe
foi dada pelo DL no 198/90, aplicável à situação dos autos pois que
o acto tributário da liquidação ocorreu em 1991, que a fixação do
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imposto, efectuada nos termos dos artos 84o e 85o não é susceptível
de impugnação contenciosa, sem prejuízo de na reclamação ou im-
pugnação da liquidação poderem ser invocadas quaisquer ilegalidades
ou erros praticados na determinação do imposto em falta.

Nos mesmos termos se pronuncia o arto 89o 2 do CPT ao permitir
que, na reclamação ou impugnação do acto tributário de liquidação,
possa invocar-se qualquer ilegalidade praticada na determinação da
matéria tributável ou a errónea quantificação desta.

Ainda nos termos do arto 120o a) do CPT constitui fundamento
de impugnação qualquer ilegalidade e designadamente a errónea qua-
lificação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais
e outros factos tributários.

Estas disposições legais resultam de um longo caminho percorrido
pela legislação, doutrina e jurisprudência sobre o conceito de dis-
cricionariedade e preterição de formalidades legais e recorribilidade
dos actos tributários.

Nem sempre a jurisprudência se pronunciou pela possibilidade de
apreciação judicial dos actos administrativos que apliquem conceitos
legais indeterminados ou aqueles que sejam emitidos ao abrigo da
denominada discricionaridade técnica.

Se se continua a admitir a insindicabilidade em casos excepcionais
quanto a actos administrativos que se servem de conceitos indeter-
minados ou imprecisos como por exemplo nos ligados “à natureza
eminentemente pessoal das valorações” e será o caso da notação atri-
buída por um professor já aqueles que aplicam “conceitos indeter-
minados ou imprecisos (custos razoáveis, encargos necessários, etc.)”
e porque os mesmos conduzem a “problemas de interpretação e apli-
cação, . . . nada impede a total sindicalidade judicial das operações
de aplicação de tais conceitos feita pela administração” o que conduz
a que nada pode impedir a apreciação da “sua conformidade legal”
(Rui Barreira, Revista Fisco, no 1, 15-10-88, p. 29).

Acrescenta o mesmo autor que nas situações em que os factos
apenas não verificáveis com base em conhecimentos e instrumentos
científicos e técnicos ou seja quando “a fixação de certos elementos
tributariamente relevantes é feita através de avaliação ou estimativas,
na base de indícios, através de um juízo de mera probabilidade” e
porque “estamos perante operações técnicas não sendo correcto falar
em discricionariedade, já que a administração não dispõe de liberdade
de apreciação, de escolhas alternativas” não poderão deixar de ser
sindicadas tais situações já que e “dadas as condições em que são
tomadas estas decisões administrativas (meras estimativas, meros in-
dícios) há aqui as mais fortes probabilidades de violação das leis fiscais,
donde a permissão do seu escrutínio judicial, sob pena de se atribuírem
à administração poderes virtualmente ilimitados”.

Com efeito é contenciosamente impugnável, nos termos do arto 86o

do CIVA, o acto final da liquidação podendo nesta impugnação ser
invocadas todas as ilegalidades desse acto final bem como as ile-
galidades dos antecedentes actos preparatórios ou interlocutórios e
designadamente as do acto de determinação da matéria colectável
feita nos termos dos artos 84o e 85o do mesmo diploma legal (STA
27-5-92, Rec. 13.840, Ap. DR p. 1496 e de 2-10-91, Rec. 13.282,
Ap. DR p. 995).

Sendo acto tributário da liquidação impugnável com fundamento
em qualquer ilegalidade ou erro praticado na determinação do imposto
em falta podia a impugnação ter por fundamento a errada fixação
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do valor, lucro ou rendimento devendo tais questões ser apreciadas
pelo tribunal tributário de 1a Instância.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso para que, na 1a instância, seja proferida nova sentença que
aprecie as questões suscitadas pela impugnante, se a tal nada mais
obstar.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — António Pimpão — Brandão de
Pinho — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acordão de 22 de Outubro de 1997

Assunto:

Mais-valias. Artigo 1.o n.o 1 e § 1.o do CIMV.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O no 1 do arto 1o do CIMV estabelece a incidência do
imposto de mais-valias sobre transmissão onerosa de ter-
renos para construção de que resultem ganhos não sujeitos
a encargos de mais-valia quando não tenham a natureza
de rendimentos tributáveis em contribuição industrial.

II — O § 1o do mesmo artigo exclui da tributação em imposto
de mais-valias, submetendo-os a contribuição industrial,
os ganhos obtidos com transmissão de terrenos para cons-
trução de que não tendo a natureza de rendimentos tri-
butáveis em tal contribuição, desde que a venda ocorra
nos dois anos seguintes à aquisição do terreno a título
oneroso.

Recurso n.o 19 524. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: António
Tomás. Relator: Exmo. Cons..o Dr. Vítor Meira.

António Tomás impugnou judicialmente no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viseu a liquidação de imposto de mais-valias que
lhe foi efectuada pela repartição de finanças de Santa Comba Dão
invocando inexistência de facto tributário ou ilegalidade da tributação.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
procedente e anulados os actos tributários impugnados.

Tendo a Fazenda Pública recorrido de tal decisão para o Tribunal
Tributário de 2a Instância foi negado provimento a tal recurso e man-
tida a decisão recorrida.

Ainda inconformada vem agora a Fazenda Pública recorrer para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação de tal
acórdão, formulando as seguintes conclusões:

1.o O prédio em causa foi adquirido não pela pessoa colectada
em Contribuição Industrial, mas pela pessoa singular António Tomás
e sua esposa.

2.o Nunca tal compra foi levada à escrituração contabílistica da
pessoa colectada em Contribuição Industrial.
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3.o A venda dos lotes que deram origem ao imposto foi efectuada
muito para alem do tempo permitido pelo art.o 1o § 1o do C.I.Mais-
-Valias.

4.o Logo e face ao preceituado no referido normativo tal alienação
está sujeita a imposto de mais-valias, por este se destinar à construção.

5.o Assim sendo, bem andou a Administração Fiscal ao tributar
as vendas de tais lotes.

Não houve contra-alegações.
Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-

bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
porquanto, por um lado este Tribunal apenas pode ter em conta
a matéria de facto fixada pelo Tribunal Tributário de 2a Instância,
por outro porque os factos provados conduzem à correcção do
decidido.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido vêm fixados os seguintes factos:
1 — O impugnante António Tomás colectou-se na Rep. de Finanças

do concelho de Santa Comba Dão, em contribuição industrial, pelo
sistema do grupo B, pelo exercício da actividade de ”Prédios/Revenda
dos adquiridos para esse fim” em 1 de Agosto de 1971.

2 — Apresentou as declarações mod. 3, a que reporta a alínea c)
do art.o 55 do C.C.I., respeitantes aos exercícios de 1975 a 1980.

3 — Com a declaração relativa ao exercício de 1980 apresentou
a de cessação da actividade com eficácia a partir de 31 de Dezembro
de 1980.

4 — Em todas as declarações supra-referenciadas declarou não ter
movimento em nenhum dos anos, o que foi sempre confirmado pelos
Serviços de Prevenção e Fiscalização Tributária.

5 — Por escritura pública, datada de 2 de Agosto de 1976, o im-
pugnante adquiriu a João António da Costa Crespo Ferreira Cerveira
do Amaral uma propriedade rústica, sita no lugar do Serrado, da
freguesia e concelho de Santa Comba Dão, inscrita na respectiva
matriz sob o art.o 1541.

6 — Propriedade essa que veio mais tarde a ser objecto de dis-
criminação, destinando-se parte dela a ser loteada para posterior venda
em lotes de terreno para construção.

7 — Por via desta aquisição foi paga a competente sisa através
do conhecimento n.o 539, de 29 de Dezembro de 1975.

8 — Nos anos de 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 alienou respec-
tivamente 2, 12, 6, 4 e 2 lotes de terreno, desanexados do prédio
rústico citado.

9 — Por todas estas alienações apresentou declarações mod. 1 para
liquidação do imposto de mais-valias.

10 — Em 3 de Janeiro de 1983 o impugnante voltou a colectar-se
na Rep. de Finanças de Santa Comba Dão em contribuição industrial
pela actividade de ”Operações, sobre Imóveis, CAE — 831900 — com-
pra e venda de Imóveis”.

11 — Em 1.1.84 apresentou na Rep. de Finanças de Santa Comba
Dão uma declaração mod. 1 de contribuição industrial, na qual indicou
ter iniciado o exercício da actividade referida no anterior n.o 10, em
1 de Janeiro de 1981, salientando da que a cessação se deveu a ”in-
formação errada”.

12 — Por escritura de 21 de Agosto de 1985 o impugnante vendeu
a Carlos Manuel Duarte Lopes uma parcela de terreno, correspon-
dente ao lote n.o 36 do loteamento aprovado no referido prédio rústico,
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tendo-lhe sido liquidado imposto de mais-valias, no montante de
71.631$00.

13 — Por escritura pública de 23 de Agosto de 1985 vendeu a Al-
bertino Adriano, Mendes Rodrigues os lotes nos 9 e 10 do citado
loteamento, tendo-lhe sido liquidado imposto de mais-valias nos mon-
tantes de 75.060$00 e 74.340$00.

14 — Por escritura de 11 de Setembro de 1985 vendeu a Francisco
Marques Caramanha o lote n.o 52, tendo-lhe sido liquidado o imposto
de mais-valias no montante de 67.233$00.

15 — Por escritura de 7.10.85 vendeu a Victor Manuel Ferreira
Borges o lote n.o 38, tendo-lhe sido liquidado imposto de mais-valias
no montante de 64.962$00.

16 — Por escritura de 11 de Outubro de 1985 vendeu a Maria
Rosa dos Santos o lote n.o 53, tendo-lhe sido liquidado imp. de mais-
-valias no montante de 67.223$00.

17 — Por escritura de 11 de Outubro de 1985 vendeu a António
Tavares Alves o lote n.o 54, tendo-lhe sido liquidado imp. de mais-
-valias no montante de 67.223$00.

18 — Por escritura de 29 de Novembro de 1985 vendeu a Albertina
de Lemos Oliveira Gouveia o lote n.o 40, tendo-lhe sido liquidado
imposto de mais-valias no montante de 73.665$00.

19 — Os impostos impugnados foram debitados nos processos
nos 8/85, 27/85, 30/85, 32/85, 33/85 e 39/85, em 8 de Abril de 1986
e nos processos n.os 37/85 e 38/85 em 11 de Abril de 1986.

20 — Aquando da aquisição do terreno identificado em 5 nem o
impugnante nem o transmitente declararam na respectiva escritura
que esse terreno se destinava a loteamento urbano.

21 — A Câmara Municipal de Santa Comba Dão emitiu o alvará
do loteamento do mencionado terreno em 1 de Outubro de 1981.

22 — Nas escrituras de transmissão dos lotes acima referidos in-
tervieram como alienantes não só o impugnante como sua mulher.

Assentes estes factos apreciemos a situação que é colocada ao tri-
bunal e que se cinge à interpretação a dar ao artigo 1o n.o 1 e § 1o

do CIMV.
Com efeito, estabelece o artigo 21o n.o 4 do E.T.A.F. que, nos

recursos inicialmente julgados no tribunais tributários de 1a instância
o Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece de matéria de
direito. Constituem excepção a esta norma os casos a que se refere
o artigo 722o do C.P.C. que para o caso presente não releva. Por
isso, os factos que a recorrente vem invocar um suas alegações de
recurso que não foram dados como provados nem apreciados no acór-
dão recorrido não podem agora ser objecto de apreciação. Estão nesse
caso as alegações de que o prédio foi adquirido pela pessoa singular
António Tomás e mulher e que tal compra não foi levada à escrituração
contabilística da pessoa colectada em contribuição industrial (con-
clusões 1a e 2a).

Vejamos agora o que prescrevem os normativos cuja interpretação
se questiona, transcrevendo-os na parte que ao caso interessa:

”O imposto de mais-valias, incide sobre os ganhos realizados através
dos actos que a seguir se enumeram:

1.o Transmissão onerosa de terreno para construção, qualquer que
seja o título por que se opere, quando dela resultem ganhos não
sujeitos aos encargos de mais-valia . . . e que não tenham a natureza
de rendimentos tributáveis em contribuição, industrial.

§ 1.o Consideram-se rendimentos tributáveis em contribuição in-
dustrial os ganhos provenientes da transmissão a título oneroso de
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terreno para construção até decorridos dois anos sobre a data da
aquisição, quando esta haja operado a igual título.”

No entender da recorrente os lotes de terreno vendidos pelo con-
tribuinte em causa deveriam ser tributados em imposto de mais-valias
por tal venda ter tido lugar mais de dois anos após a aquisição. Por
seu turno o acórdão recorrido sufraga o entendimento de que tal
prazo de dois anos só respeita a vendas, que sejam efectuadas por
pessoas não colectadas em contribuição industrial.

A contribuição industrial incide sobre os lucros imputáveis ao exer-
cício, embora acidental, de qualquer actividade de natureza comercial
ou industrial (artigo 1o do C.C.I.). Por isso o artigo 1o do CIMV
delimitou negativamente a incidência do imposto de mais-valias con-
siderando que ele não incidiria sobre ganhos que tivessem a natureza
de rendimentos tributáveis em contribuição industrial. Ora a trans-
missão onerosa de lotes de terreno para construção efectuada por
alguém que está colectado em Contribuição industrial pelo exercício
dessa mesma actividade — compra e venda de imóveis — não pode
deixar de ser tributada em contribuição industrial. Mas se assim é,
como nos parece, qual será então o sentido e o interesse do transcrito
§ 1o? Entendemos que tal normativo não exerce qualquer interferência
no que respeita aos contribuintes colectados em contribuição industrial
por essa actividade. Respeitará sim àqueles que não se dedicando
à compra e venda de imóveis efectuaram uma transmissão a título
oneroso de um terreno para construção menos de dois anos após
a aquisição. Pretendeu-se com tal norma tributar em contribuição
industrial, retirando-o dos casos de tributação em imposto de mais-
-valias casos que, não existindo tal norma, estariam sujeitos a este
imposto. No sentido que explanámos podem ver-se os acórdãos deste
S.T.A. de 16 de Janeiro de 1991 (recursos nos 12043 e 12620) que,
embora as questões decididas não sejam exactamente idênticas, per-
filham entendimento semelhante. Sendo também este o sentido do
acórdão recorrido afigura-se-nos nada haver a censurar-lhe.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferencia neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar o acórdão recorrido.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim da Silva Ro-
drigues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação de liquidação de IVA nos termos do arto 86o

do CIVA.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto 86o do CIVA, com a redacção dada pelo DL 198/90,
de 19-6, não restringe o direito ao recurso com fundamento
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em inexistência de facto tributário já que depois de afirmar
que não é susceptível de impugnação contenciosa a fixação
definitiva do imposto acrescenta que podem quaisquer ile-
galidades ou erros praticados na determinação do imposto
em falta de ser invocados na reclamação ou impugnação
da liquidação onde cabe a eventual inexistência de facto
tributário.

RECURSO n.o 19 591, em que é RECORRENTE António José Tei-
xeira, e RECORRIDA Fazenda Pública, e em que foi RELATOR
EXMO. CONSo. Dr. António Pimpão.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

António José Teixeira recorre da sentença que, no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Viseu, julgou a impugnação de IVA
improcedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. Vem o presente recurso interposto da sentença de fls. 64/72

vo, que julgou improcedente a impugnação judicial de fls. 2/10.
2a. Na sequência de acção de fiscalização tributária realizada entre

6-3-89 e 8-5-89, foi, além do mais, corrigido o valor do volume de
negócios do ora recorrente, para efeitos de IVA, em 35.001.839$00,
dando lugar a uma liquidação adicional de 5.600.296$00, acrescida
de juros compensatórios de 3.851.802$00.

3a. O ora reclamante reclamou da fixação administrativa do valor
do volume de negócios.

4a. Essa reclamação foi totalmente desatendida e remetida pelo
Ex.mo Chefe da Repartição de Finanças de Valpaços à Comissão
Distrital de Revisão, que manteve o volume de negócios em
35.001.839$00 e fixou, ainda, a título de custas, o agravamento de
112.000$00.

5a. Inconformado com a deliberação da Comissão Distrital de Re-
visão, o ora recorrente impugnou o acto tributário, em impugnação
dirigida ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Vila Real.

6a. Nessa impugnação alegou a inexistência de facto tributário re-
lativamente ao excesso de matéria colectável que lhe foi adminis-
trativamente apurada mediante o recurso a juízos de presunção, que
refutou, e a preterição de formalidades legais na constituição da Co-
missão Distrital de Revisão.

7a. Com base no disposto no arto 86o do CIVA, a sentença recorrida
julgou improcedente a impugnação com fundamento em que dos autos
não resulta que tenha sido praticado qualquer erro ou ilegalidade
na determinação do imposto em falta.

8a. Isto é, a sentença recorrida julgou a impugnação dos autos
apenas com base no preceituado no arto 86o do CIVA e com as
limitações decorrentes dessa disposição legal.

9a. O arto 86o do CIVA é materialmente inconstitucional por violar
as normas dos artos 20o 1 e 268o 4 e 5 da CRP.

10a. Ao aplicar, in casu, o arto 86o do CIVA, a sentença recorrida
violou o disposto no arto 207o da CRP, e ao julgar improcedente,
nos termos em que julgou, a impugnação violou, igualmente, as normas
dos artos 20o 1 e 268o 4 e 5 da CRP.

A ERFP entende que o recurso não merece provimento já que
a fixação definitiva do imposto, nos termos do arto 86o do CIVA,
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não é susceptível de impugnação contenciosa podendo o contribuinte
invocar em sede de reclamação ou impugnação da liquidação quais-
quer ilegalidades ou erros praticados na determinação do imposto
em falta.

O EMMP defende o não provimento do recurso pois que:
A suscitada inconstitucionalidade do arto 86o do CIVA, na redacção

do DL 198/90, de 19-6, resultaria do facto de ela “restringir a pos-
sibilidade de impugnação contenciosa do acto tributário a quaisquer
ilegalidades ou erros praticados na determinação do imposto em falta”
querendo significar que nessas ilegalidades e nesses erros se não inclui
a inexistência do facto tributário.

Naquela expressão cabe necessariamente a inexistência de facto
tributário pois, por um lado, tal não está excluído e, por outro, o
facto tributário é a base, o suporte do acto tributário, isto é, o acto
de determinação do imposto.

Sendo assim não é pelas razões invocadas pelo recorrente que se
pode sustentar a inconstitucionalidade do arto 86o do CIVA.

O segundo fundamento do recurso é a omissão de pronúncia sobre
a alegação de inexistência de facto tributário feita na impugnação
(cfr. a conjugação das conclusões 6a, 7a e 8a).

Na parte final da sentença conhece-se explicitamente dessa questão
ao dizer “. . .de todo o processo, face ao circunstancialismo fáctico
dado como assente - e reportando-nos ao pedido (. . .) que pretende
ver a impugnação julgada procedente por inexistência de facto tri-
butário - não resulta que tenha sido praticado qualquer erro ou ile-
galidade na determinação do imposto (. . .)”.

A sentença em apreciação fixou os seguinte factos:
1o. A impugante é uma empresa em nome individual - António

José Teixeira - que tem como actividade principal o comércio por
grosso e a retalho de equipamento para a indústria e comércio
- CAE 610520 - e como actividades secundárias o comércio a retalho
de electrodomésticos - CAE 620430 - e ainda o sector de revenda
de equipamento para a indústria - CAE 610410.

2o. Iniciou a sua actividade em 14-6-78, encontrando-se enquadrada
em IVA, no regime normal mensal.

3o. Em cumprimento da ordem de serviço no 14/89, de 3 de Março,
da Direcção de Finanças de Vila Real - Núcleo de Fiscalização de
Empresas - o perito de fiscalização tributária, Nuno Duarte, procedeu
ao exame à escrita da dita firma relativamente ao exercício de 1986.

4o. Entre outras este técnico veio a propor:
a) Em Contribuição Industrial, alteração do lucro tributável para

o valor de 46.908.017$00, originando uma correcção de 44.481.463$00
ao valor declarado.

b) Em IVA, correcção ao volume de negócios declarados e passivos
de IVA, no montante de 35.001.839$00, originando o valor de imposto
em falta de 5.600.296$00.

c) Exigibilidade dos juros de mora relativos ao apuramento do
imposto.

5o. Foi extraída a nota de apuramento modelo 382.
6o. O Sr. Chefe da Repartição de Finanças do concelho de Valpaços,

tendo em conta a supramencionada informação, fixou ao contribuinte
o volume de negócios em 256.819.889$00 e tendo em conta o volume
de negócios já tributado de 213.523.302$00 liquidou adicionalmente
imposto no montante de 5.600.296$00.
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7o. Em 9.11.89, foi o contribuinte notificado, por carta registada
com aviso de recepção, da matéria colectável apurada para efeitos
de IVA - para reclamar ou pagar a quantia global de 9.452.048$00
(5.600.296$00 de imposto e 3.851.802$00 de juros compensatórios).

8o. Apresentou reclamação em 23-11 desse ano.
9o. Esta veio a ser informada em 25-05-90, podendo ler-se: “Por

que a percentagem média de lucro agora encontrada é superior àquela
que foi encontrada e utilizada na primeira informação, julgamos que
a reclamação não é de atender, sendo de manter os valores ante-
riormente fixados, no montante de 5.600.296$00, com IVA presu-
mivelmente em falta no exercício de 1986”.

10o. O Sr. Chefe da repartição apreciou a reclamação e face à
informação prestada pelos Serviços de Fiscalização, julgou-a não pro-
cendente no seu todo e ordenou a sua remessa à Comissão Distrital
de Revisão.

11o. Esta resolveu por maioria fixar ao sujeito passivo o imposto
na importância de 5.600.296$00, com base na diferença entre o volume
de negócios tributado e o volume de negócios corrigido.

12o. Decidiu ainda fixar-lhe a título de custas, o agravamento de
112.000$00.

13o. Desta alteração foi o contribuinte notificado por carta registada
com aviso de recepção em 5-12-90.

14o. Por falta de pagamento eventual o imposto foi convertido em
receita virtual e debitado na Tesouraria da Fazenda Pública em
31-12-90 - conhecimento no 43.186.

15o. Posteriormente foi instaurado o processo de execução fiscal
no 4/91.

16o. Em 17-5-91 foi feita a penhora e efectiva apreensão de um
prédio urbano destinado à habitação, para pagamento da quantia
de 9.220.096$00.

17o. O bem penhorado garante o pagamento da dívida e do
acrescido.

18o. A presente impugnação foi instaurada em 1-4-91.
Da sentença em apreciação, transcrevendo o arto 86o do CIVA,

consta que a “fixação definitiva do imposto, efectuada nos termos
dos artos 84o e 85o, não é susceptível de impugnação contenciosa,
sem prejuízo de na reclamação ou na impugnação da liquidação po-
derem ser invocados quaisquer ilegalidades ou erros praticados na
determinação do imposto em falta”.

Acrescentou em seguida que “de todo o processo, face ao circun-
stancialismo fáctico dado como assente - e reportando-os ao pedido
formulado a fls. 8 verso, que pretende ver a impugnação julgada pro-
cedente por inexistência de facto tributário - não resulta que tenha
sido praticado qualquer erro ou ilegalidade na determinação do im-
posto em falta”.

Nas conclusões 1a e 5a faz o recorrente um historial da sua situação
tributária e processual antecedente do presente recurso.

Na conclusão 6a afirma que na “impugnação alegou a inexistência
de facto tributário relativamente ao excesso de matéria colectável
que lhe foi administrativamente apurada mediante o recurso a juízos
de presunção, que refutou, e a preterição de formalidades legais na
constituição da Comissão Distrital de Revisão”.

Na conclusão 7a afirma que “com base no disposto no arto 86o

do CIVA, a sentença recorrida julgou improcedente a impugnação
com fundamento em que dos autos não resulta que tenha sido pra-
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ticado qualquer erro ou ilegalidade da determinação do imposto em
falta” acrescentando na conclusão 8a que “a sentença recorrida julgou
a impugnação dos autos apenas com base no preceituado no arto 86o

do CIVA e com as limitações decorrentes dessa disposição legal”.
Na conclusão 9a refere que “o arto 86o do CIVA é materialmente

inconstitucional por violar as normas dos artos 20o 1 e 268o 4 e 5
da CRP” e na 10a acrescenta que “ao aplicar, in casu, o arto 86o

do CIVA, a sentença recorrida violou o disposto no arto 207o da
CRP, e ao julgar improcedente, nos termos em que julgou, a im-
pugnação violou, igualmente, as normas dos artos 20o 1 268o 4 e
5 da CRP”.

A afirmação constante da conclusão 6a de que na “impugnação
alegou a inexistência de facto tributário relativamente ao excesso de
matéria colectável que lhe foi administrativamente apurada mediante
o recurso a juízos de presunção, que refutou, e a preterição de for-
malidades legais na constituição da Comissão Distrital de Revisão”
não inclui qualquer pedido a este Tribunal para que aprecie tais ques-
tões tal como foram suscitadas na impugnação.

Encontrando-se o presente recurso limitado pelas conclusões das
alegações, pois são estas que limitam o seu âmbito bem como fixam
o seu objecto, apenas se encontra questionada, no presente recurso,
a inconstitucionalidade do arto 86o do CIVA, na redacção do
DL 198/90, de 19-6, e a omissão de pronúncia sobre a alegação de
inexistência de facto tributário.

A mencionada inconstitucionalidade resultaria do facto de aquele
preceito legal restringir a possibilidade de impugnação contenciosa
do acto tributário a quaisquer ilegalidades ou erros praticados na
determinação do imposto em falta onde não se incluiria a inexistência
do fato tributário.

Estabelece o mencionado arto 86o do CIVA que “a fixação definitiva
do imposto, efectuada nos termos dos artigos 84o e 85o não é sus-
ceptível de impugnação contenciosa, sem prejuízo de na reclamação
ou na impugnação da liquidação poderem ser invocados quaisquer
ilegalidades ou erros praticados na determinação do imposto em falta”.

Conforme sustenta o EMMP naquela expressão cabe necessaria-
mente a inexistência de facto tributário pois, por um lado, tal não
está excluído e, por outro, o facto tributário é a base, o suporte do
acto tributário, isto é, o acto de determinação do imposto.

Com efeito este preceito não restringe o direito ao recurso com
fundamento em inexistência de facto tributário já que depois de afir-
mar que não é susceptível de impugnação contenciosa a fixação de-
finitiva do imposto acrescenta que podem quaisquer ilegalidades ou
erros praticados na determinação do imposto em falta de ser invocados
na reclamação ou impugnação da liquidação.

O que pretendeu o legislador com este preceito foi consagrar o
princípio da impugnação unitária excluindo a impugnação do acto
destacável de fixação do imposto sendo certo que o legislador pode
adoptar um ou outro dos sistemas sem que se possa afirmar a in-
constitucionalidade de qualquer um deles.

É igualmente este o sentido do arto 89o do CPT que, não permitindo
a impugnação judicial autónoma do acto de fixação da matéria tri-
butável, estabelece que na reclamação ou impugnação do acto tri-
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butário da liquidação pode ser invocada qualquer ilegalidade praticada
na determinação da matéria tributável ou a errónea quantificação
desta.

Entende-se, nos termos expostos, inexistir, com os fundamentos
expostos pela recorrente, a suscitada inconstitucionalidade do arto 86o

do CIVA.
Defende ainda o recorrente a omissão de pronúncia sobre a ale-

gação de inexistência de facto tributário feita na impugnação.
Na parte final da sentença conhece-se explicitamente, com refere

o EMMP, dessa questão ao afirmar-se que “. . .de todo o processo,
face ao circunstancialismo fáctico dado como assente - e reportan-
do-nos ao pedido (. . .) que pretende ver a impugnação julgada pro-
cedente por inexistência de facto tributário - não resulta que tenha
sido praticado qualquer erro ou ilegalidade na determinação do im-
posto (. . .)”.

Importa, por isso, apreciar a invocada nulidade do acórdão recorrido
por omissão de pronúncia nos termos do artos 668o 1d) do CPCivil
e 144o1 do CPT.

Existe tal nulidade quando a sentença deixe de pronunciar-se sobre
a questão de direito ou de facto que deva apreciar já que tem o
juiz o dever de resolver todas as questões que sejam submetidas à
sua apreciação, nos termos do arto 660o2 do CPCivil.

Contudo esta nulidade por falta de pronúncia sobre questões que
o juiz deva apreciar não se verifica quando a sentença deixa de apreciar
qualquer argumento produzido pela parte.

Não podem contudo, como sustenta Alberto dos Reis, CPC Ano-
tado, V, p. 143, 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”.

Para A. Varela, RLJ, 122o p. 112, questões para este efeito são
todas as pretensões processuais formuladas pelas partes, que requerem
decisão do juiz, e ainda os pressupostos processuais de ordem geral
e os pressupostos específicos de qualquer acto processual especial,
quando debatidos entre as partes.

A sentença recorrida pronunciou-se sobre a mencionada inexis-
tência de facto tributário quando na mesma se afirma que “de todo
o processo, face ao circunstancialismo fáctico dado como assente - e
reportando-nos ao pedido formulado a fls. 8 verso, que pretende ver
a impugnação julgada procedente por inexistência de facto tributá-
rio - não resulta que tenha sido praticado qualquer erro ou ilegalidade
na determinação do imposto em falta”.

A sentença recorrida pronunciou-se sobre a questão suscitada pelo
recorrente pelo que inexiste a suscitada nulidade por omissão de
pronúncia.

Improcedem, nos termos expostos, todas as questões suscitadas pelo
recorrente.

Termos em que se acorda negar provimento ao presente recurso
confirmando a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente fixando-se em 40 % a procuradoria.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — António José Pimpão (Rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho Dias. —
Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Legitimidade para requerer a restituição de sisa. Não rati-
ficação da questão de negócios.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se um gestor de negócios tiver pago a sisa na pressu-
posição de posterior acto translativo, mas este não tiver
tido lugar pelo facto de o dono do negócio não ter ra-
tificado a gestão, assiste ao gestor de negócios que pagou
a sisa legitimidade para requerer a restituição da sisa,
pois é ele que fica prejudicado se a restituição não tiver
lugar, ainda que a escritura de compra e venda tivesse
sido outorgada por outro gestor de negócios;

II — Não aprovada a gestão (ou não ratificado o negócio),
fica o acto ou negócio celebrado sem efeito, havendo
lugar à anulação da liquidação da sisa (art.o152.o
CIMSSD).

Recurso: 20 111; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Amadeu
Cavaco Carrilho; Relator: Exmo. Cons.o Dr. Almeida Lopes.

1.o Relatório:

O Dr. AMADEU CAVACO CARRILHO, advogado com escritório
na Rua Teófilo Braga, 21 - 1.o Esqo, Portimão, na qualidade de gestor
de negócios de SIGRID BEER, residente na Praia da Luz, em Lagos,
procedeu ao pagamento da sisa, no montante de 1.100.000$00, para
a aquisição de um terreno para construção urbana, designado por
lote D, na Meia Praia, freguesia de S. Sebastião, Lagos.

A escritura de compra e venda veio a ser outorgada por Dr. Álvaro
Correia de Pina, também como gestor de negócios de SIGRID BEER.

Mas este, por escritura de 19.4.90, declarou não ratificar a compra
feita pelo Dr. Correia de Pina.

No seguimento desta não ratificação, o Dr. AMADEU CAVACO
CARRILHO requereu ao Director distrital de Finanças de Faro a
devolução da sisa paga (n.o 382, de 28.6.89). Mas por despacho deste,
de 27.10.92, foi o pedido de devolução indeferido por duas razões:
ilegitimidade do requerente para pedir a devolução, pelo facto de
a gestão de negócios seguinte ter assumido a sua, a manutenção pos-
sível dos efeitos da escritura de compra e venda.

Não se conformando com este Despacho, dele recorreu o Dr. CAR-
RILHO para o Tribunal Tributário de 1.a Instância de Faro, pedindo
a sua anulação por vício de violação de lei.

Por sentença de fls. 55 a 65, o Mo Juiz do tribunal Tributário
de Faro anulou o despacho recorrido, pois entendeu que nem o Dr.
CARRILHO carecia de legitimidade, nem o contrato de compra e
venda tinha surtido os seus efeitos.

A Fazenda recorreu para o Tribunal Tributário de 2.a Instância,
o qual, por acórdão de fls. 111 a 115, confirmou a sentença pelos
mesmos motivos desta.

Continuando a não se conformar, a Fazenda Pública recorreu do
acórdão da 2.a Instância para este STA, pedindo a sua revogação
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e a manutenção do despacho recorrido com base nas seguintes con-
clusões das suas alegações:

1.o O gestor de negócios responde perante o dono do negócio,
tanto pelos danos a que der causa por culpa sua no exercício da
gestação, como aqueles que causar pela injustificada interrupção desta.

2.o A escritura de compra e venda foi celebrada por outro gestor,
o Dr. Álvaro Correia Pina, logo a responsabilidade do recorrido na
liquidação da Sisa foi afastada, pelo que cessou de igual modo a
sua legitimidade para reclamar da liquidação desta.

3.o A celebração da escritura e o pagamento do preço tem com
consequência, a entrega do imóvel ao adquirente.

4.o Logo, se a entrega do imóvel foi feita ao gestor, e o gestido
não aceitou o negócio, o gestor podia reservá-lo para si o que não
se mostra contrariado nos autos, e tendo em atenção ao período
que mediou entre a escritura de compra e a não ratificação desta,
fica o pressuposto mais que suficiente para o sujeitar ao pagamento
da sisa.

5.o Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 48.o,
§ 2.o, 150.o e 158.o, § 3.o todos do C.I.M.S.I.S.D., bem como, os ar-
tigos 466.o e 879.o ambos do Código Civil.

O contribuinte contra-alegou, sustentando o acórdão recorrido.
Nestes 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) Em 28/6/89, o impugnante, como gestor de negícoos de Sigrid

Beer à sisa a que corresponde o conhecimento no 380/33097 do doc. de
fls.3 e vo do processo de reclamação que aqui se dá por reproduzido
para todos os efeitos legais.

B) Em 6/7/8 Álvaro Pina, outorgando em representação, sem po-
deres de Sigrid Beer comprou para esta o imóvel a que respeita a
sisa referida em a) que antecede (doc. de fls. 47 a 50 que aqui se
dá por reproduzido para todos os legais efeitos).

C) Por instrumento público lavrado no Cartório Notarial de Por-
timão em 9/4/90, a referida Sigrid Beer declarou não ratificar a compra
feita por Álvaro Pina e referida em B) que antecede.

D) O impugnante em 1/6/90, invocando a qualidade de gestor de
negócios de Sigrid Beer, solicitou a devolução da sisa referida em
A) por esta não ter ratificado a compra referida em B) — doc. de
fls. 2 da reclamação.

E) O D.D.F., por despacho de 27/10/92 indeferiu o pedido de de-
volução da sisa — fls. 4 a 17 do proco de reclamação que se dão
por reproduzidas.

F) O impugnante foi notificado do despacho de indeferimento re-
ferido em E) que antecede, em 20/11/92.

G) Em 31/10/90 o prédio a que se reporta a sisa referida em A)
que antecede foi vendido a CICA — Construção Civil, Lda. (doc de
fls. 16 a 20 que aqui se dá por reproduzido).

H) Com referência à compra mencionada em G) foi paga a sisa
respectiva (conhecimento 454/3603 que constitui o doc. de fls. 22
a 23 dos autos que aqui se dá por reproduzido.

I) Com vista a instruir o pedido de restituição de sisa pelo im-
pugnante, o S.F.T. prestando informação sobre a eventual ocorrência
de ”posse, tradição, usufruição. . .” ou actuação, por qualquer forma,
como proprietário pelo impugnante relativamente ao imóvel a que
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se reporta a sisa em causa, pronunciou-se da seguinte forma ”Aten-
dendo que não é crível que o reclamante tenha ficado privado de
elevados capitais durante um período de tempo tão alargado sem
seu conhecimento e autorização, pensamos ter havido posse dos pré-
dios constantes. . .” da sisa em questão — doc. de fls. 5 e 6 do proc.
de reclamação que se dão por reproduzidos.

Descrita a causa, a única questão a resolver é a de saber se se
deve confirmar ou reformar o acórdão recorrido.

2o Fundamentos:

O despacho contenciosamente impugnado indeferiu o pedido de
restituição da sisa indevidamente paga pelo facto de o requerente
da restituição já não ter legitimidade para o fazer, por entretanto
ter sido outro o gestor de negócios que ortorgou na escritura de
compra e venda. Assim, se o requerente tivesse continuado a ser
o gestor de negócios até ao fim, tinha legitimidade para requerer
a restituição da sisa pelo facto de o gestido não ter ratificado a gestão
de negócios. Mas como quem outorgou na escritura já foi outro gestor
de negócios, é este e único com legitimidade para requerer a restituição
da sisa.

Não se companha este raciocínio. O conceito de legitimidade consta
do arto 26o do Código de Processo Civil: tem legitimidade quem tem
interesse e tem interesse quem possa ficar prejudicado.

Ora, quem pagou a sisa foi o Dr. CARRILHO. Se a sia não for
restituída, e como o negócio não foi ratificado por Sigrid Beer, quem
sai prejudicado é o Dr. CARRILHO. Por isso, ele tem legitimidade
para pedir a devolução da sisa.

A construção da autoridade recorrida é demasiado artificiosa para
merecer a tutela do direito, pois em parte alguma da ordem jurídica
se diz que a gestão de negócios do segundo gestor (do que outorgou
a escritura) consome a primeira gestão de negócios (a do que pagou
a sisa). Pelo contrário, o arto 467o do Código Civil alude à intervenção
de dois ou mais gestores de negócios. Se actuam conjuntamente, a
sua obrigação é solidária, mas se actuam separadamente, como foi
o caso dos autos, cada gestor responde por aquilo que geriu. Não
há consumpção de responsabilidades.

O segundo fundamento do despacho de indeferimento da devolução
da sisa foi o seguinte: uma vez que o preço foi recebido na sua to-
talidade pela vendedora e a sisa utilizada na escritura pública, cuja
total eficácia somente depende da ratificação que a qualquer momento
se pode concretizar, por não estar sujeita a prazo (. . .) o referido
imposto da sisa não pode ser anulado e, consequentemente, restituído,
enquanto não se verificar a anulação, revogação ou rejeição da citada
escritura pública.

Mas os factos dados como provados pelas instâncias refutam cla-
ramente este fundamento. Com efeito, foi dado como provado que
”por instrumento público lavrado no Cartório Notarial de Portimão
em 9.4.90, a referida Sigrid Beer declarou não ratificar a compra
feita por Álvaro Pina” [al. C) do probatório].

Ora, se a escritura não foi ratificada, ela não surtiu efeitos. Só
com a aprovação da gestão o negócio gerido passava a ter efeitos
externos. Por isso, a partir da não ratificação da gestão ficou tudo
sem efeito. É como se nada tivesse sido feito. Por isso, não restava
outra solução à Administração do que restituir a sisa paga.
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Como se dizia no arto 152o do CIMSSSD, versão anterior ao
DL 7/96, de 7 de Fevereiro, havendo acto ou facto translativo que
não chegou a verificar-se, pode ser pedida, por via de reclamação
ordinária, a anulação da liquidação da sisa. Foi o que o contribuinte,
Dr. CARRILHO, fez, ao abrigo da lei, pelo que não podia o pedido
ser indeferido. Com efeito, as instâncias deram como provado que
não chegou a haver acto ou facto translativo. Mais, foi dado como
provado que ninguém tomou posse (ou detenção) do terreno, pois
não houve tradição.

Por estas razões, temos de concluir que as instâncias decidiram
com acerto.

3o Decisão:

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso da Fazenda Pública e em confirmar o acórdão do Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Sem custas, por delas estar isenta a Fazenda Pública.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — José Joaquim de Almeida Lopes
(relator) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Representação da Fazenda Pública.
Emolumentos registais.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No processo de impugnação judicial, regulado no código
de Processo Tributário, a representação da administração
fiscal e da entidade competente para a liquidação cabe,
nos termos dos arts. 37o/b e 42o/a do CPT, ao Repre-
sentante da FaPa, do CPT, mesmo relativamente a receitas
tributárias estaduais e receitas parafiscais geridas por ór-
gãos não dependentes do Ministério das Finanças.

2 — O qual é o caso dos emolumentos do registo comercial,
administrados pela Direcção-Geral dos Registos e No-
tariado.

Recurso: 20 226; Recorrente: Sonae Investimentos, Sociedade Gestora
de Participações, SA; Recorrido: Fazenda Pública e Director-Geral
de Registos e Notariado; Relator: Exmo. Cons. Dr. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho judicial (a fls. 224/227) que julgou
procedente a nulidade processual invocada pelo Director-Geral dos
Registos e Notariado e anulou o processado após o despacho de
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fls. 183, ordenando a citação daquele para os termos do recurso,
veio do mesmo recorrer a Ite Sona Investimentos, SGPS, SA, con-
cluindo a sustentar que é sempre o Representante da FaPa o notificado
para se pronunciar sobre a pretensão deduzida em impugnação ju-
dicial, pelo que nulo não é o processado por falta de notificação
do Director-Geral para os termos do recurso do despacho de in-
deferimento liminar, mas, sim, o despacho de fls. 199, que mandou
citar aquele órgão, ao invés de mandar notificar a FaPa

Acresce que o Ac. do STA, de 17.5.95 envolveria um julgamento
implícito no sentido da regularidade da notificação do Representante
da FaPa, pelo que a respectiva nulidade com fundamento em violação
do art. 475o/3 do CPC nunca poderia ser decretada.

Teriam sido violados os arts. 131o/1 do CPT e art. 475o/3 e 4 e
195o e ss do CPC.

Contra-alegou a Representante da FaPa a sustentar a sua ilegi-
timidade para representar a entidade recorrida (DGRN), uma vez
que a impugnação não foi deduzida perante a entidade competente
para a liquidação e instrução pelos respectivos serviços, de acordo
com a) e b) do art. 154o do CPT, pelo que o recurso será de julgar
improcedente.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento, uma vez que a entidade com legitimidade para representar
a administração fiscal no caso será a FaPa, que não o Director-Geral
dos Registos e Notariado, por este não ser pessoa a quem a lei atribua
interesse para intervir no processo tributário, nos termos do art. 37o/d)
do CPT.

Quanto à oportunidade do conhecimento do recurso tem razão
a Rte, que contrariou o despacho do relator de fls. 275, salientando
que a anulação decretada pelo despacho recorrido havia envolvido
o próprio acórdão do STA de 17.5.95, represtinando, como decisão
final, o despacho de indeferimento liminar que por aquele aresto
tinha sido revogado.

Assim, o despacho recorrido teria perdido a característica de des-
pacho interlocutório, a sujeitar ao regime de cognição diferida, pois
tornara-se um despacho proferido depois da decisão final (o renascido,
pelo seu próprio efeito, despacho liminar), por conseguinte objecto
de um recurso autónomo, a subir e a ser julgado imediatamente,
nos termos do art. 734o/1/d) do CPCivil, como aliás, vem referido
no despacho de admissão do recurso.

Pelo que do recurso se passa a apreciar.
A presente impugnação judicial visa a liquidação de emolumentos

do registo comercial no montante de 60 006 000$, que à Ite Sonae
fora efectuada pela Conservatória do Registo Comercial do Porto.

A respectiva petição foi indeferida liminarmente com fundamento
em incompetência do tribunal e em impropriedade do processo, tendo
sido o Representante da FaPa notificado dessa decisão (fls. 94), assim,
como do recurso interposto pela Ite dessa decisão (fls. 194), o qual
mereceu provimento por parte do STA, no acórdão de 17.5.95, o
qual também foi notificado ao RFP (fls. 197).

Segue despacho judicial a ordenar a citação do Director-Geral dos
Registos e Notariado (DGRN), a fls. 199, o qual veio arguir a nulidade
do processado posterior à petição inicial, com fundamento na falta
da citação para os termos do recurso do despacho de indeferimento
liminar.

Então, é proferido o despacho recorrido cuja legalidade se con-
troverte em torno da questão da legitimidade para representar a Ad-
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ministração Fiscal nesta impugnação judicial que discute a validade
de uma liquidação de emolumentos, com base nos arts. 37o, 42o e
131o do CPT e 72o a 74o do ETAF.

A norma geral que assiste à legitimidade em processo judicial tri-
butário é a do art. 37o do CPT, que a estabelece para o representante
da FaPa (al. b) e para “outras pessoas a quem a lei atribua interesse”,
(alínea d), sendo aquela figura reportável à orgânica da Representação
da FaPa que transparece dos arts. 72o a 74o do ETAF.

Na categoria de processos judiciais tributários cabe a impugnação
dos actos tributários (art. 118o/2/a) do CPT), o que se conjuga com
a previsão do art. 42o/1/a), que estabelece que cabe ao Representante
da FaPa a “representação de administração fiscal no processo de im-
pugnação judicial” (alínea a) e o “recorrer e intervir em patrocínio
da FaPa na posição de recorrente ou recorrida” (alínea d), com a
do art. 131o/1, que prescreve a notificação do representante da FaPa

para se pronunciar e o oferecer provas acerca do objecto da im-
pugnação, com a do art. 154o, que preceitua que, nas impugnações
das receitas parafiscais, o representante da FaPa representará a “en-
tidade competente para a liquidação” (alínea c) e ainda com a do
art. 167o, que confere legitimidade interventiva à FaPa nos recursos
das decisões proferidas em processos judiciais.

Aflora do conjunto destas normas que está instituído no processo
judicial tributário, nomeadamente na impugnação judicial, para o su-
jeito activo da relação tributária, um sistema obrigatório de repre-
sentação a cargo da Representante da FaPa pertencente à hierarquia
da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, que é efectivamente
a entidade inserida na administração fiscal do Estado vocacionada,
por definição, para defender os interesses tributários dos entes
públicos.

Em reconhecimento dos princípios constitucionais da autonomia
administrativa e financeira das autarquias locais (arts. 237o, 239o e
240o da CR) a lei criou para certa categoria de receitas e de tribunais
de 1a instância (Lisboa e Porto) uma representação específica de-
signada pela respectiva câmara municipal (art. 73o/d) do ETAF) e
o Tribunal Constitucional veio a recusar-se a aplicar os referidos
arts. 37o e 42o/a do CPT, “na parte em que determinam que, nos
processos judiciais tributários que tenham a ver com receitas lançadas
e liquidadas pelas câmara municipais, estas sejam representadas obri-
gatoriamente por um representante da Fazenda Pública pertencente
à administração tributária do Estado” - cf. Ac. de 25.10.94, em DR II,
de 26.7.95, p. 8633.

Mas, fora do campo do poder local, em que a autonomia e a des-
centralização clamarão por uma representação própria do lado activo
da relação tributária, não se vê que outra representação a lei processual
tributária acolha que não seja a da hierarquia da DGCI, afastada
que está, nessa forma processual, a ampla legitimidade processual
que detêm as autoridades recorridas em contencioso administrativo
em geral (art. 26o da LPTA).

Nem sequer a requerente DGNR se posiciona como pessoa pública
independente no domínio da gestão pública para vir a poder caber
em “outras pessoas a quem a lei atribua interesse” (art. 37o/d) do
CPT), porquanto se integra como órgão do serviço da administração
central do Estado, sendo este, cuja administração fiscal é representada
pelo RFP, que detém a personalidade jurídica a interessar o preceito.

Ter, para tais efeitos, de administração fiscal uma noção em sentido
lato, de modo a abranger, além dos órgãos, departamentos e serviços
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de índole especificamente tributária, chefiada pelo Ministro das Fi-
nanças, também outros, sujeitos a outros Ministérios, que exerçam
acessoriamente funções de gestão de receitas, tributárias estaduais
e receitas parafiscais (cf., quanto à hipótese, Alberto Xavier, Manuel
de Direito Fiscal, I, p 340), afigura-se consentâneo com o conjunto
normativo acima referido e com a vocação especializada dos RFP
integrados na hierarquia da DGCI para defender, como se acentuou,
os interesses tributários de todos os entes públicos, onde a sua au-
tonomia, constitucionalmente consagrada, não determine outra so-
lução.

Derivando de tal normação a representatividade in casu, a cargo,
por conseguinte, dos referidos órgãos, não são normas instrumentais
como o art. 475o/3 do CPCivil, ou o art. 69o do CPT que dão outro
rumo ao ponto, pois estes preceitos apenas regulam a quem ou como
se farão as comunicações processuais, pressupondo outras normas
principais a dispor sobre legitimidade ou representação. Acresce que
o art. 69o contempla casos em que as entidades públicas em causa
figuram do lado passivo da relação tributária (cf. Ac. deste Tribunal
de 19.3.97, a fls. 284/289 dos autos).

Por todo o exposto e porque a representação processual do lado
activo da relação tributária é do RFP, não pode manter-se o despacho
recorrido, que se revoga, nem o despacho de fls. 199, que se anula,
devendo os autos prosseguir termos, ordenando-se que as notificações
legais se processem naquele RFP.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
decisão recorrida, declarando-se ainda nulo o despacho de fls. 199
e ordenando-se as questionadas notificações no Representante da
FaPa.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997

Assunto:

Transgressão. Imposto do Selo. Processo de Recuperação de
Empresas.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 234o do Regulamento do Imposto
do Selo tal imposto será cobrado com a multa, quando
devida, em processo de transgressão.

II — O processo de transgressão não está abrangido pelo dis-
posto no arto 5o no 2 al. c) do D.L. 177/86 pelo que
não é apensável ao processo de recuperação de empresas.

Recurso n.o 20 943. Recorrente: Grésil — Cerâmica e Pré-Esforçados,
Lda. Recorrida: Fazenda Publica. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor
Meira.

Inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que lhe negou provimento ao recurso que interpusera da sentença
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proferida no Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria que o con-
denara, em processo de transgressão, no pagamento da quantia de
921.358$00 de imposto do selo acrescida de 302.830$00 de juros com-
pensatórios, veio a recorrente «Grésil — Cerâmica e Pré-Esforçados,
Lda.» recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo
a revogação do acórdão e a anulação dos actos tributários. Formulou
as seguintes conclusões:

1 — A recorrente só foi notificada da liquidação na data da acu-
sação, 18 de Abril de 1994.

2 — O imposto do selo liquidado no presente processo diz respeito
a Dezembro de 1984 e Janeiro a Setembro de 1985.

3 — À data da notificação do imposto à recorrente, já haviam de-
corrido mais de cinco anos.

4 — Sendo a liquidação um acto receptício, o acto tributário só
produz efeitos com a notificação ao sujeito passivo.

5 — Com efeito, a liquidação abrange todos os actos necessários
a tornar o imposto uma dívida certa, líquida e exigível.

6 — Todas as formalidades necessárias para a obtenção desse re-
sultado, constituem formalidade intrínseca do acto tributário.

7 — Uma dessas formalidades indispensáveis aos objectivos refe-
ridos é a notificação da liquidação.

8 — À data em que foi feita a notificação do imposto já haviam
decorrido mais de cinco anos e por isso tinha caducado o direito
à liquidação.

9 — Tanto mais que só com a notificação do imposto, este se torna
exigível.

10 — Exigibilidade que constitui condição para a cobrança volun-
tária posterior cobrança coerciva.

11 — Aliás, o Código de Processo Tributário e já antes o Código
de Processo das Contribuições e Impostos limitavam os fundamentos
da oposição a factos que não colidissem com a certeza, liquidez e
exigibilidade das dívidas.

12 — Mas se assim não se entender, sempre se dirá que o processo
de transgressão é meio impróprio para arrecadação do imposto quando
haja acção de recuperação como foi o caso da recorrente.

13 — Com efeito, o processo de recuperação tem uma vocação
declarativa universalista e abrangente para todas as dívidas do devedor.

14 — As dívidas do Estado não fogem a essa regra, mesmo nos
casos que usufruam de privilégios imobiliários.

15 — Nem se diga que tinha de existir previamente uma acção
declarativa prévia.

16 — Tal obrigação não se verifica nem para as dividas comuns
nem para as dívidas de impostos.

17 — Com efeito, os credores comuns não precisam de possuir ac-
ções declarativas transitadas para reclamar os seus créditos nem pre-
cisam de os encontrarem na fase executiva.

18 — O artigo 234o do Regulamento do Imposto do Selo está ta-
citamente revogado pelo DL 177/86, sempre que haja acções de
recuperação.

19 — O douto acórdão recorrido violou os artigos 234o e 264o-A
do Regulamento do Imposto do Selo, o artigo 7o, 2 do Código Civil
e os artigos 234o e 235o do Código de Processo Tributário.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
pronunciou-se pelo não provimento do recurso por estar correcta
a interpretação e aplicação da lei efectuada pelo acórdão recorrido.
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Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
a) Em 12 de Dezembro de 1986 foi instaurado auto de notícia

contra a recorrente uma vez que enquadrando-se ”no âmbito da alí-
nea b) do art 164o do Reg. do Imp. do Selo... não entregou nos
cofres do Estado a quantia de 243.562$00... de imposto do selo, co-
brado nos termos do arto 141o da TG, no período compreendido
entre Dezembro de 1984 e Setembro de 1985, a seguir discriminado:

Dezembro de 1984 e 1o trimestre de 1985 — 99.664$00, 2o trimestre
de 1985 — 72.494$00, e 3o trimestre de 1985 — 71.404$00, no período
compreendido entre Março e Setembro do ano de 1985 emitiu letras
cujo valor do imposto do selo totaliza a quantia de 97.875$00, ou
seja o valor total de 677.796$00 . . .” cujos montantes mensais se
encontram indicados a fls. 3V.

b) Foi prestada a informação que consta de fls. 5 e fixada a multa
conforme resulta de fls. 5V.

c) Em 9 de Novembro de 1987, conforme consta de fls. 6 e V,
foi liquidado o imposto do selo e os juros compensatórios nos mon-
tantes totais, respectivamente, de 921.358$00 e 302.830$00.

d) Em 13 de Janeiro de 1993 foi a recorrente notificada nos termos
constantes de fls. 21 e 22 para pagar estas quantias.

e) O ERFP deduziu acusação na qual concluiu pedindo a con-
denação da arguida no imposto e juros compensatórios referidos.

f) Em 18 de Abril de 1994 foi a recorrente notificada da acusação
conforme resulta de fls. 33V.

g) Não contestou a recorrente a acusação e, em 6 de Junho de
1994, foi proferida sentença condenando a recorrente no imposto
e juros de mora indicados conforme resulta de fls. 37V.

h) Em 23 de Janeiro de 1991, conforme resulta de fls. 79 e ss.
e particularmente 86, foi proferida sentença homologando a delibe-
ração tomada na assembleia de credores da recorrente ”sobre a medida
de recuperação da empresa, na modalidade de gestão controlada . . .
(que) terá a duração de 2 anos, terminando em 23 de Janeiro de 1993”.

Assentes tais factos apreciemos as questões que se suscitam no
presente recurso.

Começaremos por referir que a competência deste Supremo Tri-
bunal Administrativo nos processos inicialmente julgados nos tribunais
tributários de 1a instância se cinge, nos termos do artigo 21o no 4
do E.T.A.F à matéria de direito, salvo nos casos a que se reporta
o artigo 722o do C.P.C. que aqui não tem aplicação. E começamos
por fazer tal referência porque grande parte das alegações de recurso
se reportam a factos definitivamente fixados no acórdão recorrido
que este Tribunal Superior não pode alterar por a tanto se opor
o artigo 21o no4 do E.T.A.F. É o que acontece, por exemplo, quanto
à notificação da liquidação que a recorrente diz ter ocorrido apenas
com a notificação da acusação em 18 de Abril de 1994 enquanto
no probatório se refere a notificação para pagamento em 13 de Janeiro
de 1993.

Pretende a recorrente questionar neste recurso, como no que in-
terpôs para a 2a Instância, a caducidade da liquidação e a impro-
priedade do processo de transgressão para a arrecadação do imposto
por ter sido objecto de um processo de recuperação de empresa.

Estabelece o artigo 264-A do Regulamento do Imposto do Selo
(RIS) que ”só poderá ser liquidado imposto do selo até ao final dos
cinco anos seguintes àquele em que houverem sido praticados os actos
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ocorrido os factos ou emitidos os documentos sujeitos a imposto”.
Resulta do probatório que o imposto em causa se baliza entre De-
zembro de 1984 e Setembro de 1985, tendo a liquidação ocorrido
em 9 de Novembro de 1987. É por isso indiscutível que ela ocorreu
dentro dos 5 anos fixados no transcrito artigo 264-A. Pretende a re-
corrente que tal liquidação teria que ser-lhe notificada dentro dos
mesmos cinco anos pois que a notificação constituiria formalidade
indispensável. Não tem porém razão. Por um lado porque a lei apenas
exige que a liquidação ocorra no prazo indicado, sendo até de referir
que até à publicação do DL 136/78 de 12 de Junho que criou aquele
artigo 264-A era de 20 anos o prazo de caducidade do direito à li-
quidação do imposto. Por outro lado porque o acto de notificação
se distingue do acto tributário não sendo a nulidade ou irregularidade
daquele susceptível de afectar a validade ou perfeição deste mas ape-
nas a sua eficácia externa (Cf. entre muitos outros e a título meramente
exemplificativo os acórdãos deste S.T.A. de 19 de Fevereiro de
1997 — recurso no 21001 — e 2 de Maio de 1996 — recurso
no 17536 — este último citando abundante jurisprudência). Falece pois
razão à recorrente quanto a esta questão.

Questiona também a recorrente que o imposto possa ser arrecadado
no processo de transgressão porque, tendo sido objecto de um processo
de recuperação de empresas, aí deviam ter sido reclamadas todas
as dívidas do devedor incluindo as dívidas ao Estado. Estabelece o
artigo 234o do RIS que a importância do imposto do selo em falta
será cobrada com a respectiva multa quando devida. Sendo a multa
cobrada no processo de transgressão aí terá que ser igualmente co-
brada a dívida de imposto. A tal não obsta o facto de a multa ter
sido considerada prescrita por o processo ter de prosseguir para a
arrecadação do imposto.

Vejamos agora se a existência de processo de recuperação de em-
presas por que a recorrente passou pode de algum modo influir na
cobrança do imposto no processo de transgressão. O processo de
recuperação de empresas em situação falência vem regulado pelo
DL 177/86 de 2 de Julho e pode ser empresa, pelos seus credores
ou pelo Ministério Público (arto 1o). No caso de a iniciativa pertencer
à empresa deve ela juntar a relação de todas as acções e execuções
contra ela pendentes [arto 5o no 2 al. c)]. Deveria então o presente
processo ser apensado ao processo de recuperação como a recorrente
pretende? Pensamos que não. De qualquer modo quem teria que
fazer tal indicação seria a recorrente e não o fez. Pensamos, como
o acórdão recorrido, que quando o artigo 5o no 2 alínea c) do DL 177/86
fala em acções e execuções não pode abranger as transgressões dado
que as mesmas revestem carácter penal. Ora sendo o imposto cobrado
nesta forma de processo por força do artigo 234o do RIS não havia
que tomar em consideração o processo de recuperação que even-
tualmente estivesse em curso. Mas, para além dessa, outra consi-
deração se nos afigura que seria impeditivo dessa actuação. Como
se vê do probatório a gestão controlada da empresa terminou em
23 de Janeiro de 1993 e a sentença em que a recorrente foi condenada
a pagar o imposto e juros é de 6 de Junho de 1994. Sendo pois
a condenação posterior ao fim da gestão controlada não poderia ser
tomada em consideração no processo que lhe era anterior. Para além
do facto já referido de a empresa a não ter relacionado. Não tem
igualmente qualquer suporte legal o entendimento perfilhado pela
recorrente de que o artigo 234o do RIS estaria revogado pelo
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DL 177/86. Trata-se de um argumento sem qualquer consistência que
a recorrente não explícita como poderia ocorrer. Nem essa solução
aparece minimamente aflorada em qualquer disposição do DL 177/86
nem por forma implícita aí se poderia chegar. Por isso também nesta
parte o acórdão recorrido não pode merecer qualquer censura, não
violando as normas que a recorrente refere.

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 pela recorrente, fixando em 50.000$00 a procuradoria.

Lisboa 22 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso que não foi apreciado com o que foi interposto de
decisão que julgou os embargos intempestivos.

Doutrina que dimana da decisão:

Interposto recurso de despacho que indeferiu requerimento de
inquirição de testemunhas, apresentado fora e depois da
petição, com subida diferida e tendo sido interposto recurso
da sentença que julgou os embargos intempestivos o qual
não conheceu daquele recurso não pode este Tribunal, nos
termos do arto 735o do CPCivil, conhecer daquele primeiro
recurso conjuntamente com o que foi interposto de posterior
sentença que julgou os embargos improcedentes por não
ter sido alegada nem demonstrada a posse.

Recurso n.o 20 961. Recorrente: Mário Augusto Nunes da Silva; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: o Ex.mo Conselheiro Dr. António
José Pimpão.

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

1. Mário Augusto Nunes da Silva recorre da sentença que, em
embargos de terceiro, no 2o Juízo - 1a Secção - do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto que julgou os mesmos improcedentes.

Formula, em alegações, as seguintes conclusões:
a) Considerando recebidos os embargos ficou assegurado o pros-

seguimento dos mesmos (arto 1041o do CCivil);
b) Considerando que das disposições conjugadas do arto 1042o c)

do CCivil e do arto 127o3 do CPT, parece poder concluir-se que
não está impedido o arrolamento de testemunhas na fase seguinte
ao recebimento dos embargos de terceiro;

c) Considerando que o ora recorrente pretendeu demonstrar a re-
ferida posse com a junção aos autos do rol de testemunhas, cuja
admissão foi indeferida;
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d) Considerando que, tempestivamente o recorrente interpôs re-
curso do referido despacho de indeferimento;

Conclui-se no sentido de que se requerer a revogação da douta
sentença recorrida, requerendo-se, outrossim, que seja ordenada a
inquirição das testemunhas, cujo depoimento haverá de enformar a
decisão final a proferir, no sentido da demonstração (ou não) da
posse.

O EMMP entende que não pode tomar-se conhecimento do recurso
interposto a fls. 67. mandado subir a final e com efeito devolutivo
pelo acórdão deste STA de fls. 103 e 104, pois o competente para
dele conhecer era o Tribunal Tributário de 2a Instância para onde
foi interposto o recurso da sentença final de fls. 111 o que resulta
de fls. 116 a 122 e arto 735o do CPCivil.

Acrescenta que não se conhecendo daquele recurso, onde se im-
pugnava a decisão de não admissão do rol de testemunhas, para prova
da posse, fora e depois da entrada da petição inicial, o recurso de
fls. 147 não pode proceder pois que o recorrente o fundamenta em
erro de julgamento em que o juiz da instância teria incorrido ao
não admitir tal rol nas condições referidas.

Conclui que não se deve tomar conhecimento do 1o recurso e se
negue provimento ao segundo.

2. Admitidos os embargos - fls. 56 - e apresentada a contestação
- fls. 57 - foi proferido o despacho de fls. 59 vo ordenando abertura
de vista ao MP uma vez que “não foi arrolada prova testemunhal
ou qualquer outra”.

Apresentado o rol de testemunhas pelo requerimento de fls. 61
foi este indeferido uma vez que as testemunhas deviam ter sido ar-
roladas com a petição.

Interposto recurso deste despacho (fls. 67) para este STA foi o
mesmo admitido com subida imediata, nos autos e efeito suspensivo
(fls. 71).

Pelo acórdão de fls. 104 deste tribunal foi decidido não tomar co-
nhecimento do recurso pois que foi alterado o seu regime de subida
(“com o recurso que, eventualmente, vier a ser interposto da decisão
final do processo” - fls. 104) e o efeito “meramente devolutivo”.

Proferida sentença (fls. 114) foram os embargos julgados impro-
cedentes por extemporâneos.

Interposto recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância en-
tendeu-se no correspondente acórdão de fls. 134 que eram os embargos
tempestivos e que deveriam os autos baixar ao tribunal recorrido
para que os autos aí prosseguissem seus normais termos.

Proferiu o Tribunal Tributário de 1a Instância sentença julgando
os embargos improcedentes uma vez que o embargante não alegou
nem demonstrou “nos autos” “que tinha a posse do bem penhorado
em data anterior à penhora” (fls. 145).

Desta sentença recorre o embargante atacando-a com fundamento
em erro julgamento resultante do facto de não ter sido admitido
o mencionado rol de testemunhas.

Importa primeiramente, conforme sustenta o EMMP, determinar
se pode este Tribunal conhecer do recurso interposto do despacho
que indeferiu a requerida inquirição de testemunhas (fls. 61 e 66).

Estabelece o arto 735o do CPCivil que os agravos não incluídos
no arto anterior, nos quais se encontra o interposto do despacho que
indeferiu a requerida inquirição de testemunhas, sobem com o pri-
meiro recurso que, depois de eles serem interpostos, haja de subir
imediatamente.
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O recurso que subiu imediatamente foi dirigido e apreciado pelo
Tribunal Tributário de 2a Instância.

Importa averiguar se com o recurso que julgou os embargos in-
tempestivos devia ou não ser apreciado o que havia sido interposto
anteriormente para o STA e que não admitiu a requerida inquirição
de testemunhas.

A subida dos embargos sempre colocou, na expressão de Alberto
dos Reis, CPCivil Anotado, vol. VI, p. 97 e ss, um problema inquietante
traduzido em determinar se o recurso interposto devia subir logo
ou somente a final.

A opção entre o agravo imediato, diferido ou retido resultou das
diversas posições doutrinais e da importância que as mesmas atribuíam
à celeridade processual, à perda de tempo, de actividade e de dinheiro
ou à denegação de justiça (obra citada p. 98).

Nesta perspectiva se entende que as opções do direito positivo
tenham optado por soluções atenuadas tendo a do código a que nos
estamos referindo optado por uma destas soluções em que “os agravos
sobem ao tribunal superior em determinados momentos que se mar-
cam cuidadosamente”.

Nesta perspectiva se entende que os agravos que ficam retidos
subam num “ciclo” que a lei individualiza pois que “a vontade da
lei é que não se inicie o ciclo processual . . . posterior sem que estejam
arrumadas as questões postas nos agravos interpostos até esse mo-
mento” (p. 115).

Assim se entende que os recursos interpostos não cheguem a subir,
ficando sem efeito, se não for interposto recurso da decisão que põe
termo ao “ciclo” a que respeitam.

Era este o sentido dos artos 734o e 735o do CPCivil comentado
por Alberto dos Reis como é esta a expressão do arto 735o 1 e 2
do CPCivil quando estabelecem que tais agravos sobem com o recurso
que, depois deles interpostos, haja de subir imediatamente e que se
não houver recurso da decisão que ponha termo ao processo ficarão
os mesmos sem efeito.

Entende-se que devia o recurso interposto do despacho que in-
deferiu a requerida inquirição de testemunhas ser apreciado conjun-
tamente com o recurso que apreciou a decisão de primeira instância
que julgou os embargos intempestivos.

O não conhecimento do primeiro recurso na fase processual em
que devia ter sido conjuntamente apreciado com o segundo impede
este Tribunal de o apreciar neste momento.

Apesar de dirigido ao STA deveria o mesmo ser apreciado pelo
Tribunal Tributário de 2a Instância por se entender que tendo sido
interpostos dois recursos uma para o STA versando matéria de direito
e outro para o Tribunal Tributário de 2a Instância versando matéria
de facto caberia na competência deste apreciar ambos os recursos.

Conforme é jurisprudência corrente do STA (STA 6-11-96, Rec.
19.838 e 01-02-95. Rec. 17.956) verificar-se-á uma extensão de com-
petência deste Tribunal por força dos princípios consagrados nos artos
96o1 e 710o do CPCivil pois que a competência para apreciar certo
recurso vindo da 1a instância determina que tal competência se estenda
aos demais recursos vindos da mesma 1a instância.

Este entendimento resultará ainda do facto de este último Tribunal
conhecer de facto e de direito enquanto que o STA apenas conhece
de direito devendo a matéria factual ser fixada antes da correspondente
apreciação jurídica.
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A não pronúncia sobre o primeiro recurso pelo Tribunal Tributário
de 2a Instância geraria eventual omissão de pronúncia integrante da
nulidade prevista no arto 144o do CPT que teria de ser suscitada
pelo embargante. Esta eventual nulidade não é do conhecimento ofi-
cioso por não se enquadrar na enumeração constante do arto 119o

1 do CPT como é jurisprudência deste Tribunal (STA 24-4-96,
Rec. 19.917).

Não pode este Tribunal, nos termos expostos, tomar conhecimento
do recurso interposto do despacho que indeferiu a requerida inquirição
de testemunhas.

Este recurso tinha por fundamento a violação pelo despacho re-
corrido dos preceitos legais que não permitiriam a apresentação do
rol de testemunhas em momento posterior ao da apresentação da
petição inicial enquanto que, na perspectiva da recorrente, tais pre-
ceitos não impediriam a sua apresentação ulterior.

Trata-se de um suscitado erro de julgamento que afectaria aquele
despacho recorrido e a sentença que julgou os embargos improcedente
por não ter o recorrente alegado nem demonstrado a posse.

Não imputa o recorrente a esta sentença qualquer outro autónomo
e distinto vício além do despacho que indeferiu a inquirição de tes-
temunhas e que se lhe comunicaria.

Como não pode este Tribunal apreciar eventual vício de tal des-
pacho e como à sentença referida não é atribuído qualquer vício
autónomo temos de concluir que a mesma deve ser mantida.

3. Nestes termos não se toma conhecimento do recurso interposto
do despacho que indeferiu a requerida inquirição de testemunhas
e nega-se provimento ao recurso interposto da sentença que julgou
os embargos improcedentes.

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

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — António José Pimpão — Re-
lator — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contribuição Autárquica — Não sujeição — Alíneas e) e f)
do artigo 104.o do CCA — Dúvida sobre a destinação dos
terrenos para construção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A destrinça entre as hipóteses subsumidas nas alíneas e)
e f) do n.o 1 do artigo 10.o do C.C.A., quando referidas
a terrenos para construção, assenta na diferente desti-
nação com que a sua detenção no activo da empresa
se encontra chancelada, tendo em conta a actividade por
esta desenvolvida (destinação a venda depois e com o
prédio ou simples venda do terreno para construção).

II — A dúvida sobre se os terrenos para construção detidos
por uma empresa, que exerce as duas actividades de cons-
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trução de prédios para venda e de revenda dos adquiridos
para esse fim, se destinam a venda depois e com o prédio
neles implantado ou a venda sem essa construção acarreta
a anulação do acto impugnado.

III — Existe no actual direito tributário um princípio geral de
valoração das dúvidas sobre matéria de facto relativa
às relações intersubjectivas entre o Fisco e o contribuinte
a favor deste.

Recurso no 21 076, Recorrente: Amadeu Dias; recorrido: Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Juiz-Conselheiro Ben-
jamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório:
1. Amadeu Dias, empresário com o NIPC 800 420 292, com os

demais sinais dos autos, interpôs recurso contencioso do despacho
de 18 de Dezembro de 1995 do senhor Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, na parte em que lhe indeferiu o pedido formulado
em 30 de Dezembro de 1994 de prorrogação da não sujeição a con-
tribuição autárquica a que se refere a alínea e) do n.o 1 do artigo 10.o
do Código da Contribuição Autárquica relativamente aos prédios ins-
critos na matriz predial urbana da freguesia de Alfragide, identificados
como lotes 483, 487, 488, 498, 492 a 495, 499 a 510, 511 a 513, 514,
515 e 525, pedindo a sua anulação.

2. Como causas de pedir o recorrente alega, em síntese, que o
acto recorrido sofre dos vícios de violação de lei por erro nos pres-
supostos de facto e por erro de interpretação e de aplicação da lei.

No tocante ao primeiro, porque os terrenos constantes do activo
da sua empresa, inscritos na respectiva matriz em 15 de Setembro
de 1989, se destinam à construção de prédios para revenda e não
lhes foi dada até à data diferente utilização, ao contrário do pres-
suposto no despacho recorrido, - não constituindo a circunstância
de se encontrarem registados na contabilidade do recorrente na conta
n.o 32, como activo permutável, obstáculo a que tenham o mesmo
tratamento de não sujeição dado pela Administração aos que igual-
mente aí se encontravam registados (os prédios lotes 490 e 491),
cuja construção com vista a revenda se iniciou dentro do prazo de
cinco anos contados da data em que procedeu à sua inscrição na
matriz (15 de Setembro de 1989).

No tocante ao segundo, porque o período de não sujeição a con-
tribuição predial foi aferido em função da alínea f) do n.o 1 do ar-
tigo 10.o do C.C.Autárquica em vez de o ser, face ao afirmado, pela
regra da alínea e) do mesmo preceito e ainda porque, tendo em conta
a intenção do legislador e a utilidade da não sujeição, este período
de cinco anos não se inicia enquanto persistir uma real e objectiva
impossibilidade de construir por causa não Imputável ao contribuinte,
o que, vertido para o caso do recorrente e rectas contas, levou a
que tal prazo só se tivesse iniciado, em relação aos lotes de terreno
em causa, em 15 de Dezembro de 1993, não obstante ter obtido
para o seu loteamento o alvará n.o 13/79 e haver procedido à sua
inscrição na respectiva matriz em 15 de Setembro de 1989, em virtude
da Câmara Municipal da Amadora ter declarado a caducidade do
alvará de loteamento, em consequência de sucessivas alterações de
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posição quanto à utilização do terreno loteado e de o impossibilitar
de obter as licenças de construção e dessa situação só ter acabado
naquela data, mediante deliberação camarária em que se lhe concedeu
nova prorrogação do alvará até 16 de Maio de 1996.

3. A autoridade recorrida respondeu suscitando a questão prévia
da caducidade do direito de recurso (extemporaneidade), que foi jul-
gada improcedente por despacho do relator preferido a fls. 52 a 54
dos autos, transitado em julgado, e defendendo a legalidade do acto
administrativo sindicado, sob pretexto de que, estando os prédios con-
tabilizados como activo permutável e sendo destinados a revenda e
sem que tal destino houvesse sido efectivamente alterado pelo re-
corrente, a sua não sujeição à contribuição autárquica devia ser apu-
rada pela regra estabelecida na alínea f) do n.o 1 do artigo 10.o do
C.C.A.

4. Nas suas alegações finais, as partes mantiveram o alegado e
concluíram em conformidade.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, sustentando haver dúvida
fundada sobre os terrenos não se destinavam a construção mas a
revenda, como entendera a autoridade recorrida, por a sua mera con-
tabilização no activo permutável da empresa ser insuficiente para es-
tribar uma ilação daquelas, emitiu parecer no sentido do provimento
do recurso.

Subsidiariamente, para o caso de assim não se julgar, pronunciou-se
pela improcedência da segunda causa de pedir e consequente não
provimento do recurso, porquanto «a letra da alínea e) do n.o 1 do
artigo 10.o do C.C.A. não dá margem para atendibilidade de quaisquer
razões que possam ter impossibilitado a construção à empresa titular
de terrenos com intenção de neles construir e vender as construções».

B — A fundamentação:
1. As questões decidendas.
São as de saber se o recorrente detinha os terrenos em causa com

destino à sua venda ou a construção e qual o momento relevante
para efeitos de determinação do início do prazo de sujeição a con-
tribuição autárquica no caso do contribuinte proprietário dos terrenos
estar impedido de construir por motivo que não lhe é imputável.

2. A matéria de facto.
Do processo instrutor apenso e ainda dos documentos juntos de

fls. 19 a 34 do processo principal resultam assentes os seguintes factos:
a) — O recorrente formulou, em 30 de Dezembro de 1994, perante

a autoridade recorrida, mediante requerimento correspondente à fo-
tocópia de fls. 19 a 27 do processo principal o pedido de que esta
considerasse o início da tributação em contribuição autárquica dos
lotes de terreno para construção de edifícios para venda lotes 483,
487, 488 a 495, 499 a 510, 511 a 513, 525, 514 e 515 resultantes
do loteamento efectuado a coberto do alvará n.o 13/79 do prédio
rústico denominado Quinta Grande, então inscrito na respectiva ma-
triz predial da freguesia da Amadora sob o artigo 516, secção n.o 23-30,
apenas a partir de Dezembro de 1993 e não de 1989;

b) — Sobre tal requerimento um técnico tributário da Divisão de
Concepção e Administração da Direcção de Serviços da Contribuição
Autárquica elaborou o parecer constante do processo apenso do se-
guinte teor:

«1.o O contribuinte acima identificado fez entrega, na 3.a RF da
Amadora, das declarações a que se refere o n.o 1 do artigo 14o do
Código da Contribuição Autárquica, relativamente aos lotes de ter-
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reno, actualmente, inscritos na matriz urbana da freguesia de Alfragide
sob os artigos 483.o, 487.o a 495.o, 499.o a 515.o e 525.o;

2.o A RF reconheceu, oficiosamente, a todos os prédios indicados
a suspensão da tributação, ao abrigo da alínea e) do n o 1 do artigo 10.o
do CCA, até ao momento em que os Serviços de Fiscalização Tri-
butária verificaram que todos os lotes se destinavam a revenda sendo,
portanto, enquadráveis no disposto na alínea f) do referido n.o 1
do artigo 10o do CCA;

3.o Assim a respectiva tributação iniciou-se no ano de 1992
inclusive;

4.o Vem, agora, o requerente solicitar a Sua Excelência o Senhor
Ministro das Finanças que o início da tributação em Contribuição
Autárquica dos lotes de terreno identificados na petição e resultantes
do loteamento a que foi submetido um prédio rústico designado por
Quinta Grande, inscrito na matriz cadastral rústica da freguesia da
Amadora sob o artigo 516, Secção n.o 23-30, actual artigo rústico
n.o 13-A da freguesia de Alfragide, se verifique em Dezembro de
1993 e não a partir do ano de 1989;

5.o Estriba esta sua pretensão no facto do alvará de loteamento
n.o 13/79 ter estado suspenso durante o período decorrido de 14 de
Maio de 1987 a 15 de Dezembro de 1993, o que, em sua opinião,
acarretou a sua caducidade;

6.o Solicitados alguns esclarecimentos à Câmara Municipal da
Amadora, esta informou que o plano de loteamento foi objecto de
revisão. Esta revisão, embora não implicando a caducidade do alvará
provocou a perda da sua validade(?), a qual lhe foi restituída após
a aprovação da reformulação do plano; Acrescenta que, durante este
período e para se evitarem prejuízos ao loteador, entendeu a Câmara
tomar algumas decisões em relação a pedidos de licenciamento de
obras em lotes que não eram abrangidos pela reformulação do plano;

7.o Verifica-se da informação da RF que esta atitude da CMA
se confirma pois, apesar da suspensão temporária do alvará n.o 13/79,
foram concedidas de construção individualizadas a diversos lotes, o
que indicia, objectivamente, que os lotes de terreno em causa se des-
tinavam a construção, pelo próprio ou por outrem, o que, à luz do
artigo 6.o do CCA, obriga a que assim sejam entendidos a partir
de 1 de Janeiro de 1989;

8.o Em face do requerimento, agora, apresentado, a RF solicitou
aos SFT que estes se pronunciassem sobre o eventual diferente destino
dado aos lotes de terreno;

9.o Os SFT Informaram que os lotes 13 e 14, inscritos na matriz
sob os artigos 490.o e 491.o, foram, de facto, os únicos, até ao momento,
destinados à construção pelo requerente;

10.o Os restantes lotes encontram-se contabilizados no activo per-
mutável do contribuinte (conta n.o 32), pelo que o seu destino à
revenda não parece encontrar-se alterado;

11.o Deste modo, sou de parecer que se deve considerar correcta
a tributação iniciada no ano de 1992, relativamente a todos os lotes,
considerada que foi a suspensão prevista na alínea f) do n.o 1 do
artigo 10.o do CCA. No entanto e visto ter-se apurado que os lotes
inscritos sob os artigos n.os 490.o e 491.o se destinaram a construção
por parte do exponente, deverão os mesmos ser tributados, somente,
a partir do ano de 1994, inclusive, nos termos da alínea e) do mesmo
preceito legal;

12.o Em síntese não deverá a pretensão do contribuinte merecer
provimento».
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c) — Sobre este parecer recaiu o despacho de 12 de Dezembro
de 1995 da Chefe de Divisão da Direcção de Serviços da Contribuição
Autárquica com o teor de «Confirmo. À consideração Superior».

d) — Sobre o despacho antecedente foi proferido, em 13 de De-
zembro de 1995, pelo Director de Serviços da citada Direcção de
Serviços o despacho do teor de «Confirmo. À consideração superior».

e) — Sobre o despacho referido na alínea anterior, o Director-Geral
das Contribuições e Impostos proferiu, em 14 de Dezembro de 1995,
o despacho do teor de «Concordo, afigurando-se de indeferir o pedido
por carecer de apoio legal. À consideração superior».

f) — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais proferiu, em 15 de
Dezembro de 1995, sobre o despacho referido na alínea antecedente
o despacho do teor de «Concordo com o n.o 11 do parecer e com
os despachos que sobre este parecer recaíram, pelo que indefiro o
pedido nos termos e pelas razões expostas».

g) — Pelo ofício n.o 015365, datado de 12 de Outubro de 1995,
o Presidente da Câmara Municipal da Amadora informou o Director
Distrital de Finanças de Lisboa do seguinte: «Em substituição do
meu ofício n.o010727 de 95/07/20, informo V. Ex.a que o Alvará de
loteamento urbano n.o 13/79, de 5 de Dezembro, de que é titular
Amadeu Dias vigorou até 14 de Maio de 1987.

Nesta altura, o plano de loteamento entrou em fase de revisão,
a qual culminou com emissão de novo alvará, no seguimento de de-
liberação desta Câmara de 15 de Dezembro de 1993.

No espaço de tempo que mediou entre estas ultimas duas datas
e ainda que Câmara Municipal, não tenha considerado formalmente
caducado o alvará, a verdade é que ele perdeu o vigor, o qual só
voltou a ter quando, após a aprovação de reformulação do plano,
lhe foi concedido um novo. Não obstante, no mesmo período de tempo
e para se evitarem prejuízos desnecessários ao loteador, entendeu
esta Câmara tomar algumas, poucas, decisões em relação a pedidos
de licenciamento de obras, e outros, em relação a lotes que não eram
abrangidos pela reformularão do plano, e que caíam no âmbito do
Alvará que vigorou até 14 de Maio de 1987».

h) — A informação referida no ponto 2.o do Parecer a que se refere
a alínea b) como prestada pelos Serviços de Fiscalização Tributária
Concelhia à 3.a Repartição de Finanças da Amadora, em 30 de De-
zembro de 1993, foi de que todos os lotes de terreno para construção
advindos do loteamento do referido prédio rústico estavam «em con-
formidade com o preceituado na alínea f) do n.o 1 do artigo 10.o
do CCA» por figurarem nas existências da empresa em 31 de De-
zembro de 1988 e estarem contabilizados na conta n.o 32.

i) — Nos lotes de terreno 13 e 14, a que correspondem os artigos
matriciais urbanos da freguesia de Alfragide n.os 490.o e 491o já se
encontravam em construção prédios para revenda por banda do re-
corrente, a quando da elaboração da informação referida na alínea
anterior.

j) — O recorrente encontrava-se, então, colectado pela actividade
de «Prédios - Revenda dos adquiridos para esse fim» e «Construção
de Casas para venda».

3. O mérito do recurso contencioso.
3.1. Da primeira questão.
Resulta do quadro fáctico exposto que o despacho recorrido se

fundamentou no entendimento, expresso nas sucessivas remissões, de
que os lotes de terreno advindos do loteamento do prédio rústico
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não se destinavam à construção mas a revenda e, consequentemente,
caíam dentro do regime de não sujeição a contribuição autárquica
definido pela alínea f) do n.o 1 do artigo 10.o do Código da Con-
tribuição Autárquica e não do fixado pela alínea e) do mesmo preceito,
apenas porque eles constavam do activo permutável da empresa e
estavam contabilizados na conta n.o 32.

Estes preceitos dispõem do seguinte modo: «alínea e) do quinto
ano seguinte, inclusive àquele em que um terreno para construção
tenha passado a figurar no activo de uma empresa que tenha por
objecto a construção de edifícios para venda» e «alínea f) do terceiro
ano seguinte, inclusive, àquele em que um prédio tenha passado a
figurar nas existências de uma empresa que tenha por objecto a venda».

Pese embora a diferença de linguagem, falando-se em um caso
em inserção no activo e noutro em existências não será por aí que
as hipóteses normativas se distinguem.

Na verdade, tanto no caso de os terrenos para construção se des-
tinarem a venda sem construção como no caso deles se destinarem
a venda da construção neles implantada, esses bens pertencem sempre
ao activo permutável da empresa.

Em caso algum se podem qualificar esses bens como bens do activo
não permutável da empresa, como bens do activo imobilizado.

Na verdade, eles não se integram naquela categoria de bens com
que a empresa exerce a sua actividade, de bens que participam em
muitos actos produtivos, de bens que são como que as ferramentas
de trabalho da empresa e que, nesta medida, pertencem à sua estrutura
produtiva fixa sem embargo de o seu valor se ir transferindo ou es-
gotando quase que imperceptivelmente para os bens a empresa produz
e vende.

Eles ocupam antes a posição de produto que a empresa possui
para vender no exercício da sua actividade, expresse-se esta na simples
revenda dos adquiridos para este fim ou na venda dos prédios cons-
truídos nos lotes de terreno para construção.

Em ambos os casos, os terrenos para construção têm a natureza
de ”simples mercadoria” produzida ou detida para venda.

A única diferença reside apenas em que, no caso dos lotes em
que a venda apenas ocorre após a construção neles implantada, essa
”mercadoria” é detida com vista a ser previamente objecto de mo-
dificação ou transformação (a construção do edifício) que constitui,
em si, produto também da actividade da empresa.

Do exposto resulta que as locuções activo e existências usadas nas
diferentes alíneas, quando referidas ao activo permutável da empresa,
são significantes da mesma realidade económica.

Elas apenas traduzirão uma diferente realidade quando a primeira
esteja referida ao activo imobilizado a cuja categoria, seguramente,
não pertencem os terrenos para construção detidos com destino à
venda depois e com o edifício nele implantado.

Deste modo, a destrinça entre as situações subsumíveis à alíneas e)
e f) do n.o I do artigo 10.o do C.C.A., quando referidas a terrenos
para construção, só poderá ser fundamentada naquela diferença ou
seja, só poderá ser indicada pela sua diferente destinação para venda
objectivada de acordo com a actividade da empresa.

O decisivamente relevante será a destinação com que a sua detenção
no activo da empresa se encontra cancelada, tendo em conta a ac-
tividade desenvolvida pela empresa.

Os termos legais das citadas alíneas e) e f) expressam bem este
critério ao falarem da figuração dos bens «no activo de uma empresa
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que tenha por objecto a construção de edifícios para venda» e «nas
existências de uma empresa que tenha por objecto a sua venda».

A figuração contabilística, como mero instrumento formal que é,
será apenas um índice evidenciador ou inferativo da realidade.

A demonstração de que este é o sentido da lei (alíneas em causa)
encontra-se feita no n.o 2 do mesmo artigo, ao mandar liquidar-se
«a contribuição por todo o período decorrido desde a sua aquisição»,
«caso ao prédio seja dada diferente utilização», tornando assim ir-
relevante a destinação objectivada nas intenções da empresa e na
escrituração que não venha a ter realização.

As coisas não mudam de natureza no caso da empresa, como se
passa com o recorrente, exercer as duas actividades a que se referem
as citadas alíneas, de revenda dos prédios adquiridos para esse fim
e de construção dos prédios para venda.

Também aí, a distinção entre as duas hipóteses passará pela apli-
cação daquele critério diferenciador.

Ora, a administração fiscal, como ressoa desde logo na informação
dos SFT de 30 de Dezembro de 1993 e continua nos demais actos
instrutórios de que se apoderou o despacho recorrido, limitou-se a
excluir os terrenos para construção da categoria a que alude a citada
al. e) para os incluir na incluir na al. f) apenas porque eles faziam
parte do activo permutável e constavam da conta n.o 32.

Só que, como já se disse, tal elemento não podia, por si só, ser
erigido em critério de qualificação ou diferenciação.

E tanto assim é que, incongruentemente, a administração não dei-
xou de enquadrar na categoria legal da alínea e) os dois terrenos
que igualmente haviam figurado contabilisticamente nas existências
ou no activo permutável da empresa, com escrituração na mesma
conta n.o 32, e em relação aos quais não se demonstrou ser diferente
da dos demais a destinação em vista da qual eram detidos.

Por outro lado, cabe também notar aqui que a lei não releva a
alteração posterior da destinação dos terrenos para efeitos de aqui-
sição do benefício da não sujeição sob qualquer das citadas alíneas,
mas apenas para efeitos da sua perda.

Sendo assim, havendo o benefício de ser aferido logo em função
da desolação dos bens no activo ou nas existências da empresa, nem
sequer a administração poderia invocar o facto de os dois terrenos
terem sido utilizados para a construção de edifícios para daí retirar
quaisquer elementos com vista à sua subsunção na alínea e) ou f)
referidas.

Afirmando o contribuinte que sempre deteve todos os terrenos,
e logo entre eles também os relevados pela administração fiscal, com
vista a venda da construção a ser neles implantada, não estando sequer
em oposição com tal manifestada intenção a contabilização efectuada
e nada havendo no probatório que permita a ilação de que esta ale-
gação não mereça credibilidade, tem, no mínimo, de se concluir pela
existência de dúvidas sobre qual a destinação objectivada pelo re-
corrente, na escrituração, para a detenção durante o período a alude
a alínea e) dos lotes de terreno em causa.

Ora, esta dúvida não pode deixar de aproveitar ao contribuinte
por força do disposto no n.o 1 do artigo 121.o do C.P.Tributário,
por contender com a existência dos factos tributários.

Note-se que o preceito não faz depender o efeito estatuído da
natureza do impugnado, nomeadamente, se este se identifica com
o acto tributário stricto sensu ou com outro acto praticado pelo Fisco,
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apenas exigindo como seu pressuposto o de que a fundada dúvida
subsistente após o exame das provas e o julgamento da matéria de
facto respeite à «existência e quantificação do facto tributário».

De resto, como bem defende o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, existe hoje um princípio geral de valoração das dúvidas sobre
matéria de facto relativa às relações intersubjectivas entre o Fisco
e o contribuinte a favor deste.

Tal princípio encontra-se expressamente afirmado no parágrafo 2.o
do n.o 1 do preâmbulo do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril,
que aprovou o C.P.T onde se diz que «a presunção de verdade dos
actos do Fisco foi substituída pela presunção de verdade dos actos
do cidadão-contribuinte», e encontra explicitação expressa, máxime,
nos artigos 76.o, n.o 2, 78.o e 121.o do referido código.

Segundo nestes se dispõe o apuramento da matéria colectável far-
-se-á com base nas declarações dos contribuintes, desde que obser-
vados os deveres contemplados, existe presunção de veracidade dos
dados e apuramentos reflectidos pela escrita ou contabilidade do con-
tribuinte e sempre que exista dúvida sobre a existência ou quanti-
ficação do facto tributário dever-se-á anular o acto impugnado.

Em face do exposto tem de entender-se proceder a alegação da
primeira causa de pedir do recurso ou seja, de que o acto sobre
do vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto.

Consequentemente, deve o recurso contencioso proceder.
3.2. Da segunda questão.
Tem-se por prejudicado o conhecimento da segunda questão pela

solução dada à anterior.
O seu exame e decisão corresponder-se-ia a simples exercício aca-

démico que não cabe nas funções do tribunal.
C — A decisão:
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso contencioso e em anular o acto
impugnado.

Sem custas por delas estar isenta a autoridade recorrida.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro 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, em conclusões de 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. Central
Administrativo para daquele conhecer.
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Recurso n.o 21.218 em que o recorrente é Ministério Público e Sedg-
wick Portugal — Prosseguros e Consultores de Seguros Lda e re-
corrida Fazenda Pública e de que foi relator Exm.o Cons.o Dr.
FONSECA LIMÃO.

O M.o P.o e a Sedgwick Portugal — Prosseguros e Consultores de
Seguros, Lda, não se comprometendo com a sentença do M.o Juiz
do T. T. de 1a Instância de Lisboa, dele interpuseram recurso para
este S.T.A.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Fixa-se uma questão a resolver a da competência, em razão da

hierarquia, deste S.T.A., para conhecer dos recursos.
Na conclusão 5a do recurso interposto pela Sedgwick Portugal afir-

ma-se o seguinte:
As normas constantes do DL. 145/97, de 23/5, ”não se aplicam,

de modo algum, à impugnante, ora alegante, visto que este não exerce
a actividade de ”Mediação de Seguros” mas sim a actividade de ”Cor-
retagem de Seguros” só à primeira se aplicando o diploma em apreço”.

Todavia, a sentença recorrida, conclui que ”no exercício da sua
actividade, a ora impugnante actua, confessadamente, ”na qualidade
de mediadora” entre a seguradora e a resseguradora, sendo remu-
nerada por ”comissão”.

Isto é, enquanto a recorrente nega qualquer actividade como me-
diadora de Seguros, o M.o Juiz afirma que ela actua nessa qualidade.

Ora, a questão de saber se a actividade da recorrente se insere
ou não na mediação de Seguros logra enquadramento no âmbito
da matéria de facto, pois que se trata de captar uma realidade de
vida, em modo se pendendo com a interpretação e aplicação da Lei.

Assim sendo, forçoso é concluir que, existindo controvérsia pactual
a dirimir, o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de
direito.

Daí que, circunscrevendo-se a competência deste S.T.A., no que
respeita aos recursos ”per saltum”, como é o caso, ao conhecimento
de matéria de direito, seja lícito concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, desta formação, para conhecer do recurso interposto
pela Sedgwick Portugal, nos termos do art.o 32o n.o 1 alin. b) do
E.T.A.F. e 167o do C. P. Tributário.

Na verdade, tal competência radica, no caso vertente e nos termos
do art.o 21o n.o 1 alin. a) do E.T.A.F. e 167o do C.P.T., no T.T.
de 2a Instância.

Por outro lado, uma vez que a matéria de facto não se encontra
ainda definitivamente fixada, competente é também, por extensão,
o T.T. de 2a Instância para conhecer do recurso interposto pelo M.o P.o

Termos em que acorda em julgar, incompetente, em razão da hie-
rarquia, este S.T.A., para conhecer de ambos os recursos e competente
para o efeito, o ora designado Tribunal Central Administrativo.

Custas pela Sedgwick Portugal, fixando-se a taxa de justiça em
15000$00 (quinze mil escudos) e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva
Rodrigues. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 deOutubro de 1997.

Assunto:

Contencioso Tributário Geral. Fundamentação de actos tri-
butários. Vício de forma.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A fundamentação dos actos de fixação dos valores pa-
trimoniais deve permitir conhecer, a um destinatário nor-
mal, o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo
autor do acto.

II — Para tanto, não basta a simples menção de elementos
do processo, sem indicar as razões sem emergem de tais
elementos, porquanto, se assim for, não estamos, sequer,
perante fundamentação ”expressa”, ou seja, há falta de
fundamentação do acto, conducente à sua anulação, por
vício de forma.

Recurso no 21.226 em que o recorrente é o ”Modelo — Sociedade
Gestora de Participações Sociais, SA” anteriormente denominada
”Modelo Supermercados, S.A” e o recorrido é a Fazenda Pública
e de foi relator Exmo. Cons.o Dr. Coelho Dias.

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

1.”Modelo — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A”, in-
conformada com a sentença de fls.24, na qual se julgou improcedente
a impugnação que deduzira contra o acto do Director Distrital de
Finanças de Lisboa que fixou o factor de capitalização para deter-
minação do valor material da fracção autónoma ”AS” , do prédio
sito na rua Elias Garcia, 362, e Av. Gago Coutinho, 51 e 51-A, que
adquiria, para efeitos de sisa, daquela descrição recorreu para este
STA, assim concluindo a alegação do recurso:

”1. O dever de fundamentação dos actos que pratica a Adminis-
tração é uma garantia, reconhecida a todos os cidadãos, da legalidade
intrínseca dos mesmos.

2. É, especificamente, uma garantia dos contribuintes.
3. A afirmação, segundo a qual, a aplicação do factor de capi-

talização 20 é a que ”... melhor traduz o valor real da transmissão
correspondente à data em que a mesma ocorreu...” não pode ser
considerada fundamentação do acto, nem sequer implícita, visto que
não descreve, em concreto, as circunstancias que levam àquela apli-
cação, pelo que enferma o acto de vício de forma.

4. Ao decidir em contrário violou a douta sentença recorrida, entre
outras normas legais, o disposto no art. 268o, no 3 da CRP, no arto 1o

do DL.256-A/77, de 17.06 e na alínea a) do art. 19o do CPCJ”.
Termina a pedir que, revogando-se a decisão, se julgue procedente

a impugnação e se anule o acto em causa.
1.1 - Contra-alegou a F.a P.a, pugnando pela manutenção daquela

decisão.
1.2 - O Exmo Magistrado do M.o P.o, junto deste STA emitiu parecer

farovável à recorrente.
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1.3- Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2-Vem fixada na sentença, a seguinte factualidade:
”1. Em 27.12.84 foi paga pela A. na Tesouraria da Fazenda Pública

junto da R.F. do Concelho da Amadora a sisa n.o 1385/1510 de
6.037.500$00 pela aquisição por 35.000.000$00 da fracção autónoma
designada pelas pedras ”AS” correspondente à loja 59, piso 01, do
prédio designado por edifícios Hélder’s — Centro Comercial e He-
bitacional Babilónia, sito na Rua Elias Garcia, 362 D e Av. Gago
Coutinho 51 e 51-A, Venteira, Amadora (fls.27 processo de avaliação
apenso)

2. À data do pagamento da sisa o prédio encontrava-se omisso
na matriz e foi instaurado o processo de avaliação a que se refere
o art.109o do CSISSD com o n.o 735/84 (processo apenso).

3. Feita a avaliação, pela Comissão Permanente foi atribuído à
fracção austronoma ”AS” o valor locativo de 8.766.000$00 e o ren-
dimento colectável de 5 697.900$00(fls.6 proc. apenso).

4. Por despacho de 11.5.89 do Chefe RF foi aplicado o factor 20
ao rendimento colectável, nos termos do art. 30o do CSISSD, de
que resultou o valor material de 113.958.000$00(fls.6/vo e 9 proc.
apenso).

5. A A. foi notificada por ofício n.o 3430 do referido R.F., datada
de 10.5.89, mediante carta registada com aviso de recepção assinado
em 16.5.89, de que”... a fracção autónoma designada pelas letras ”AS”
a que corresponde a loja 59 do prédio urbano submetido ao regime
de propriedade horizontal sito na Rua Elias Garcia... com a aplicação
do factor de capitalização 20 fixado pelo Chefe de Repartição das
Finanças em 10.5.89 resulta o valor matricial de 113.958.000.$00...”
(fls. 9 e a/r, proc. apenso).

6. E ainda ”podendo: a) no prazo de 8 dias a contar da data de
notificação, isto é, da assinatura da aviso de recepção e nos termos
do § 4.o do artigo 30.o do CSISS interpor recurso para Exmo Senhor
Director de Finanças deste tribunal... ”(idem).

7. Bem como ”b) no prazo de 30 dias a contar da data supracitada,
solicitar nesta Repartição de Finanças guias para o pgamento de
13.620.255$00 de sisa adicional e 394.790$00 de selo de verba findo
o qual será feito débito ao Tesoureiro da Fazenda Pública deste Con-
celho para cobrança virtual (idem)”.

8. A A. Pagou a quantia de 14.015.045$00 em 9.8.91, pela sisa
n.o 738/719 (fls.11).

9. Em 26.5.89 a A. Deduziu recurso hierárquico junto do Director
Distrital de Finanças contra o despacho do chefe da R.F. que fixou
em 20 o factor de capitalização (fls. 11/13 proc. apenso).

10. Por despacho de 15.6.89, o chefe da R.F. da Amadora informou:
”Ao § 4.o do art. 30.o do código da Sisa e ISSD o contribuinte

recorreu da decisão do chefe da repartição de finanças que fixou
em 20(vinte) o factor de capitalização nos termos do §3o daquela
mesma disposição legal.

Pela comissão permanente de avaliação foi proposto o factor de
capitalização 20 e este foi confirmado pela comissão de avaliação
que procedeu à 2a avaliação.

Pelos elementos do processo afigura-se-nos que, efectivamente, apli-
cada o factor da capitalização 20, melhor traduz o valor real da trans-
missão correspondente à data em que a mesma ocorreu o referente
à fracção autónoma designada pela letra ”AS”, Piso 1 a que cor-
responde a loja 59 do prédio urbano submetido ao regime de pro-
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priedade horizontal, sito na Rua Elias Garcia n.o362-D e Av. Gago
Coutinho n.o 51 e 51-A, designado por ”Edifícios Helder’s — Centro
Comercial Babilónia”.

Pelo exposto parece-nos ser de manter o mencionado factor 20.
Remetam se os autos ao Ex.mo Senhor Director de Finanças do

Distrito de Lisboa (fls. 50 proc. apenso).
11. Por despacho de 26.6.91, o Director de Finanças de Lisboa

decidiu que:
”Atento às informações oficiais e às alegações do contribuinte, fixo

em 20 (vinte) o factor de capitalização para determinação do valor
matricial, por se considerar que conduz ao valor do imóvel à data
da transmissão a que se refere o proc. arto.109 N.o 735/84 - 3o Amadora.

Nestes termos indefiro o recurso interposto (fls.51 proc. apenso).
12. A A. foi notificada do despacho de indeferimento pelo ofício

n.o 6518 de 9.7.91, mediante carta registada com aviso de recepção
assiando a 16.7.91 (fls. 52 e a/r, proc. apenso).

13. A presente impugnação foi interposta em 14.10.91 (idem)”.
2.1.Face a esta factualidade, entendeu-se, na decisão recorrida, que

o Director Distrital de Finanças ao atribuir o factor 20, fundamentando
a sua decisão por remissão para as razões aduzidas na informação
do Chefe da Repartição, conforme pontos 10 e 11 do probatório,
havia justificada a sua decisão, não ocorrendo a ausência total de
fundamentação, alegada pela impugnante, termos em que se desa-
tendeu a sua pretensão.

2.2.Vejamos, pois, se as razões alegadas no presente recurso contra
o decidido conduzem, ou não, à sua alteração.

Ora, ao fixar o referido factor 20, confirmando, assim, a recorrida
decisão do Chefe da Repartição de finanças, o Director Distrital não
reduziu quaisquer fundamentos comducentes à sua decisão, limitan-
do-se a remeter para as informações ofíciais e para as alegações do
contribuinte e referindo que tal factor conduzia ao valor do imóvel
à data da transmissão.

Apropriou-se, assim, tal decisão, dos fundamentos constantes da
informação do Chefe da Repartição, os quais se limitam à referência
de ter sido esse o factor proposto pela comissão permanente de ava-
liação e confirmado pela comisão de avaliação, que proefeu à 2a ava-
liação imóvel, e que, pelos elementos do processo, era o que melhor
traduzia o valor real da transmissão à data em que a mesma ocorrera.

Ora, como tem refere, no seu parecer, o Exmo.Magistrado do
M.oP.o, e tem sido entendido neste Tribunal, a fundamentação exigida
pela lei, ao tempo pelo art.1o do DL.256-A/77, de 17 de Junho, e
posteriormente pelo art. 125o do CPA, é a que permitia conhecer
o itinerário cognosctivo e valorativo seguido pelo autor do acto, tendo
em conta um destinatário normal e ainda que a fundamentação é
um conceito relativo, devendo estar em consonância com o tipo con-
creto de cada acto e com as circunstâncias em que é praticado.

Assim, o dizer-se que ”Pelos elementos do processo... o factor de
capitalização 20, melhor traduz o valor real da transmissão corres-
pondente a datar em que a mesma ocorreu...”, conforme consta da
informação do Chefe da Repartição, na qual se baseou a deisão re-
corrida, não constitui sequer fundamentação ”expressa”, pois não in-
dica quais os motivos ou razões reveladas por aqueles elementos do
processo ( cfr. Esteves de Oliveira, Costa Gonçalves e Pacheco de
Amorim, ”Código do Procedimento Administrativo, Comentado”,
vol. II, pag.107), não permitindo conhecer, minimamente, as razões
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do sentido adoptado no acto, o que se traduz, sem dúvida, na falta
da sua fundamentação.

Deste modo, a decisão recorrida, ao fixar, nos termos já referidos,
o factor de capitalização 20, e não qualquer outro, menor, conforme
se previa no art. 30o, na redacção entre vigor, não está fundamentada,
enfermando de vício de forma determinante da sua anulação.

Porque assim se não entendeu na decisão recorrida, violou a mesma
as normas invocadas pela recorrente, não podendo manter-se na or-
dem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
sentença recorrida, julgando-se procedente a impugnação e anulan-
do-se, por vício de forma, o acto do Director Distrital de Finanças
de Lisboa que foi impugnado.

Sem custos.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plaido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso ”per saltum”; matéria de facto; incompetência, em
razão da hierarquia, do S.T.A.; competência do T. T. 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 n.o 21.273 em que é recorrente Portugal Telecom, S.A. e
recorrida Câmara Municipal de Braga e de que foi relator Exm.o
Cons.o FONSECA LIMÃO.

Portugal Telecom, S.A., não se conformando com o despacho do
M.o Juiz do T. T. 1a Instância de Braga, que, por intempestividade,
lhe indeferiu liminarmente a petição inicial, dela recorreu para este
S. T.A.

Contra-alegou a C. M. de Braga.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o foi de parecer que o recurso merece

provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Fixa-se como questão a resolver, do resto de conhecimento oficioso

e prioritário, a da competência, em razão da hierarquia, deste S.T.A.,
por conhecer do recurso.

Para além de outro, fixou o despacho recorrido o seguinte facto:
”A recorrente reclamara em 15/3/96 da dita liquidação, tendo sido

notificada da respectiva decisão em 29/3/96 vide processo apenso”.
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Todavia, a recorrente, na conclusão B) sustentou que a reclamação,
por si deduzida, contra a liquidação de taxas, para a Câmara Municipal
de Braga não foi, tal como resulta dos autos, decidida por esta.

Isto é, enquanto o M.o Juiz ”a quo” afirma que a recorrente foi
notificada da decisão de reclamação que havia deduzido, aquela sus-
tenta que a reclamação não foi decidida pela Câmara Municipal de
Braga.

Existe, pois, controvérsia factual a dirimir, o que significa que o
recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito.

Ora, circunscrevendo-se a competência deste S.T.A., no que respeita
aos recursos ”per saltum”, como é o caso, à matéria de direito, forçoso
é concluir pela incompetência, em razão da hierarquia, desta formação,
por conhecer do recurso, nos termos do art.o 32o n.o 1 al. b) do
E.T.A.F.

Na verdade, tal competência radica, no caso vertente e nos termos
do art.o 41o n. 1 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 do recurso a competente para
o efeito, o T. T. de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa em 15 000$00 (quinze
mil escudos) e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figeiredo — Benjamim Silva
Rodrigues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição. Reversão. Arto 16o do CPCI. Ampliação da matéria
de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No âmbito do arto 16o do CPCI, o gerente da sociedade
de responsabilidade limitada, que o fosse de direito e
de facto, respondia subsidiariamente pelas dívidas dela
constituídas no período da sua gerência embora apenas
postas à cobrança posteriormente.

II — Não constando do probatório se a gerência exercida era
de facto, de direito ou de ambos, há que ampliar a matéria
de facto no tribunal recorrido por a competência deste
STA, nos recursos iniciados nos tribunais tributários de
1a instância, se cingir à matéria de direito (arto. 21o.
no 4 do ETAF).

Recurso no 21 597; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Joaquim
Faria Moita Brites; Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor Meira.

Joaquim Faria Moita Brites deduziu oposição à execução que contra
si revertera por dívidas de imposto de transacções de 1978 a 1983
e contribuição industrial - grupo B de 1982, no montante total de
8.237.143$00 da Sociedade Cooperativa ERE, SCARL.
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Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa foi a oposição julgada improcedente e mantida a reversão.

Não se conformando com o decidido interpôs o opoente recurso
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, tendo-se por acórdão desse
tribunal negado provimento ao recurso no tocante à responsabilidade
pelo imposto de transacções e concedido provimento no tocante à
responsabilidade pela contribuição industrial.

Não se conformou porém a Fazenda Pública com o decidido na
parte que deu vencimento de causa ao recorrido tendo interposto
o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. For-
mulou as seguintes conclusões:

1a - A responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores
está estruturada nos princípios da responsabilidade civil, e baseia-se
na presunção da culpa funcional dos mesmos;

2a - Tal responsabilidade reporta-se ao período em que o gerente
o foi de direito e de facto, sendo para este efeito relevante quer
o momento do nascimento da dívida, quer o da sua cobrança;

3a - No presente caso, o recorrido, em 1982, ano a que respeita
a Contribuição Industrial, era gerente de direito e de facto, como
ficou aliás inteiramente provado no Douto Acórdão em recurso;

4a - Assim, é o mesmo responsável pelo pagamento dessa dívida,
uma vez que no momento do seu nascimento ele era gerente da
primeira executada;

5a - Violou assim o Douto Acórdão, na parte em recurso, o disposto
no arto 16o do C.P.C.I.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do provimento do recurso por
o opoente ser gerente de facto e de direito no período a que respeita
a dívida.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido fixou como provados os seguintes factos:
a) A dívida exequenda provém de Imposto de Transacções dos

anos de 1978 a 1983, posto à cobrança em 1984 e da Contribuição
Industrial - Grupo B - posto à cobrança em 1986, tendo a execução
em apenso sido movida pela Fazenda Pública contra a sociedade exe-
cutada e mandada reverter contra o oponente na sua qualidade de
gerente da mesma.

b) Por falta de bens penhoráveis da referida sociedade executada,
foi a execução revertida contra o ora oponente.

c) O oponente, nos anos a que se reporta a dívida e no momento
da sua cobrança voluntária, era sócio-gerente inscrito da sociedade
executada.

d) A partir de 1985 (Maio) o opoente não desempenhou quaisquer
funções directivas na sociedade.

Assentes tais factos apreciemos as questões suscitadas no presente
recurso.

Estabelecia o artigo 16o do C.P.C.I., em vigor à data dos factos
que “por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras
dívidas ao Estado, que forem liquidadas a empresas ou sociedades
de responsabilidade limitada, são pessoal e solidariamente respon-
sáveis, pelo período da sua gerência, os respectivos administradores
ou gerentes”, consignando o § único do mesmo artigo que, mesmo
depois de finda a sua gerência, poderiam apresentar, em nome da
sociedade, reclamação ou impugnação.

Resulta deste normativo que os gerentes da sociedade que o sejam
de facto e de direito respondem pelas dívidas liquidadas ou impostas
à empresa no período da sua gerência. Estão hoje ultrapassadas as
querelas que ocorreram quanto ao tipo de gerência exigível para tal
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responsabilização no domínio do C.P.C.I., tendo-se concluído que
tal gerência teria que ser de facto e de direito. Questiona-se porém
no presente recurso a delimitação temporal das dívidas pelas quais
o recorrente responde porquanto, sendo a dívida de contribuição in-
dustrial relativa ao ano de 1982, só foi posta à cobrança em 1986,
tendo o opoente as funções directivas na sociedade em 1985. Tem-se
entendido, face ao teor do artigo 16o do CPCI, que o gerente tanto
é responsável pelas dívidas nascidas e cobradas no período da sua
gerência como pelas que, nascidas nesse período, só venham a ser
postas à cobrança em momento posterior. Com efeito, nascendo a
obrigação de responsabilidade com o facto tributário, cabia ao gerente
providenciar pelo pagamento da dívida nascida durante a sua gerência.
Não o tendo feito continua responsável por tal dívida posta à cobrança
posteriormente. Neste sentido pode ver-se o acórdão deste Supremo
Tribunal Administrativo de 14 de Fevereiro de 1996 (AD 418-1160)
onde se contém profusas citações e invocações de decisões jurispru-
denciais e entendimentos doutrinários para os quais remetemos.

No caso vertente a contribuição industrial reportava-se ao ano de
1982 e nesse ano o opoente era gerente de direito e de facto da
sociedade. Deveria pois ter sido liquidada e paga no ano seguinte
àquele a que respeitava, isto é em 1983. O acórdão recorrido trans-
creveu o probatório da sentença recorrida. Fixou porém um novo
facto relativo ao exercício de funções até 1985. Tendo o opoente
cessado funções em 1985 não poderia deixar de responder pelo pa-
gamento da dívida de 1982, não obstante ela ter sido posta à cobrança
em 1986. Não consta porém do probatório se as funções de gerente
desempenhadas pelo opoente até Maio de 1985 respeitavam a gerência
de facto, de direito ou a ambas. Tal facto é fundamental para a decisão
do recurso e da oposição. Tratando-se porém de matéria de facto
não pode este Supremo Tribunal sindicar tal questão por a sua com-
petência se cingir a matéria de direito nos processos inicialmente
julgados nos tribunais tributários de 1a instância (artigo 21o no 4 do
ETAF).

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
revogar o acórdão recorrido, devendo os autos baixar ao Tribunal
Tributário de 2a Instância para ampliação da matéria de facto nos
termos indicados e posterior julgamento de acordo com o que tiver
sido apurado.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Vítor Moreira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Graduação de créditos sobre imóveis. Segurança social e
hipoteca.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Como os créditos pelas contribuições para Segurança So-
cial gozam de privilégio imobiliário e este é sempre especial
(arto 11o do DL 103/80 e arto 735o, no 2, do CC), nos
termos do arto 686o, no 1, do CC prevalecem sempre
sobre a hipoteca, mesmo anterior, nos termos do arto
751o do Código Civil;

II — Como os privilégios imobiliários são sempre especiais,
o arto 735o, no 3, do Código Civil a norma imperativa
e não pode ser objecto de interpretações restritiva ou
extensiva;

III — As contribuições para a segurança social nunca podem
beneficiar de um privilégio imobiliário geral, pois isto não
existe.

Recurso n.o 21 602. Recorrente: Centro Regional de Segurança Social
do Algarve; Recorridas: Fazenda Pública e Caixa Geral de De-
pósitos; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

Acordam no Pleno da 1a Secção do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1o Relatório
Por apenso ao processo de execução no 1123/85/6a Secretaria Ad-

ministrativa das Execuções Fiscais de Lisboa, instaurado pela Fazenda
Pública, em representação da Caixa Geral de Depósitos, contra a
sociedade VACOFER — Indústrias de Betão, L.da, para cobrança de
dívida decorrente dos contratos de abertura de crédito hipotecário
no 13L999/C e por troca de correspondência de 9.8.82 no 13L999/E,
foram reclamados vários créditos, entre os quais o do Centro Regional
de Segurança Social de Faro, reportado às contribuições dos anos
de 1982 a 1988, no valor de 21.573.199$00 e juros de mora vencidos
até Maio/88 no valor de 43.284.240$00.

Admitidos liminarmente os créditos, não foram os mesmos im-
pugnados, pelo que, por sentença de fls. 58 a 78, o Mo Juiz do 1o

Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa reconheceu-os
e graduou-os, tendo graduado em primeiro lugar o crédito exequendo
de 9.8.82, por beneficiar de garantia hipotecária, e graduando em
segundo lugar, juntamente com outros, os créditos por contribuições
à Segurança Social dos anos de 1982 a 1987.

O CRSS do Algarve não se conformou com a graduação feita e
recorreu da sentença, tendo apresentado as seguintes conclusões das
suas alegações:

1o Os privilégios imobiliários de que gozam os créditos à Segurança
Social conferem o direito a que tais créditos sejam graduados em
primeiro lugar relativamente a hipotecas que incidam sobre os mesmos
bens;

2o Assim, os créditos reclamados pelo Centro Regional agora re-
corrente devem, no que diz respeito aos bens imóveis, ou ao valor
obtido pela respectiva venda, graduar-se com prioridade ao da Caixa
Geral de Depósitos;

3o Não agindo desta forma, a sentença recorrida violou, nomea-
damente, o disposto no artigo 11o do Decreto-Lei 103/80 e no ar-
tigo 751o do Código Civil;
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4o Deve pois a sentença recorrida nesta parte ser revogada e sub-
stituída por outra que tenha na devida conta as considerações feitas
nas conclusões anteriores.

Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos, concordando com o
recurso quanto aos bens imóveis, mas discordando dele quanto aos
veículos automóveis hipotecados a seu favor.

Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos termos do qual deve ser negado provimento ao recurso, pelo
facto de o privilégio imobiliário do CRSS dever considerar-se um
privilégio geral e não um privilégio especial, pelo que a situação cabe
no arto 749o e não no arto 751o, ambos do Código Civil.

Corridos os vistos cumpre decidir, sendo certo que a 1a instância
fixou a seguinte matéria de facto:

1. A Fazenda Pública, em representação da Caixa Geral de De-
pósitos, instaurou em 11.7.85 o processo executivo no 1123/85/6a Se-
cretaria Administrativa das Execuções Fiscais de Lisboa contra a so-
ciedade Vacofer — Indústrias de Betão, Lda., para cobrança de dívida
decorrente dos:

a) Contrato de abertura de crédito hipotecário, no 13L999/C, ou-
torgando entre as partes em 30.6.1981, por escritura pública lavrada
na Nota Privativa da exequente, sendo de 18 997 293$00 em capital,
juros de mora vencidos de 2.4.83 a 8.4.85 de 14 596 699$00, vincendos
a partir da referida data, à taxa de 34,5 %/dia, correspondente a
27 728$54/dia e despesas de 1 784 950$00 (fls. 3 e 6/12 proc. exec.);

b) Contrato por troca de correspondência, de 9.8.82, no 13L999/E,
sendo de 80 000 000$00 de capital, juros de mora vencidos de 31.5.83
a 30.11.84 no valor de 56 091 765$50, vincendos a partir da última
referida data à taxa anual de 34,5 %, correspondente ao montante
diário de 116 207$59 e despesas de 246$00 (fls. 4 e 14/23 proc. exec.).

2 — Para garantia da abertura de crédito referida na q.1a), a exe-
cutada constituiu hipoteca sobre o prédio urbano descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Tavira sob o no 17 012 a fls. 6/vo

do livro B-45, levada a registo pela inscrição no 6021, ap. no 12 de
12.5.1981, provisória por natureza e convertida em definitivo em 8.7.81,
pelo capital de 19 000 000$00, juro anual de 22,25 %, despesas de
760 000$00 e montante máximo de capital e acessórios de
32 442 500$00 (fls. 177 proc. execução).

3. Por termo de 3.4.87, foi o imóvel hipotecado objecto de penhora,
levada a registo na referida Conservatória pela inscrição no 3463,
ap. no 1 de 13.4.87, a fls. 58 do livro F-6, pelo valor de 171 470 953$00
(fls. 153 e 181 proc. exec.).

4. O imóvel hipotecado foi vendido em 27.10.87 em praça realizada
no Tribunal Judicial da Comarca de Tavira, conforme ofício da exe-
quente junto a fls. 229 dos autos principais.

5. Para garantia do contrato por troca de correspondência referido
no q.1b), a executada constituiu 2a hipoteca sobre o imóvel referido
nos qq. 2 e 3.

6. Constituiu ainda para garantia do crédito pelo contrato referido
no q.1b), respectivos juros até à taxa anual de 26 % e despesas, hipoteca
sobre os seguintes veículos:

a) Veículo matrícula ET-52-15, levada a registo na Conservatória
do Registo Automóvel de Lisboa em 27.12.82 pelo valor global de
145 600 000$00, com penhora registada em 20.8.87 (fls. 207 proc.
exec.);
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b) Veículo matrícula LA-03-68, registada na dita Conservatória em
27.12.82 pelo mesmo valor, com penhora registada em 18.8.87 (fls. 213
proc. exec.);

c) Veículo matrícula CB-06-82, registada em 30.12.82 pelo mesmo
valor, com penhora registada em 20.8.87 (fls. 219 proc. exec.);

d) Veículo matrícula CB-06-83, registada em 30.12.82 pelo mesmo
valor, com penhora registada em 20.8.87 (fls. 216 proc. exec.);

e) Veículo matrícula FC-07-07, registada em 27.12.82 pelo mesmo
valor, com penhora registada em 18.8.87 (fls. 201 proc. exec.);

f) Veículo matrícula FC-07-08, registada em 27.12.82 pelo mesmo
valor, com penhora registada em 18.8.87 (fls. 198 proc. exec.);

g) Veículo matrícula FC-07-09, registada em 27.12.82 pelo mesmo
valor, com penhora registada em 18.8.87 (fls. 201 proc. exec.);

h) Veículo matrícula FC-07-10, registada em 27.12.82 pelo mesmo
valor, com penhora registada em 20.8.87 (fls. 210 proc. exec.).

7. Os referidos veículos, salvo o ET-52-15, foram vendidos em 4.4.88
em hasta pública pelo valor global de 29 697 000$00 (fls. 350 proc.
exec.).

8. Constituiu ainda para garantia do crédito pelo contrato referido
no q.1b), respectivos juros e despesas, penhor sobre os bens móveis
do seu equipamento industrial relacionados em anexo aos contratos
de 15.7.82, 19.12.82 e 3.3.83 (fls. 30/34, 36/44 e 46/50 proc. exec.).

9. Por termo de 3.4.88 os bens empenhados foram objecto de pe-
nhora e vendidos, conjuntamente com o veículo ET-52-15, em hasta
pública de 23-5-88, pelo valor global de 5 500 000$00 (fls. 154/160,
382 e 385 proc. exec.).

10. Pelo Centro Regional de Segurança Social de Faro, foram re-
clamados os créditos reportados às contribuições dos anos de 1982
a 1988, no valor de 21 573 199$50 e juros de mora vencidos até Maio/88
no valor de 43 284 240$00, certificados a fls. 6.

11. Pelo Exmo. RFP foram reclamados os seguintes créditos:
a) Por dívida aos CTT, do ano de 1987, certificada a fls. 13 e

referida a fls. 11;
b) Por quotizações e multas ao Fundo de Desemprego reportadas

aos anos de 1981 a 1984, pelos valores certificados a fls. 16 a 18
e referidas a fls. 11;

c) Por subsídio concedido pelo Fundo de Desemprego no valor
de 4 500 000$00 por despacho conjunto do Ministro da Indústria e
Energia e Secretário de Estado do Emprego datado de 1.9.81, e não
pago, certificado a fl. 15 e referido a fls. 11;

d) Por Imposto de Circulação, inscrito para cobrança no ano de
1988, pelos valores certificados a fls. 19 a 30 e referidos a fls. 11.

e) Por IVA inscritos para cobrança no ano de 1988, pelos valores
certificados a fls. 31 a 40 e referidos a fls. 11.

2o Fundamentação
O objecto do recurso é apenas a parte do dispositivo da sentença

que graduou o crédito hipotecário exequendo à frente do crédito
do CRSS.

O recorrente, CRSS do Algarve, diz que a sentença recorrida, nessa
parte, violou o arto 11o do Decreto-Lei no 103/80, de 9 de Maio,
e o arto 751o do Código Civil.

A questão a resolver é apenas de direito e cinge-se à interpretação
dos textos legais aplicáveis.

Vejamos então esses textos.
Reza o arto 11o do DL 103/80 o seguinte:
“Os créditos pelas contribuições (da segurança social), indepen-

dentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de
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mora gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes
no património das entidades patronais à data da instauração do pro-
cesso executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo
748o do Código Civil”.

Por sua vez, o arto 751o do Código Civil, tem a seguinte redacção:
“Os privilégios imobiliários são oponíveis a terceiros que adquiriram

o prédio ou um direito real sobre ele, e preferem à consignação de
rendimentos, à hipoteca ou ao direito de retenção, ainda que estas
garantias sejam anteriores”.

Em abono da sua tese de que a hipoteca sobre veículos automóveis
não cede em face de privilégios imobiliários, a Caixa Geral de De-
pósitos esgrime com o arto 686o do Código Civil, que diz:

“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”.

Finalmente, o Do Procurador-Geral-Adjunto chama à colação o
arto 749o do Código Civil, nos termos do qual:

“O privilégio geral não cede contra terceiros, titulares de direitos
que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam opo-
níveis ao exequente”.

O que se pretendeu com o arto 11o do DL 103/80 foi conceder
à Segurança Social um meio de prevalência sobre os créditos hipo-
tecários. De facto, atenta a necessidade que foi sentida pelo legislador
de tutelar créditos à Segurança Social e obstar ao enorme crescimento
das respectivas dívidas, foi criado um privilégio imobiliário o qual
teve ainda maior amplitude do que os privilégios especiais criados
pelo Código Civil, por poder incidir sobre todos os bens existentes
no património do devedor à data da instauração da execução.

Articulando este arto 11o com o arto 751o do Código Civil, vemos
que o privilégio imobiliário do CRSS prefere à hipoteca de que era
titular a Caixa Geral de Depósitos, ainda que esta fosse anterior.
Esta prioridade do CRSS é confirmada pelo arto 686o, no 1, do Código
Civil, que diz que a hipoteca dá preferência sobre os demais credores
que não gozem de privilégio especial. Isto significa que se um credor
tiver privilégio especial, este vale mais que a hipoteca. E de facto,
tendo o CRSS um privilégio imobiliário, por força daquele arto 11o

do DL 103/80, então esse privilégio é necessariamente especial, por
força do arto 735o, no 2, do Código Civil, que diz que OS PRIVI-
LÉGIOS IMOBILIÁRIOS SÃO SEMPRE ESPECIAIS.

Contrariamente ao que se passa com o privilégio imobiliário, já
quanto à hipoteca da CGD sobre os veículos automóveis esta prevalece
sobre o privilégio mobiliário geral do CRSS, previsto no arto 10o,
no 1, do DL 103/80, de 9 de Maio. Com efeito, como bem escreveu
a Ma Juíza a quo, “a circunstância da constituição de hipoteca sobre
os veículos, não obstante estes serem coisas móveis, acarreta que,
no confronto com o privilégio mobiliário geral da Segurança Social,
o crédito por ela garantido deve ser graduado com prevalência sobre
o privilégio, na medida em que a hipoteca constitui um direito real
de garantia com as consequências estabelecidas no arto 686o, no 1,
do C. Civil”. E de facto é assim, pois nos termos desta disposição
legal a hipoteca só cede perante privilégios especiais e não perante
privilégios gerais.

Por estas razões, a Ma Juíza a quo devia ter feito a destrinça entre
bens imóveis e bens móveis, pois a mesma gera duas graduações di-
ferentes dos créditos reclamados.
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Em tudo quanto até aqui se disse as partes em confronto estão
de acordo, pois o recorrente CRSS apenas se refere aos bens imóveis
e a CGD apenas defende a sua preferência sobre a distribuição do
produto da venda dos bens móveis — veículos automóveis.

O Mo Po junto deste STA é de entendimento que o privilégio
imobiliário previsto no arto 11o do DL 103/80 é um privilégio geral
e não um privilégio especial, pelo que o seu enquadramento cabe
no arto 749o e não no arto 751o, ambos do Código Civil. E se é
um privilégio geral, devia ceder em face da hipoteca da CGD, mesmo
relativamente aos bens imóveis, pois “o privilégio geral não vale contra
terceiros, titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas
pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente”. Por isso, o Mo Po

faz uma interpretação restritiva do arto 751o do CC para nele não
caberem as contribuições para a segurança social.

Mas cremos que esta interpretação propugnada pelo Mo Po não
pode ser acolhida perante a imperatividade do disposto no arto 735o,
no 3, do CC, que diz que OS PRIVILÉGIOS IMOBILIÁRIOS SÃO
SEMPRE ESPECIAIS. Se são sempre não podem deixar de ser al-
guma vez, pelo que esta norma nem pode ser restringida nem es-
tendida. É uma norma imperativa à qual o legislador não admitiu
excepções.

E a solução não deixa de ser razoável para as contribuições para
a segurança social, pois se durante muito tempo não fora as pagas
pela entidade patronal consideradas impostos, hoje, em face da ju-
risprudência do Tribunal Constitucional, essa dúvida já não se levanta:
são verdadeiros impostos.

Ora, se fizermos uma jurisprudência valorativa, não vemos como
não possa deixar de ser de valor mais elevado o imposto para a se-
gurança social que a hipoteca constituída a favor de um particular.

Só com uma interpretação revogatória do art.o 735.o, no 3, do CC
podíamos sustentar que as contribuições para a segurança social gozam
de um privilégio imobiliário geral, pois a lei quer que todos os pri-
vilégios imobiliários sejam especiais.

Por todas estas razões, a sentença apenas violou o arto 751o do
CC quanto aos bens imóveis, pelo que na parte restante não pode
deixar de manter-se.

Aliás o arto 11o do DL 103/80 estabelece a graduação: logo após
os créditos do arto 748o CC.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso e em alterar parcialmente a graduação de créditos
feita pela 1a instância, o que se faz do seguinte modo:

Quanto aos bens imóveis:
1o — Os créditos por contribuições à Segurança Social dos anos

de 1982 a 1987;
2o — O crédito exequendo decorrente de contrato por troca de

correspondência de 9.8.82, despesas e juros de mora de três anos,
decorrente das garantias hipotecárias;

2o, 3o e 4o: mantém-se a graduação feita, na parte restante.
Quanto aos veículos automóveis: mantém-se integralmente a gra-

duação feita pela 1a instância, pois nessa parte não houve recurso.
Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — An-
tónio Pimpão — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. PRAZO PARA PEDIR
CERTIDÃO QUE CONTENHA OS ELEMENTOS OMI-
TIDOS. REQUISITOS EXIGIDOS PELAS LEIS TRI-
BUTÁRIAS.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A comunicação da decisão em matéria tributária, para
além de conter a fundamentação legal, conterá ainda
os outros requisitos exigidos pelas leis tributárias.

II — Entre tais requisitos contam-se nomeadamente os pre-
vistos no art. 64o, n. 2, do CPT.

III — Faltando tais requisitos, pode o interessado pedir a no-
tificação dos que tenham sido omitidos, nos termos do
n. 1 do art. 22o do CPT, com as consequências previstas
no n. 2 do mesmo artigo.

IV — O prazo de 30 dias previsto no n. 1 do citado art. 22o

do CPT conta-se nos termos do art. 279o do C.C.

Recurso n.o 21.650. Recorrente: Banco Comercial Português. Recor-
rido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Juiz-Con-
selheiro Lúcio Barbosa.

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

1. BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA, com sede na Rua
Júlio Dinis, 705-719, Porto, interpôs, neste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, recurso contencioso do despacho de indeferimento, pro-
ferido em recurso hierárquico pelo Exmo Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, recurso esse que teve como escopo as correcções
efectuadas em valores declarados pelo recorrente quanto ao IRC do
exercício de 1991.

No uso do seu direito de resposta, a autoridade recorrida suscitou
a intempestividade do recurso.

Intempestividade que assume vários contornos.
Desde logo, e como conclusão, o recurso deveria ter dado entrada

até 29 de Janeiro de 1997. E como deu entrada em 25/03/97 é ma-
nifestamente extemporâneo.

Na verdade, o recorrente foi notificado em 29 de Novembro de
1996 do despacho de indeferimento proferido no recurso hierárquico.

Em 30 de Dezembro de 1996, o recorrente requereu informação
sobre se o acto impugnado havia sido proferido no uso de delegação
ou de subdelegação de competências e quais os meios de reagir à
decisão.

Porém, no entendimento da autoridade recorrida tal prazo ter-
minaria em 29 de Dezembro de 1996. E, sendo este dia não útil,
era dever do recorrente entregar esse requerimento dentro de um
mês após a notificação do acto recorrido, ou seja, no último dia útil
antes do decurso do prazo.

Por outro lado, e como se tratava de acto de secretario de Estado,
não havia lugar à menção do uso de poderes ou competências
delegadas.
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Finalmente, e porque se estava perante recurso hierárquico, não
era obrigatória a menção dos meios de defesa e prazo para impugnar,
por isso que, aquando da notificação anterior sobre matéria colectável,
o recorrente tinha sido notificado dos meios que poderia usar, tendo
feito uso do disposto no art. 112o do Código do IRC, sendo certo
que neste artigo se refere que da decisão proferida cabe recurso para
os tribunais, nos termos da legislação aplicável.

Daqui decorre que o requerimento formulado pelo recorrente não
interrompeu o prazo para interpor recurso contencioso, pelo que o
mesmo correu ininterruptamente desde 29 de Novembro de 1996,
ou seja, a partir do momento em que o recorrente foi notificado
do despacho de indeferimento que recaiu sobre o recurso hierárquico.

Ouvido sobre a questão prévia, o recorrente defende que a mesma
deve ser julgada improcedente.

O EPGA emitiu douto parecer, sustentando que a questão prévia
não procede.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a referida questão prévia.
2. Assenta-se na seguinte matéria fáctica necessária à decisão de

tal questão:
2.1. Em 15/5/96 o recorrente foi notificado de que lhe haviam sido

efectuadas correcções a matéria colectável no montante de
Esc. 2.249.228$00, relativamente ao exercício de 1991, nos termos
do art. 112o do Código do IRC.

2.2. Inconformado com tal decisão, o recorrente interpôs recurso
hierárquico para o Ministro das Finanças.

2.3. Por despacho de 31/10/96 o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais indeferiu o recurso hierárquico.

2.4. Por oficio da Direcção dos Impostos sobre o Rendimento da
Direcção Distrital de Finanças do Porto foi remetida, ao recorrente,
um ofício, com data de 27/11/96, por este recebida em 29/11/97, dando
conta da decisão, dita em 2.3, sendo o ofício do teor seguinte:

“Conforme despacho do Senhor Director de Finanças desta Divisão
do I. R., de 14 de Novembro de 1996, e a fim de dar conhecimento
da decisão que recaiu sobre o Recurso Hierárquico acima referen-
ciado, junto se remete fotocópia da informação elaborada para o
efeito”.

2.5. Em 30/12/96 o recorrente apresentou ao chefe da Repartição
de Finanças do 6o Bairro Fiscal do Porto um requerimento, de que
se transcreve o passo seguinte:

“. . . Ora a notificação referida em 1 supra, apenas identifica a
entidade que praticou o acto, sem referência à delegação ou sub-
delegação de competências, não indicando, por outro lado, os meios
para reagir à decisão. Deste modo a mesma não obedece ao estipulado
nos preceitos referidos.

“Pelo exposto, solicita o requerente que, nos termos do art. 22o

do Código de Processo Tributário e do art. 31o da Lei de Processo
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, lhe seja emitida urna certidão
contendo os elementos em falta, por forma a que, caso considere
adequado, possa reagir contra a referida decisão”.

2.6. A certidão solicitada através do requerimento dito em 2.5.
foi entregue ao recorrente em 24/01/97.

2.7. O presente recurso deu entrada neste Supremo Tribunal em
25/3/97.

3. Nos termos do art. 22o, n. 1, do CPT (diploma aplicável) o
recorrente dispunha de um prazo de 30 dias para pedir a notificação
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dos elementos que tivessem sido eventualmente omitidos na noti-
ficação da decisão de indeferimento, proferida pelo Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais.

Como é óbvio, o prazo começou a correr no dia 30 de Novembro
de 1996, ou seja. no dia imediato ao da notificação. Assim, o último
dia do prazo ocorria no dia 29 de Dezembro de 1996. Sendo este
dia um domingo, tal prazo transferiu-se para o dia seguinte, face
ao disposto no art. 279o, e) do Código Civil. Daqui decorre que o
último dia do prazo era o dia 30 de Dezembro de 1996. Estava pois
o recorrente em tempo para pedir a pretendida certidão.

Mas mesmo que se fizesse apelo ao art. 31o da LPTA nem assim
a solução seria diversa. Dispõe-se neste artigo poder o interessado,
dentro de um mês, requerer a notificação dos elementos em falta
(fundamentação integral da decisão e restantes indicações descritas
no artigo 30o da LPTA). Para cômputo do termo do prazo deverá
atender-se ao disposto no art. 279o, c), do Código Civil. Obviamente,
e se o último dia do prazo for um domingo, como no caso foi, tal
prazo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, o dia
30 de Dezembro, face ao disposto na alínea e) do citado art. 279o

do Código Civil. A palavra dentro não pode querer significar que
não seja excedido esse prazo de um mês. Isto porque as regras gerais
do cômputo do prazo são as fixadas no art. 279o do Código Civil,
que nos diz qual o termo do prazo quando o último dia do mesmo
for um domingo ou um feriado.

É pois tempestivo o pedido do recorrente para pedir a requerida
certidão.

Mas será que os elementos em falta, que o recorrente pretendeu
obter através da certidão requerida eram indispensáveis, e cabiam
dentro dos requisitos do art. 22o do CPT, de forma a justificarem
o funcionamento do n. 2 deste artigo, ou seja, terem a virtualidade
de interromper o prazo para recurso, que só começará assim a ser
contado “a partir da notificação ou da entrega da certidão que tenha
sido requerida”?

Vejamos. O n. 1 do art. 22o do CPT refere a possibilidade do
interessado requerer a notificação da fundamentação legal que não
se contenha na comunicação da decisão ou dos requisitos que tenham
sido omitidos nessa mesma comunicação.

Já vimos que o recorrente pretendeu saber se o autor do acto
agiu com delegação ou subdelegação de competências e quais os meios
que podia usar para reagir à decisão (ponto 2.5. do probatório).

Dispõe o art. 64o, n. 2, do CPT:
“As notificações conterão sempre a decisão, os seus fundamentos,

e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado, bem
assim como a indicação da entidade que o praticou e se o fez no
uso de delegação ou subdelegação de competências”.

Como resulta do acima exposto, a notificação ao recorrente não
continha a indicação dos meios de defesa e prazo para reagir contra
o acto que afectava “direitos e interesses legítimos do contribuinte”.

Assim, é manifesto que a comunicação da decisão não continha
”requisitos exigidos pelas leis tributárias”, pelo que bem andou o
recorrente em lançar mão do art. 22o, n. 1, do CPT.

Com as consequências previstas no n. 2 do mesmo artigo.
E, a referência ao art. 112o do Código do IRC não é relevante,

por isso que este artigo não só não indica qual o prazo para reagir
contra o acto, como também fala apenas em recurso para os tribunais,
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nos termos da legislação aplicável. O que é um pouco vago para
um contribuinte normal.

Mas não basta que isso esteja na lei. É necessário que seja ex-
pressamente notificado ao interessado. E o facto de se tratar de decisão
proferida em recurso hierárquico não altera os dados do problema,
já que a lei não faz qualquer distinção entre esta situação e outra
qualquer.

Concluímos pois que bem andou o recorrente em pedir a certidão
em causa.

Mas há mais. Afigura-se-nos ainda que, mesmo para um acto do
Secretário de Estado, importa dizer se o mesmo actua ou não por
delegação de competências. É a lei que o exige e não faz ela qualquer
distinção entre actos praticados por Secretários de Estado, Subse-
cretários de Estado, Directores-Gerais ou outras autoridades. Desde
que não se trate de um órgão de cúpula é obrigatória essa menção.
Situação que nada tem a ver com as referidas pela autoridade re-
corrida, que dizem respeito à verticalidade da decisão e com o imediato
recurso para o Tribunal da respectiva decisão.

Assim sendo, é óbvio que o prazo de dois meses para o recorrente
interpor recurso contencioso “conta-se a partir da entrega da certidão
requerida”, que teve lugar no dia 24/01/97.

Tendo o recorrente entregue o seu recurso neste Supremo Tribunal
no dia 25 de Março de 1997 o mesmo foi tempestivamente deduzido,
atenta a parte final do disposto na al. e) do art. 279o do Código
Civil.

4. Face ao exposto, desatende-se a questão previa da intempes-
tividade do recurso, suscitada pela autoridade recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Lúcio Barbosa — Fonseca Li-
mão — Coelho Dias. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 22 de Outubro 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.

Rec. n. 21.668; Recorrente: Jerónimo Calhau Mira; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferencia, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. JERÓNIMO CALHAU MIRA, identificado nos autos, impugnou
judicialmente a liquidação adicional de contribuição industrial efec-
tuada pela Repartição de Finanças de Évora.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de I.a Instância de Évora julgou
a impugnação improcedente.

Inconformado com tal decisão, o impugnante interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual negou provimento ao
recurso.

De novo inconformado com tal decisão, o impugnante interpôs
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

“- Os 3 sócios da Progestaf (1 gerente e 2 não gerentes) foram
os únicos trabalhadores que executaram os projectos geradores dos
proveitos da empresa no ano de 1988.

“- Por esses serviços receberam da Progestaf, a título de ajudas
de custo 328.000$00 e a título de Kms percorridos em carro próprio
3.107.016$00 em termos globais, tal qual havia sido ajustado entre
eles e a empresa.

“- Essas verbas foram calculadas mediante a indicação de cada
sócio dos dias gastos, do serviço prestado e dos Kms percorridos,
por cada um, em impresso próprio da empresa, fornecido por esta,
com recibo do próprio trabalhador.

“- Foi o trabalho desenvolvido por essas pessoas que geraram todos
os proveitos da empresa, nesse ano.

“- Não tendo eles recebido, por esse serviço, qualquer outra
remuneração.

“- Por isso, não restam quaisquer dúvidas que esses custos foram
comprovadamente indispensáveis à realização dos proveitos, não só
em termos teóricos, como práticos, como até formais.

“- E foram-no em termos formais, idênticos aos dos trabalhadores
de qualquer empresa e até do próprio Estado.

“ - O comportamento da A. F. foi arbitrário e ilegal, violando
nomeadamente o disposto no art. 26o do Cód. da Cont. Industrial.

“ - Deve, por isso, tal acto ser anulado.
“ - Com revogação do acórdão recorrido.
“ - O recurso deve proceder”.
Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo

que o acórdão recorrido deve ser confirmado.
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 no Tribunal Tributário

de 2a Instância, e que é relevante para a decisão da causa.
a) - A sociedade Progestaf - Projectos e Gestão Agro-Florestais,

Ld. mostra-se colectada em Contribuição Industrial - Grupo A, pelo
exercício da actividade de “projectos, gestão e assistência técnica em
explorações agro-silvo-pastoris”, que iniciou em 1.2.88:

b) - Em 28.6.89 apresentou naquela Repartição de Finanças a de-
claração modelo 2 de Contribuição Industrial referente ao exercício
de 1988;

c) - A liquidação da Contribuição Industrial ora impugnada teve
por base o exame à escrita da sociedade «PROGESTAF» efectuado
em 1992 pelo Serviço da Direcção Distrital de Fiscalização de Évora,
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tendo aquele “exame” incidido sobre os exercícios de 1988, 1989 e
1990;

d) - Do resultado desse exame à escrita passou-se de um lucro
tributável declarado de 607.287$00 para um lucro tributável corrigido
de esc. 4.089.297$00;

e) - As correcções efectuadas e acrescidas à matéria colectável
são as seguintes:

1. Esc. 821.805$00, por contabilização indevida de proveitos, no
valor de esc. 4.576.905$00, como “adiantamentos de clientes”, e de
custos, no valor de esc. 3.755.100$00, como “despesas antecipadas”:

2. esc. 3.482.010$00, resultante da não consideração como custos
do exercício das seguintes verbas:

- esc. 328.000$00 de despesas com ajudas de custos dos sócios;
- esc. 3.107.016$00 de kilómetros em viaturas particulares dos sócios;
- esc. 91.123$00, respeitante a telefone da residência particular dos

sócios;
f) - A correcção efectuada em e) 1., no valor de Esc. 821.805$00,

resultou do facto da A. F. Ter considerado que a ora recorrente,
ao ter contabilizado como “adiantamentos de clientes proveitos no
valor de esc. 4.576.905$00 e como “despesas, antecipadas” custos no
valor de 3.755.100$00, violou o princípio da especialização de exer-
cícios consagrado no art. 22o do Código da Contribuição Industrial
(CCI). . . ;

g) - A correcção efectuada em e) 2., no valor de esc. 3.482.010$00,
resultou do facto da A. F. não ter considerado como custos do exercício
despesas com ajudas de custo aos sócios no valor de 328.000$00,
kms em viaturas particulares dos sócios no valor de esc. 3.107.016$00
e telefone da residência particular dos sócios no valor de 46.994$00. . . ;

h) - Com base nessas correcções a Repartição de Finanças de Évora
procedeu à liquidação adicional da Contribuição Industrial, Grupo
A, no montante de esc. 2.388.919$00;

i) - A sociedade “Progestaf, Ld» foi notificada em 6/10192, nos
termos do art. 102o do CCI, para pagar a Contribuição Industrial
assim apurada;

j) - Como não tivesse satisfeito o pagamento dentro do prazo de
cobrança voluntária, que terminou em 21.9.93, foi processada certidão
da dívida para cobrança coerciva da dívida e acréscimo;

k) - Com base nessa certidão de dívida foi instaurada na Repartição
de Finanças de Évora o processo de execução fiscal n. 93/100252
contra a referida sociedade;

l) - Esta foi citada em 15.2.93 para efectuar o pagamento no prazo
de 20 dias ou deduzir oposição;

m) - Por despacho proferido em 19/5/94 pelo Chefe de Repartição
de Finanças de Évora reverteu tal execução contra o seu sócio-gerente
Jerónimo Calhau Mira, residente em Évora, tendo este sido notificado
através do ofício 3325, de 19/5/94, daquela R. F. para pagar a con-
tribuição em falta ou deduzir oposição no prazo de 20 dias;

n) - O referido sócio-gerente apresentou em 3.8.94 na R. F. de
Évora a presente impugnação;

o) - Eram sócios da sociedade “Progestaf, Ld” quem, como técnicos
agrários especializados, desenvolvia toda a actividade de elaboração
de projectos, acompanhamento e execução dos mesmos;

p) - Na data da apresentação dos referidos projectos nos serviços
do Ministério da Agricultura, os clientes da sociedade pagavam uma
determinada importância equivalente a 50% do preço total acordado,
sendo o restante pago quando o projecto fosse aprovado;
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q) - No caso de os projectos serem aprovados ou contemplados
por falta de recursos financeiros disponíveis, nenhuma outra quantia
era paga;

r) - A resposta à apresentação dos projectos pode demorar alguns
anos;

s) - A sociedade “Progestaf, Ld” possui no seu activo imobilizado
uma viatura, de matrícula DM-30-00.

3. Como decorre das alegações do recorrente estão em causa as
quantias de Esc. 328.000$00 e Esc. 3.107.016$00, que a mesma qua-
lificou como custos. A primeira daquelas importâncias reporta-se, no
dizer do recorrente, a ajudas de custo. Quanto à segunda, referir-se-á,
também no dizer do recorrente, a despesas referentes a quilómetros
efectuados pelos sócios.

A Administração Fiscal não considerou tais despesas como custos
pelas razões que o acórdão recorrido fixou no respectivo probatório.

A recorrente sustenta que tais custos foram “comprovadamente
indispensáveis à realização dos proveitos”.

Porém, não foi isso que o acórdão recorrido deu como provado.
O que o acórdão recorrido considerou foi que os documentos in-

ternos destinados a comprovar tais despesas, desacompanhados de
provas adicionais credíveis, não eram bastantes para fazer o Tribunal
concluir pela veracidade das respectivas operações.

Escreveu-se no acórdão recorrido:
“As verbas em causa, porque relativas a aquisições de bens e ser-

viços, deveriam assentar em documentos justificativos de origem
externa.

“A, inexistência daqueles documentos (documentos de origem ex-
terna) afecta, em princípio, o valor probatório da contabilidade do
impugnante.

“Daí que os documentos justificativos internos apresentados pelo
impugnante, desacompanhados de quaisquer provas adicionais que
confirmem a autenticidade de todas as operações naqueles constantes
. . . não nos permitam concluir pela veracidade daquelas opera-
ções. . .”

Quer isto dizer que o acórdão recorrido não deu como provada
a veracidade das operações em causa.

Daqui decorre que estando em causa matéria de facto, o eventual
erro de julgamento por parte do T. T. de 2.a Instância, escapava
sempre à censura deste Supremo Tribunal.

É que a apreciação da matéria de facto está, no caso concreto,
vedada a este Supremo Tribunal, face ao disposto no art. 21o, n.o 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”.

Mas tal regra admite excepções, quais sejam as decorrentes do
n. 2 do art. 722o do C. P. Civil, aplicável ex vi do art. 2o, f) do
CPT, a saber:

“Ofensa duma disposição expressa da lei que exija certa espécie
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova”.

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

Refira-se aliás que o recorrente centra o seu discurso na indis-
pensabilidade dos custos em causa para a realização dos proveitos.
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Ora, como e bom de ver, e decorre dos excertos atrás transcritos,
o que o acórdão recorrido considerou é que o recorrente não fez
prova da veracidade das operações (custos) em causa.

E o recorrente nem sequer atacou esta vertente do acórdão, pelo
que também logo por aí sempre o seu recurso estaria votado ao
insucesso.

4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (Relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Foi presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Graduação de créditos por impostos indirectos.

Doutrina que dimana da decisão:

Os créditos por imposto indirecto gozam do privilégio mo-
biliário do art.o 736o n.o 1 do C. Civil, sem limite temporal.

RECURSO n.o 21.687 em que o recorrente é Fazenda Pública e
recorrido Manuel Pereira Pacheco e de que foi relator Exm.a Cons.a
Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do T.
T. de 1a Instância do Porto, a fls. 10 e seguintes, dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

“1.A penhora não constitui o limite temporal de privilégio mo-
biliário geral.

2.Com efeito, o art.o 736o, 1 do C. Civil prevê expressamente que
o privilégio por impostos directos se estende aos créditos inscritos
para cobrança durante o ano da penhora e nos dois anos anteriores.

3.Tal significa que os créditos privilegiados por impostos directos
se podem constituir após a penhora.

4.E que o mesmo se verifica em relação aos créditos por impostos
indirectos, por maioria de razão, atenta a inexistência de limitação
temporal em relação aos mesmos.

5.O privilégio mobiliário geral não tem a natureza de garantia real,
sendo um mero direito de crédito com preferência.

6.O art.o 236o n.o 1, primeira parte, do Código Civil, tem prevalência
sobre o art.o 822o n.o 2 do C.C.

7.O regime dos impostos indirectos constituem uma excepção pre-
vista na Lei à preferência dos credores (art.o 822o n.o1 do C. C.).

8.O regime daquele artigo não é portanto, aplicável, nesta sede.
9.Os créditos privilegiados ainda que posteriores à penhora deviam,

pois, ser graduados preferencialmente ao crédito exequendo.
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A sentença recorrida violou o disposto nos arts.o 736o e 747o, ambos
do Código Civil”.

O Exm.o Magistrado M.o P.o, junto deste S.T.A., embora opinando
pela improcedência do recurso, não deixou, no entanto de reconhecer
que a jurisprudência deste S.T.A. aponta em sentido inverso.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Para serem pagos pelo produto da venda de bens móveis, penho-

rados em 7/10/94, apresentaram-se à graduação os créditos reclamados
pela Fazenda Nacional, relativos a IVA dos anos de 1994 a 1996
e respectivos juros e o exequendo, respeitante a IVA e contribuições
do C.R.S.S.

Procedendo à graduação, o M.o Juiz “a quo” procedeu da seguinte
forma:

1.oOs créditos reclamados de IVA até Outubro de 1994 inclusive
e respectivos juros de mora relativos aos últimos dois anos.

2.oA quantia exequenda.
3.oOs restantes créditos de IVA reclamados e respectivos juros de

mora relativos aos últimos dois anos.
Contra este entendimento, reagiu a F. N. afirmando que os créditos

privilegiados, ainda que posteriores à penhora, deviam ser graduados
preferencialmente ao crédito exequendo (conclusão a).

A questão a decidir consiste, pois em saber como graduar os apon-
tados créditos, o que, tudo, há-de resultar da interpretação dos arts.o
822o e 736o n.o 1 ambos do C. Civil.

Dispõe aquele:
1.Salvo nos casos especialmente previstos na Lei, o exequente ad-

quire pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer
outro credor que não tenha garantia real anterior.

2.Tendo os bens do executado sido previamente arrestados a an-
terioridade da penhora reporta-se à data do arresto.

Reza o art.o 736o n.o1 do C. Civil.
O Estado e as Autarquias locais têm privilégio mobiliário geral

para garantia dos créditos por impostos indirectos, e também pelos
impostos directos para cobrança no ano corrente na data da penhora
do acto equivalente e nos dois anos anteriores.

Assim “enquanto o art.o 822o tem por função atribuir ao exequente
garantido por penhora prevalência sobre qualquer outro credor ser
garantia real anterior, salvo em casos especialmente previstos na Lei,
no art.o 736o n.o 1 atribui-se privilégio mobiliário geral, sem limites
temporais, aos impostos indirectos e privilégio mobiliário geral apenas
aos créditos por impostos directos inscritos para cobrança no ano
da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores” (v. Ac.
do STA de 21/4/93, Rec. 15933, Ac. D. de 15/1/96, pag.1302).

Deste modo, os créditos reclamados, todos eles relativos a IVA
que, como se sabe é um imposto indirecto, muito embora alguns
deles sejam posteriores ao ano de penhora, devem ser graduados,
como resulta “a contrário” da primeira parte do art.o 736o n.o 1 do
C. Civil, à frente do crédito exequendo.

Nesta conformidade, acorda-se em, revogando a decisão recorrida,
conceder provimento ao recurso, graduando os créditos, sem prejuízo
da precimidade das custas, pela seguinte forma:

1aOs créditos reclamados pela F. N. e respectivos juros e os exe-
quendos relativos a IVA.
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2aO crédito exequendo relativo a C.R.S.S.
Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Figueiredo — Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Prescrição; conhecimento oficioso; obrigações tributárias; dí-
vidas resultantes de mútuo.

Doutrina que dimana da decisão:

O conhecimento oficioso de prescrição só tem lugar quando
se trata de obrigação tributária.

A prescrição das dívidas de juros, resultantes de contractos
mútuos celebrados pela C. G. D., não pode ser seguido
de ofício, pelo Tribunal.

Recurso no 21.746 em que é recorrente Caixa Geral de Depósitos
e recorrido Maria Elisa Pedroso Rosa Rodrigues da Gama Ima-
ginário e de que foi relator Exm.o Cons.o Fonseca Limão.

A Caixa Geral de Depósitos, não se conformando com o despacho,
a fls. 36, e a sentença , a fls. 47 e seguintes, do M.o Juiz do T. T.
de 1a Instância de Lisboa, dele interpôs recurso para este S.T.A.,
terminando as suas alegações com a formulação de um quadro con-
clusivo, no qual se insurge em síntese, por em ambos a prescrição
de juros ter sido conhecida oficiosamente.

Os recorridos bateram-se pela manutenção do julgado.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A. foi do parecer

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O M.o Juiz ”a quo” pelo despacho de fls. 36, depois de admitir

um crédito reclamado pela C. G. D., referiu o seguinte:
”Os juros petecionados que gozam de garantia de penhora são

apenas os relativos ao período de cinco anos entendendo-se a re-
clamação no que aos juros excede este limite com reclamação de
créditos comuns e portanto nesta parte rejeitada...”

Consequentemente, na sentença de fls. 47, decidiu o seguinte:
”Considerando que quer o crédito reclamado quer o exequento

gozam da mesma garantia — penhora efectuada e registada com a
mesma data graduo — ”ex aequeo” os referidos créditos e respectivos
juros, para serem pagos pelo produto da venda, com a restrição, quanto
aos juros, de não poder a respectiva contagem exceder os cinco
anos ...”.

Contra este entendimento reagiu a C.G.D. alegando que a pres-
crição dos juros, para além daquele período de tempo, não foi alegada
e por isso, dela não era permitido conhecer.

Constata-se, efectivamente, dos autos, que os juros peticionados
pela C.G.D. excederam o período de cinco anos, não tendo sido ale-
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gado a prescrição dos sobrantes, sendo aqueles emergentes de em-
préstimo. A questão a decidir consiste, pois, em saber se o M.o Juiz
”a quo” pode conhecer, oficiosamente, da referida prescrição.

O DL. 48953 instituiu a C. G. D. como pessoa colectiva de direito
público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com função
de instituto de crédito do Estado, atribuiu-lhe um estatuto, hoje re-
vogada pelo DL.287/93, de 20/8, do qual se destaca o direito de usar
o processo de cobrança coerciva de todas as dívidas de que fosse
credora, independentemente da sua origem, natureza ou título mais
simples e acelerado, como é o caso do processo de execução fiscal
(v .art.o 61o , na redacção do DL 693/70).

No processo de execução fiscal, regulado no Crédito de Processo
Tributário, assenta o art.o 259o que assim reza:

“A prescrição será conhecida oficiosamente pelo Juiz se o Chefe
de Repartição de Finanças não o tiver feito.”

Todavia, o art.o 34o n.o 1 daquele compêndio normativo, ao tratar
da prescrição, reporta-se apenas às obrigações tributárias.

Da conjugação de ambos os preceitos resulta, assim, que a prescrição
a conhecer oficiosamente há-de ser tão-só aquela que respeite a obri-
gações tributárias.

Natureza que, obviamente, não têm as dívidas, quer a exequenda
quer a reclamada, pois são fruto de meras relações jurídico-privadas,
estabelecidas mediante contratos de mútuo, celebrados no exercício
da actividade creditícia desenvolvida pela recorrente.

E, se as referidas dívidas não tem natureza de obrigação tributária,
igual condenação é de extrair quanto aos respectivos juros que delas
emanam, sabido como é que o acessório segue o principal.

Ora, constituindo os juros mencionados dívidas de natureza me-
ramente civil, o Tribunal não podia suprir, de ofício, a prescrição
que, para ser eficaz, tinha de ser invocada por aquele a quem apro-
veitava (v. art.o 303o do C. Civil ).

Em suma, a prescrição dos juros não podia ser oficiosamente co-
nhecida pelo M.o Juiz ”a quo”, pelo que, nesta parte, merece reparo
a decisão recorrida.

Termos em que, revogando-se na parte em que limitar a contagem
dos juros aos cinco anos, se acorda em conceder provimento ao
recurso.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — João Plácido Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueired — Benjamim Silva
Rodrigues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Reclamação de créditos. Créditos hipotecários da Caixa Geral
de Depósitos. Prescrição. Conhecimento da.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O art.o 60o do D.L. n.o 48 953, de 05.04.1969, deve ser
interpretado no sentido da garantia hipotecária do crédito
da Caixa Geral de Depósitos abranger sempre os juros
pela taxa legal e relativos a três anos, ainda que do registo
não conste a inscrição dos juros e dessa taxa.

II — Estando a diferença de taxa entre os juros convencionados
e os mencionados no registo de hipoteca garantidos por
penhora, deve ela ser também graduada por apelo a esta
garantia real.

III — O juiz fiscal não pode conhecer oficiosamente da pres-
crição dos juros de crédito da Caixa Geral de Depósitos
proveniente de mútuo garantido por hipoteca em virtude
do direito subjectivo exequendo manter o seu regime de
direito substantivo de direito privado, não obstante ser
cobrado em processo de execução fiscal.

Recurso n.o 21 811. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; 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. A Caixa Geral de Depósitos, S. A., dizendo-se inconformada,

com a sentença de graduação de créditos do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa (1o Juízo - 1a Secção), de 97.03.17, na parte
em que esta restringiu a graduação dos juros relativos ao empréstimo
hipotecário outorgado por escritura pública de 14.04.1981 apenas aos
correspondentes à taxa de 21,25 %, constante do registo, durante o
período de três anos e na parte em que, conhecendo oficiosamente
da prescrição, não graduou os juros devidos pelo período superior
a cinco anos, dela recorre directamente para esta formação judicial,
pedindo a sua revogação e, em alternativa, ou a graduação de todo
o crédito exequendo até à data da venda, sem qualquer discriminação,
ou, então a graduação, em segundo lugar, do crédito hipotecário e,
em terceiro lugar, da parte restante do crédito exequendo sem qual-
quer limite quanto a juros, embora contados somente até à data da
venda.

2. O processo de reclamação, em que teve lugar tal graduação,
correu por apenso ao processo de execução fiscal que foi movido
contra a executada Vitoral - Sociedade de Construções, Lda, com
os demais sinais dos autos, para cobrança de créditos emergentes
dos empréstimos, garantidos por hipoteca, concedidos pela recorrente
à executada abaixo descritos.

3. A sentença recorrida estribou-se no entendimento de que a hi-
poteca apenas garantia os juros relativos aos três anos pela taxa cons-
tante do registo e não pela taxa convencionada, de acordo com o
disposto no art.o 693o n.os 1 e 2 do C. Civil, razão pela qual apenas
graduou os relativos aos dois anos pela taxa estipulada, e de que
os correspondentes ao período excedente a cinco anos estavam pres-
critos, prescrição essa que era de conhecimento oficioso, conforme
disposto no art.o 259o do C. P. Tributário.

4. Pretexta a recorrente, nas suas alegações, - e assim também
concluiu -, que a limitação da garantia da hipoteca relativamente
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à taxa de juros constante do registo, decidida pela sentença, ofende
o disposto no art.o 60o do D. L. n.o 48 953, de 05.04.1969 (então
em vigor) e que, mesmo a sufragar-se a sua tese sempre os juros
convencionais deveriam ser graduados em função da garantia resul-
tante da penhora, de acordo com o disposto no art.o 822o do C.
Civil e, finalmente, que o juiz não podia conhecer da prescrição dos
juros pelo período excedente ao prazo de cinco anos, em virtude
de não ter sido invocada por quem aproveitava e de não ser aplicável
às dívidas da Caixa, ma apenas às dívidas do Estado, o disposto no
art.o 259o do C. P. Tributário quanto ao conhecimento oficioso da
prescrição.

5. Não houve contra-alegações da recorrida Fazenda Pública.
6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso, afirmando que a sentença graduou
os créditos de acordo com a lei e que, não distinguindo o art.o 259o

do C. P. T. entre créditos do Estado e os de outras entidades cobrados
em processo de execução fiscal, ele se deverá aplicar a todos.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São as de saber se podem relevar-se, em sede de reclamação de

créditos, os juros convencionados a taxa superior à constante do registo
da hipoteca; na negativa e dizendo eles respeito à quantia exequenda,
se a diferença entre os juros convencionados e os constantes do registo
da hipoteca deve ser graduada por apelo ao disposto no arto 822o

do C. C. e, ainda, a de saber se o juiz pode conhece oficiosamente
da prescrição dos juros de dívidas hipotecárias da Caixa Geral de
Depósitos cobradas através de processo de execução fiscal.

2. A matéria factual.
A decisão recorrida deu por provado o seguinte quadro fáctico:
«a) A Fazenda Pública, em representação da Caixa Geral de De-

pósitos, instaurou o processo executivo n.o 45/87/5a Secretaria das
Execuções Fiscais de Lisboa contra Vitoral - Sociedade de Cons-
truções, L.da, para cobrança de dívida decorrente de:

- a1) contrato de mútuo sob a forma de abertura de crédito
n.o 2J 42 324 outorgado entre as partes em 14.4.1981 por escritura
pública lavrada na Nota Privativa da exequente, estando em dívida
o capital de 8 032 090$00 acrescido de juros de mora vencidos desde
14.10.1981 à taxa actualizada de 22.51%/ano.

a2) contrato de mútuo n.o 2J 47 480 outorgado entre as partes
em 13.4.1982 por escritura pública lavrada na Nota Privativa da exe-
quente, estando em dívida o capital de 1 780 000$00 acrescido de
juros de mora vencidos desde 13.4.82 à taxa actualizada de 22,5 %.

b) Garante o empréstimo referido na al. a1), respectivos juros e
despesas, hipoteca constituída pelo executado sobre o prédio urbano
desanexado do descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila
Franca de Xira sob o n.o 18 892 a fls. 155/vo do Livro B-49 e que
tomou a descrição n.o 28 249 a fls. 193 do Livro B-82 da mesma
Conservatória, actualmente ficha n.o 620 de 4.7.88, inscrito na matriz
predial urbana sob o art.o 3472 e constituído em propriedade ho-
rizontal, fracções “A” a “L” registada pela cota F-1, ap. n.o 32 de
4.7.88, levada a registo pela ap. n.o 14 de 63.1981, cota C-1 da men-
cionada ficha n.o 620 da dita Conservatória, pelo capital de
8 000 000$00, juro anual até 21,25%, despesas de 320 000$00 e mon-
tante máximo de capital e acessórios de 13 420 000$00.



(1) Cf. Acs. do STJ, de 23.10.986 e de 08.03.90, in, respectivamente, B.M.J. n.os 360o-605
e 395o-551.
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c) Garante o empréstimo referido na al. a2), respectivos juros e
despesas, 2.a hipoteca constituída sobre o mesmo prédio, levada a
registo pela ap. n.o 1 de 25.11.81, cota C-2 da mencionada ficha de
registo n.o 620, pelo capital de 2 000 000$00, juro anual até 23%,
despesas de 80 000$00 e montante máximo de capital e acessórios
de 3 460 000$00.

d) Por termos de 24.11.87 foram objecto de penhora as fracções
autónomas hipotecadas e designadas pelas letras “A”, “B”, “C”, “E”,
”F”, “G”, “H”, “I”, “J” e “L” e por termo de 5.1.90 a designada
pela letra “K”, todas referidas na al. b), e registadas as “A” a “L”
pela cota F-2, ap. n.o 33 de 4.7.88 e a «K» pela cota F-2, ap. n.o 47,
de 15.2.90, da ficha n.o 620 da dita Conservatória.

e) As fracções designadas pelas letras “A”, “B”, F”, “F”, “H” “J”
e “L” foram vendidas em 21.11.89 por meio de propostas em carta
fechada e adjudicadas à exequente pelo valor global de 27 050 000$00.

3 - Do direito e dos factos.
3.1. A primeira questão.
De acordo com o regime comum, emergente dos artigos 686.o,

687.o e 693o do C. Civil e dos art.os 1o, 2o n.o 1 al. h), 91o, 93o

e 96o do Código de Registo Predial, os juros, como acessórios que
são do crédito, deverão constar do registo da hipoteca para serem
garantidos pela mesma e, mesmo assim, tal garantia apenas abrange
os juros de três anos, não estando impedido o registo de nova hipoteca
em relação aos juros vencidos.

Relativamente à mesma matéria dos juros. dispõe-se no art.o 60o

do D. L. 48 953, de 5 de Abril de 1969 (Lei Orgânica da Caixa
Geral de Depósitos) o seguinte: «As hipotecas constituídas a favor
da Caixa Geral de Depósitos abrangem, independentemente de re-
gisto, os juros relativos a três anos».

Qual o exacto sentido desta disposição? Tem ela o conteúdo nor-
mativo defendido pela recorrente ou outro e, neste caso, qual?

A questão não é nova nos tribunais, pois estes já se pronunciaram
sobre ela (1).

Não há dúvida que o preceito tem de dizer algo mais do que se
tem de inferir do regime comum, sob pena de ter de considerar-se
que o legislador se repetiu inutilmente, o que não é credível, dada
a circunstância de estar a regulamentar o estatuto pessoal da Caixa
Geral de Depósitos e deste não reclamar uma tomada de posição
sobre a matéria, a menos que se quisesse estatuir alguma coisa de
novo em relação ao que constava da lei anterior, ou seja do C. Civil.

Segundo este ponto de vista, o preceito será uma norma especial.
Só que a admissibilidade do entendimento especial sufragado pela

recorrente corresponderia a mandar “para as malvinas” as razões tão
caras ao legislador da protecção da confiança e segurança do comércio
jurídico que tanto as citadas normas do Código Civil como as do
Código de Registo Predial visam acautelar.

E esse atentado seria tanto mais grave quanto respeitante a um
sector enorme do comércio jurídico da Comunidade Social como é
o do imobiliário.

Ele representaria uma entorse em relação ao regime que decorreria
do princípio da publicidade do registo e do princípio da liberdade
contratual.
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É que, muito embora o princípio da liberdade contratual possibilite
às partes a fixação do conteúdo dos contratos, e assim de taxa de
juro diferente da legal, o princípio da publicidade do registo demanda,
por seu lado, que esse diferente conteúdo tenha de constar da inscrição
do direito para poder valer perante terceiros.

Ora, nada na lei, para além do elemento literal, favorece o sentido
especial tirado pela recorrente.

Ao contrário, o facto de se fazer equivaler a garantia dos juros
igualmente ao mesmo período de três anos, de forma sintonizada
com o que estava previsto na lei civil, inculca a ideia de que o legislador
não quis contrariar o regime comum da necessidade da inscrição no
registo quanto à taxa convencionada, mas apenas acrescentar, algo
que o regime comum não prevê, especificamente apenas com relação
aos créditos hipotecários da Caixa Geral de Depósitos.

Aliás, dado não se vislumbrar fundamento material bastante, para
além dos limites abaixo apontados, para a configuração legal de um
regime contrário do previsto para os demais sujeitos jurídicos, a atri-
buição à Caixa Geral de Depósitos, a título de privilégio estatutário
pessoal, de uma garantia hipotecaria por três anos abrangente dos
juros convencionados, independentemente do registo os mencionar,
como defende a recorrente, seria manifestamente atentatória do prin-
cípio constitucional da igualdade, pois assentaria em razões puramente
subjectivas de favorecimento pessoal, do tipo daquelas que vêm enun-
ciadas no n.o 2 do art.o 13o da C.R.P.

Depois, repetindo aqui as palavras do acórdão de 23.10.1986, iden-
tificado em nota de rodapé, pode dizer-se que «se a solução fosse
a preconizada pela recorrente (por sinal a mesma), o legislador não
deixaria de redigir, dados os princípios expostos, os dispositivos legais,
em análise, de maneira a que deles se concluísse, com toda a clareza,
que o que ficava dispensado do registo seria, não o cômputo do prazo
até 3 anos, como do seu contexto resulta, mas a taxa de juro, elemento
indispensável para que, pelo registo, terceiros pudessem avaliar, com
aproximação o montante do crédito do credor».

Sendo assim, o sentido tem de ser forçosamente outro e outro
que se contenha dentro de tais exigências constitucionais.

Há, todavia, razões que explicam a disposição e que nos indicam
também qual o seu sentido especial.

Uma delas é a de que, praticando a Caixa. então como Instituto
Público Bancário do Estado, actos em massa, carentes de registo para
valerem perante terceiros, como é demandado pelo direito comum,
acontecia, muitas vezes, por vício de rotina, que o registo da hipoteca
era omisso quanto aos juros.

Outra é a de que qualquer sujeito jurídico, ao ser confrontado
com um registo de hipoteca a favor da Caixa sempre teria de con-
geminar, dado do lado do credor estar uma pessoa dotada da especial
natureza referida, que o capital mencionado no registo hipotecário
renderia juros à taxa legal, por ser lógica e naturalmente de presumir
que a Caixa enquanto instituto de crédito do Estado não poderia
deixar de os convencionar e, pelo menos, a tal taxa.

A ratio do preceito leva-nos, deste modo, à conclusão de que ele
deve ser entendido apenas com o alcance da garantia hipotecária
do crédito da Caixa abranger sempre os juros relativos a três anos,
pela taxa legal, mesmo faltando a inscrição registral destes.

Sendo assim, logo se concluiu que não pode atender-se, por força
da garantia da hipoteca, e em relação ao contrato de abertura de



(2) Diz este preceito exactamente o seguinte: «A prescrição será conhecida oficiosamente
pelo juiz se o chefe de repartição de finanças não o tiver feito».
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crédito a que alude a al. a1), à taxa de 22,5% nele estipulada, mas
apenas à taxa de 21,25 % que foi levada a registo, como se colhe
da al. b) do mesmo probatório.

Em igual sentido decidiram, aliás, os arestos identificados do S. T.
Justiça.

3.2. A segunda questão.
Mas se a resposta à primeira questão não induz à procedência

do recurso, na parte respectiva, o mesmo não se poderá já dizer
em relação à reclamada pela segunda.

Na verdade, se a diferença entre a taxa de juro constante do registo
de hipoteca, de 21,25%, e a taxa de juro convencionada no contrato
de abertura de crédito, de 22,5%, não pode ser graduada com base
na hipoteca, já o poderá ser com base na garantia da penhora, de
que a recorrente é também beneficiária.

Estando nós perante uma graduação feita no processo de execução
em que ela figura como exequente, embora por apenso, como manda
a lei, terão de atender-se a todas as garantias do crédito exequendo
que não carece de ser reclamado.

Ora, essa parte da dívida de juros consta do título executivo em
que se estriba a execução fiscal (certidão da escritura de abertura
de crédito) e está garantida por penhora.

E esta, como se sabe, atribui ao credor que dela goze o direito
de ser pago com preferência a qualquer outro credor que não goze
de garantia real anterior, de acordo com o disposto no art.o 822o

do C. Civil.
Deste modo, terá de graduar-se esse crédito da exequente, ao con-

trário do que fez a decisão recorrida, e, por isso, esta tem de ser
revogada nesta parte.

3.3. A terceira questão.
O juiz pode conhecer oficiosamente da prescrição dos juros da

dívida exequenda à Caixa Geral de Depósitos?
Com toda a segurança e ao contrário do entendido pela sentença

recorrida, se responde que não.
Esta, para decidir como decidiu, arrimou-se ao argumento de que,

estando a dívida a ser cobrada em processo de execução fiscal, estaria
também sujeita ao regime de conhecimento oficioso da prescrição
estatuído no art.o 259o do C. P. Tributário (2).

Dito de outro modo, a sentença apurou o regime substantivo da
obrigação exequenda, atinente à matéria, pela forma de processo adop-
tado para a sua cobrança coerciva e pela competência do tribunal
para a efectivar.

Todavia, não pode avalizar-se tamanha acepção.
O processo não tem a virtude de modificar a natureza da relação

que nele se conhece.
O processo apenas visa realizar coactivamente o direito subjectivo

invocado pelo credor ou seja, no caso, obter o cumprimento forçado
da entrega da prestação pecuniária a que o devedor se encontra ads-
trito (art.o 2o do C. P. Civil).

Ora, esta é, segundo os termos que emergem do título executivo,
uma dívida de direito privado, uma obrigação de pagamento de capital
e juros emergente de contratos de mútuo de direito privado, garantida,
em parte, pelo menos, como se viu já, por hipoteca. (3) 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.
(4) Idêntica conclusão quanto à natureza da obrigação exequenda se perfilhou no acórdão

deste tribunal, de 97.01.29, in Rec. 20 652 onde se abordou a questão da legitimidade da
execução fiscal poder prosseguir contra o terceiro possuidor dos bens hipotecados.
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Sendo assim, o facto da lei (3) prever, ao tempo, a competência
dos tribunais tributários ou fiscais para a sua cobrança e, decorren-
temente, a utilização do processo de execução fiscal, não alterará
a natureza do regime substantivo regulador da relação jurídica material
que naquele se conhece.

Esta continuará a ser regida pelo direito substantivo a que estava
sujeita.

Uma diferente compreensão poderia conduzir ao resultado absurdo
de vermos obrigações pecuniárias, de igual natureza originária, porque
constituídas ao abrigo da mesma lei material e até, porventura, na
mesma data, mudarem de natureza e regime substantivos consoante
a altura em que o credor viesse a juízo reclamar o seu cumprimento.

E concretizando esta asserção, podemos acrescentar que tal era
o que se passaria com os créditos da Caixa consoante esta recorresse
a juízo antes ou depois da entrada em vigor do D.L. n.o 287/93, de
20.08, que converteu a C.G.D. em sociedade anónima, dado que a
partir deste momento os tribunais comuns é que passaram a ser os
competentes para a sua execução e, evidentemente, segundo a forma,
adequada do processo civil.

A possibilidade de utilização do processo de execução fiscal re-
presentou uma prerrogativa concedida à Caixa Geral de Depósitos,
em razão da sua então natureza de instituto público de crédito, de
poder efectuar a cobrança dos seus créditos através dos tribunais
fiscais e do processo de execução fiscal, tendencialmente mais célere
e simpifficado, porque oficioso por regra, que foi modelado pelo le-
gislador 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).

Do exposto resulta, pois, que o regime da prescrição dos juros
da dívida exequenda se tem de colher no direito substantivo regulador
da obrigação exequenda e não no falado art.o 259o do C. P.
Tributário (4).

Este apenas rege para as obrigações pecuniárias regidas pelo direito
público para cuja cobrança a forma de processo competente é, segundo
o disposto no art.o 233o do C. P. Tributário, o processo de execução
fiscal.

É a compleição pública de tais obrigações ou seja, o facto de a
sua disponibilidade não estar sujeita por natureza na dependência
da vontade das partes (e consequentemente, ao princípio da autonomia
e da liberdade contratuais), mas decorrer simplesmente do estatuto
legal respectivo, que justifica a oficiosidade do conhecimento da pes-
crição que a elas respeite.

Ora, cessante ratione legis cessat euis dispositio, já o diziam os latinos.
Temos, portanto, que o senhor juiz só poderia conhecer da pres-

crição se o regime de direito substantivo da obrigação lho permitisse.
Mas ele não permite.

Na verdade, diz-se, no art.o 303o do, C. Civil, que o tribunal não
pode suprir de ofício a prescrição, carecendo de ser invocada por
aquele a quem aproveita.
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Os articulados não evidenciam tal alegação, nem o probatório de-
monstra que ela houvesse sido feita.

Assim sendo, o senhor juiz deveria ter graduado também os juros
de cuja prescrição conheceu, vencidos até à data da venda dos bens
por cujo produto se pretende o ressarcimento no concurso de credores
a se apresentaram.

Temos, portanto, que também nesta parte o recurso procede.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em conceder provimento ao recurso, revogando na medida corres-
pondente a decisão recorrida, ficando graduados em segundo lugar
o crédito exequendo e os juros de mora vencidos correspondentes
a três anos e às taxas constantes do registo hipotecário, de 21,25 %
e 23%, com relação, respectivamente, ao capital de cada um dos
contratos de mútuo sob a forma de abertura de crédito aludidos nas
als. a1) e a2) do probatório e, em terceiro lugar, os juros de mora
correspondentes a três anos, com início na mora dos mesmos
(14.10.81), e à diferença da taxa de 22,5 % para 21,25 % relativos
ao capital do mútuo aludido na al. a1) do probatório e os juros de
mora relativos ao capital de cada um dos referidos mútuos pelo tempo
excedente aos três anos acabados de referir e até à data da venda
dos bens penhorados e às taxas convencionais de 22,5 % e 23 %.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Oposição Fiscal. Prescrição. Caducidade. Prazos de...

Doutrina que dimana da decisão:

I — A prescrição refere-se à obrigação tributária, independen-
temente desta estar ou não liquidada e de o estar bem
ou mal, e o início do seu prazo está reportado ao facto
tributário.

II — A caducidade do direito de liquidação prende-se com
o prazo durante o qual a obrigação tributária pode ser
constatada e verificada através do acto de liquidação cuja
prática incumbe ao Estado no cumprimento de um dever
funcional.

III — Na ressalva de prazo mais curto do que o de 10 anos,
contemplada na parte final do n.o 1 do artigo34o do C.
P. T não cabe o prazo estabelecido para a caducidade
do direito de liquidação no art.o 33o do mesmo código.

Recurso no 21 813. Recorrentes: José Pedro Carvalho da Silva e mu-
lher; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Ben-
jamim Silva.

(1) Diz este preceito o seguinte: «A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos,
salvo se outro mais curto estiver fixado na lei».
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Administrativo:

A - O relatório.
1. José Pedro Carvalho Silva e mulher Argentina Maria Conceição

Ferreira da Silva, ambos com os sinais dos autos, deduziram perante
o Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo - 1a Secção)
oposição contra a execução fiscal contra eles movida para cobrança
do IRS relativo ao ano de 1989, no montante global de 1 049 154$00,
alegando que a mesma seria nula por nula ser a liquidação do imposto,
em virtude desta haver sido efectuada antes da decisão da comissão
distrital de revisão para quem tinha reclamado da fixação do ren-
dimento efectuada com base em exame à escrita, ter caducado o
direito de liquidação e estar prescrita a obrigação tributária.

2. A oposição foi julgada totalmente improcedente por sentença
de 20.12.96.

3. Dizendo-se inconformados, os oponentes recorrem agora direc-
tamente para esta formação judicial, restringindo os fundamentos do
seu recurso à questão da prescrição da dívida exequenda.

E nesse sentido argumentam nas suas alegações, - e assim concluem
sintonizadamente -, que a decisão recorrida a julgou erradamente
pois, ao contrário do considerado o prazo não era de dez, mas sim
de cinco anos, à luz da remissão para o art.o 33o que deve entender-se
estar contida na ressalva contemplada na parte final do n o 1 do
arto 34o (1), quando a obrigação tributária não tenha sido liquidada
e convertida em dívida exigível, como acontece no caso.

4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso, dado o tribunal a quo ter aplicado
correctamente a lei.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
A questão decidenda é a de saber qual é prazo de prescrição dos

impostos nos casos em que se entenda que a dívida exequenda não
está devidamente liquidada ou não é exigível.

2. A matéria factual.
A decisão recorrida deu por provado o seguinte quadro fáctico:
a) Foi instaurado contra os oponentes o processo de execução fiscal

no 1473-95/100232.5 proveniente de dívida do IRS do ano de 1989
e fixado na quantia de 1 049 154$00, com base na certidão emitida
pelo SAIR, com o n.o 950042116.

b) Os oponentes reclamaram da liquidação do IRS, tendo essa
reclama sido processada sob o n.o 1473-95400003.0.

c) Os oponentes foram citados para a oposição por carta registada
com aviso de recepção datada de 26.06.95.

d) Os oponentes deduziram a oposição em 7.7.95.
3. O direito e os factos.
Não pode acompanhar-se o raciocínio construído pelos recorrentes

sobre os termos em que ocorre a causa de extinção da obrigação
tributária traduzida pela prescrição.

Ele confunde a natureza da caducidade do direito de liquidação
com a da prescrição.



(2) Cf. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, 1972, p. 533.
(3) Vide os arts. 323o e 325o do C. Civil e 805o e 806o do C. P. Civil.
(4) Cf. José Carlos Vieira de Andrade, Lições de Direito Administrativo e Fiscal, ao 3.o

do Curso de 1995/96 da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, II Parte, pp. 45
e 46.

(5) Já transcrito nota de rodapé.
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A caducidade do direito de liquidação constitui uma causa específica
de ilegalidade do acto de liquidação e que resulta da violação do
dever que o Estado tem de liquidar os impostos durante o prazo
fixado na lei, de cinco anos.

É, como é evidente, uma causa de ilegalidade própria do direito
fiscal, dada a circunstância de a dívida tributária carecer aqui de ser
retratada em um titulo formal que explicite a existência e o montante
da obrigação tributária de causa ou emergente directamente da lei
e que é o acto de liquidação ou o acto tributário stricto sensu (2).

A caducidade do direito de liquidação prende-se, assim com o prazo
durante o qual a obrigação tributária pode ser constatada e verificada
através do acto de liquidação.

No direito comum não existe instituto similar. O eventual retar-
damento da liquidação da dívida por banda do credor apenas é sus-
ceptível de alcançar, aqui, projecção ao nível da sua prescrição (3).

A prescrição da obrigação tributária nada tem que ver a liquidação
da tributária, com o facto desta haver ou não sido liquidada pelo
credor que é o Estado ou outra pessoa colectiva pública.

A prescrição refere-se directamente à obrigação tributária, que é,
como se uma obrigação ex lege, uma obrigação cujos pressupostos
constitutivos, abstractamente enunciados, constam totalmente da lei
(princípio da tipicidade fiscal), e que nasce logo que, na prática da
vida, ocorram os factos materiais ou jurídicos que os preencham, sem
necessidade de intermediação de qualquer acto administrativo cons-
titutivo de tal obrigação.

O acto de liquidação tem apenas a função de reconhecimento da
existência dessa obrigação (efeito declarativo da obrigação) e de cons-
tituição do título formal que a demonstra, agora sob a forma apurada
ou seja, de divida de montante certo e determinado (efeito constitutivo
do título formal e abstracto) (4).

Quer isto dizer que. no rigor dos termos, só faz verdadeiramente
sentido que o prazo de prescrição seja referido à obrigação tributária
e ao momento em que esta nasce nos termos e por força da lei.

E assim procede a lei. Na verdade, o n.o 1 do art.o 34o do C.
P. T. (5) refere a prescrição à obrigação tributária e o n.o 2 do mesmo
artigo diz-nos que o prazo de prescrição se conta desde o início do
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo
regime especial.

Daqui se conclui que a prática ou não do acto de liquidação. de
modo substancial ou normalmente válido ou inválido, não interfere
nem com o momento a que se referencia o início do prazo de pres-
crição, nem com a definição da sua duração.

Os únicos eventos que tem alguma influência sobre a prescrição
da obrigação tributária, mas ainda aqui em aspectos que contendem
apenas com a consumação do prazo, já que o interrompem nos termos
aí enunciados, são os referidos no n.o 3 do citado art.o 34o do C.
P. T. (reclamação, recurso hierárquico, impugnação e instauração da
execução) e cujo relevo bem se compreende, por importarem uma

(6) Tratam-se de situações que se assemelham às referidas nos arts. 323o e 325o do
C. Civil.

(7) Sem embargo de poder, logicamente, verificar-se, também, em relação ao acto de
liquidação, a causa de ilegalidade da caducidade do direito de liquidação.
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posição do credor ou do devedor tributário perante a obrigação já
sob a forma de liquidada ou seja sob a forma de dívida tributária (6).

O facto da lei evidenciar a prescrição como fundamento de oposição,
falando de «prescrição da divida exequenda», não quer dizer que
a prescrição releve apenas em relação a uma obrigação tributária
liquidada, a uma dívida tributária, aqui já em fase de cobrança coerciva.

A lei limita-se, aqui, a consagrar em relação à dívida exequenda
um dos efeitos úteis decorrentes da prescrição da obrigação tributária.

Mas isso não quer dizer que a causa de extinção da obrigação
por prescrição não possa situar-se em momento anterior ao do acto
de liquidação (7) ou ao da execução coactiva da dívida tributária
e, como tal, não possa ser invocada, em outros campos como em
sede de impugnação judicial, reclamação graciosa ou recurso, como
fundamento de ilegalidade da dívida cujo cumprimento então se exija
e cuja legalidade se queira, então, controverter-se.

Se é verdade que a prescrição, como causa de extinção das obri-
gações, assenta no pressuposto de uma renúncia do credor à prestação,
não é menos verdade que, no caso das obrigações tributárias, ela
tem antes subjacente a ideia da protecção da confiança e da segurança
dos cidadãos quanto a não verem o seu património atacado em mo-
mento em que é de esperar já um certo esquecimento sobre a existência
dos factos tributários e, consequentemente, da obrigação tributária.

E este pressuposto tem tanto maior valor quanto é certo que aqui
se está perante prestações coactivas e sem natureza de sanção, como
são as obrigações tributárias, e o Estado tem o dever funcional de
liquidar em tempo.

Também, axiologicamente, tem, pois, sentido a posição da lei re-
ferenciar a prescrição ao facto tributária, independentemente de ter
havido ou não liquidação.

Temos, portanto, de concluir que o prazo de prescrição do IRS
é de 10 anos, como se estatui no n.o 1 do art.o 34o, como bem disse
a decisão recorrida, independentemente de a dívida estar ou não li-
quidada e de o estar bem, e não de cinco anos, como defendem
os recorrentes, não tendo qualquer pertinência o preenchimento da
ressalva feita na parte final deste preceito com o prazo referido no
artigo anterior (art.o 33o), dado este respeitar apenas à caducidade
do direito de liquidação que é um instituto jurídico-fiscal diferente
da prescrição.

Ora, dizendo a dívida exequenda respeito ao ano de 1989, não
se verificou ainda a prescrição.

Na verdade, o prazo de prescrição apenas se iniciou em 1 de Janeiro
de 1990 e de então para cá ainda não decorreram aqueles 10 anos.

Bem decidiu, pois, a sentença recorrida a questão analisada, pelo
que merece ser confirmada.

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

em negar provimento ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão — Extinção do procedimen-
to — Prescrição — Pedido de condenação em imposto
cumulado no processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão, prossegue este para
conhecimento do imposto nele liquidado, cumuladamente
com a multa que sancionava a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso no 21 868. Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: Fernando
de Sousa Bento. Relator: Ex.mo Cons. Dr. Hernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos artigos 103.o e segs. do CPCImpostos, contra
Fernando de Sousa Bento, não determinou o prosseguimento do pro-
cesso para a arrecadação do imposto liquidado e respectivas custas,
veio o representante da FaPa do mesmo recorrer, concluindo a sus-
tentar que:

— Em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pe-
dido de condenação do arguido no pagamento do imposto, consti-
tuindo a omissão de pronúncia sobre tal pedido nulidade de sentença,
nos termos do artigo 144.o/1 do CPT;

— Nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
O Ex.mo Magistrado do MP é de parecer que o recurso merece

provimento.
Cumpre apreciar.
Quanto ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não

procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do artigo 104.o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos artigos 2.o e 5.o/2, do Decreto-Lei n.o 20-A/90, de
15 de Janeiro, e artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril.

Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que
se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
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de natureza tributária, e o direito sancionatário punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do artigo 115.o do CPCI, que com-
promete somente o último, que vai impedir o procedimento pelo
primeiro e o prosseguimento dos autos para conhecimento das ma-
térias incluídas no objecto processual que a este se referem.

Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformente no sentido do prosseguimento do pro-
cesso (cf. Acs. de 30 de Maio de 1993, recs. n.os 16 305, 16 306 e
16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da eventual
condenação tributária a proferir.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. —Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Barbo-
sa. — Foi presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI. Processo de transgressão. Extinção do procedimento
judicial. Liquidação. Imposto. Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição — arto 115o al. b) —, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

Recurso n.o 21.894. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Luís
Martins Matias; Relator: Exmo. Conso. Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
22/11/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Luís Martins Matias.

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.
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A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas”.

O Exmo. Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” - cfr. arto 660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto - e eventuais juros -
nele “liquidado” - cfr., nomeadamente, apêndice ao Diário da Re-
pública, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional - cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.

Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15 de JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.
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Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decissão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição: prosseguimento do processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Embora tenha sido declarado extinto o procedimento judicial,
por prescrição, deve o processo de transgressão prosseguir
seus termos legais para conhecimento e arrecadação do im-
posto nele liquidado, no tribunal ”a quo”.

Recurso no 21930 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Prediocidral - Sociedade de Construção Civil, Lda. e de que foi
relator o Exmo Sr. Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Santarém, não se conformando com a decisão do
Mmo Juiz do mesmo Tribunal que ordenou o arquivamento dos autos
de transgressão, após ter declarado extinto o procedimento judicial
por prescrição, a favor de Prediocidral - Sociedade de Construção
Civil, Lda contra quem fora instaurado o respectivo processo por
falta de pagamento do imposto de compensação relativo aos 1o, 2o

e 3o trimestres de 1988, devido nos termos dos artos 11o e 22o do
Regulamento aprovado pelo Dec. Lei 354-A/82 de 4 de Setembro
no montante de 9000$00, veio interpor recurso, ”per saltum”, para
este S.T.A. em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade,
nos termos do arto 144o no 1 do C.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Dec. Lei 449/71, de 26 de Ou-
tubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente e,
em consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação da arguida
no pagamento do imposto, juros e custas.»

Não houve contra-alegações.
O Mmo Juiz proferiu despacho de sustentação referindo, em síntese,

não olvidar ”o facto de a jurisprudência ”deste Tribunal” ir toda
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no sentido de que, mesmo extinto o procedimento judicial devido
a prescrição, se deve conhecer da obrigação de imposto” sendo certo,
no entanto que, por razões no mesmo aduzidas ” o recurso não merece
provimento.”

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que ”não ocorre a nulidade de omissão de pronúncia” uma vez
o ”Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido de condenação do ar-
guido no pagamento do imposto” salientando ser ”jurisprudência pa-
cífica nesta secção tirada já na vigência do C.P.T. e do RJIFNA a
que sustenta que a prescrição do procedimento judicial pela trans-
gressão fiscal não obsta ao prosseguimento dos autos para arrecadação
do imposto no próprio processo de transgressão e não tenha prescrito
a obrigação tributária”.

Pronuncia-se, ainda, contra o entendimento do Mmo Juiz expresso
no despacho de sustentação no sentido da aplicação do Dec. Lei
17/91 de 10 de Janeiro, que é uma lei geral e por isso não revoga
a lei especial - Dec. Lei 20-A/90 de 15 de Janeiro, salvo inequívoca
intenção do legislador que no caso inexiste.

Deve, em consequência proceder a 1a das conclusões e, revogada
a sentença, ”prejudicado fica o conhecimento da 3aconclusão.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, coloca-se a questão de saber

se, como defende a Recorrente, deve o processo prosseguir seus termos
para se conhecer do imposto e dos juros devidos.

Antes, porém, cabe dizer que, contra o que sustenta a Recorrente,
não se verifica a alegada nulidade por omissão de pronúncia já que,
como bem observa o Exmo Magistrado do Mo Público, o Mmo Juiz
decidiu não conhecer do pedido de condenação do arguido no pa-
gamento do imposto. É que, na mesma sentença se explicitou que
no respeitante à ”obrigação do pagamento do imposto de compensação
não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva”. Não ob-
stante, ordenou-se o arquivamento dos autos o que significa clara
intenção de pôr termo ao processo.

A questão nuclear do recurso é, pois, a de saber se o processo
deve ou não prosseguir para arrecadação do imposto no Tribunal
”a quo”.

A resposta tem de ser afirmativa, apesar de prescrito o proce-
dimento judicial, como tem sido pacífico o entendimento jurispru-
dencial deste STA, não se descortinando razões para alterar tão firme
corrente jurisprudencial, de resto salientada no despacho de susten-
tação e também pelo Ministério Público (cfr. por todos aos Acs. de
7.7.93 in Ap. DR de 8.5.96 pags. 2764, 2766, 2768, 2770, 2799, 2809,
2814 e 2821, e ainda Acs. de 12.5.93 - Rec. 15452 in Ap. Dr de
30.4.96 pag. 1747 e de 15.5.94 - rec. No 17111).

Na verdade, de acordo com o disposto nos artos 118o, 122o, 127o

e 141o todos do C.P.C.I., diploma aplicável e bem assim, tendo em
conta o no 2 do arto 5o do Dec. Lei 20-A/90 que aprovou o Regime
Jurídico da Infracções Fiscais não Aduaneiras, elemento decisivo era
que a lei determinasse a instauração do processo de transgressão
não só para aplicação da multa mas também para a exigência do
imposto em falta, como é precisamente o caso dos autos em que
se faz apelo justificado ao arto 34o do Regulamento do Imposto de
Compensação aprovado pelo Dec. Lei 354-A/82 de 4 de Setembro
que dispõe: ”Se o processo de transgressão em que houver também
de ser liquidado o imposto estiver parado durante 5 anos, ficará extinto
o procedimento para a aplicação da multa, prosseguindo, no entanto
para a arrecadação do imposto devido.”
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Eis, pois, aqui radicado o entendimento de que terminado o pro-
cedimento judicial por força da prescrição quanto à infracção, deverá
o processo prosseguir os seus termos legais, no Tribunal recorrido,
relativamente ao imposto e juros devidos já que o processo de trans-
gressão instaurado visou também essa finalidade, feita constar desde
logo no auto de notícia, como liquidação do imposto no próprio pro-
cesso transgressional, pelo que o recurso merece ser provido nesta
parte.

É, de resto, o sufragar de um entendimento atinente a situações
idênticas, previstas nas leis tributárias: Cód. Imposto Profissional (arto

74o); Cód. Imposto Complementar (arto 89o § 1o); Regulamento do
Imposto sobre Veículos (arto 30o) e Regulamento do Imposto do
Selo (arto 219o § 2o) em que, não obstante a extinção do procedimento
judicial por prescrição deverá o processo prosseguir para arrecadar
o imposto no Tribunal respectivo.

A esse entendimento não se opõe o arto 115o do C.P.C.I. que
apenas se reporta, à cessação do procedimento transgressional, para
perseguição da infracção.

Também o RJIFNA aprovado pelo D.L. 20-A/90, de 15 de Janeiro
e o C.P.T. apesar de vigentes não se mostram aplicáveis a tais situações
porque no caso se reportam a factos ocorridas antes de estes diplomas
entrarem em vigor.

A decisão recorrida não pode manter-se na medida em que se
optou pelo arquivamento dos autos sem que ordenasse o seu pros-
seguimento para neles se determinarem os procedimentos adequados
com vista a arrecadação do imposto devido e demais acréscimos de-
vidos (juros compensatórios).

Quanto à questão das custas, se bem interpretamos o que a re-
corrente propugna, carece de razão pois que, julgado extinto por pres-
crição o procedimento judicial e consequente arquivamento as mesmas
custas não eram devidas pela arguida porque nelas não podia ser
condenada.

Obviamente que a futura condenação no imposto acarretará, em
consequência, a condenação em custas que legalmente forem devidas.

Face ao exposto, acorda-se em conceder parcial provimento ao
recurso, revogando-se em parte a decisão recorrida devendo os autos
prosseguir seus termos no Tribunal ”a quo” para ser conhecido o
imposto e juros compensatórios exigidos.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPC — Processo de transgressão — Extinção do procedimen-
to judicial — Liquidação — Imposto — Cobrança.
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Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição — arto 115o al. b) —, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

Recurso no 21.931, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Américo Figueiredo Couveiro, Lda e do qual foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
13/12/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Américo Figueiredo Couveiro, Lda.

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas”.

O Exmo. Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” — cf. arto 660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto — e eventuais
juros — nele “liquidado” — cfr., nomeadamente, Apêndice ao Diário
da República, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se
remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
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de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional — cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág.320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.

Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15 JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI. Processo de transgressão. Extinção do procedimento
judicial. Liquidação. Imposto. Cobrança.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição — arto 115o al. b) —, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para “arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

Recurso n.o 21.932. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Anacleto
Pires Filipe; Relator: Exmo. Conso. Dr. Brandão de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
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13/12/96, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Anacleto Pires Filipe.

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, “como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis”, uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
“deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso”, sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim, “o recurso ser julgado procedente e, em
consequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
ao pagamento do imposto, juros e custas”.

O Exmo. Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de “uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual”: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, “visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso” - cfr. arto 660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto - e eventuais juros -
nele “liquidado” - cfr., nomeadamente, apêndice ao Diário da Re-
pública, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declaratório tendente à definição
da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional - cfr. Alberto Xavier,
Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 115; Cardoso
da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320; Laurentino Araújo, Pro-
cesso de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPCI Anotado, págs. 334 e segs.

Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15 de JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.
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Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento. Prescri-
ção. Pedido de condenação em imposto cumulado no
processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão prossegue este para
conhecimento do imposto nele liquidado, cumuladamente
com a multa que sancionava a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso n.o 21 934; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Trans-
portes Cebola, LDA; Relator: EXMO. Conso. Dr. ERNÂNI
FIGUEIREDO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos arts. 103o. e ss do CPCImpostos, contra Trans-
portes Cebola, Lda, não determinou o prosseguimento do processo
para a arrecadação do imposto liquidado e respectivas custas, veio
o Representante da FaPa. do mesmo recorrer, concluindo a sustentar
que:

-em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, constituindo
a omissão de pronúncia sobre tal pedido nulidade de sentença, nos
termos do art. 144o/1 do CPT;

-nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
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O Ex.mo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento.

Cumpre apreciar.
Quanto ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não

procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do art. 104o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos arts. 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, de 15.1, e art. 11o

do DL 154/91, de 23.4.
Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que

se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do art. 115o do CPCI, que compromete
somente o último, que vai impedir o procedimento pelo primeiro
e o prosseguimento dos autos para conhecimento das matérias in-
cluídas no objecto processual que a este se referem.

Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformemente no sentido do prosseguimento do
processo (cf. Acs. de 30.5.93, recs. nos 16 305, 16 306 e 16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da eventual
condenação tributária a proferir.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para o co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (Relator) — João José Coelho Dias (com a declaração de
que daria parcial ao recurso pois a Recte carece de razão quanto
às custas) — José Joaquim Almeida Lopes. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição: prosseguimento do processo.
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Doutrina que dimana da decisão:

Embora tenha sido declarado extinto o procedimento judicial,
por prescrição, deve o processo de transgressão prosseguir
seus termos legais para conhecimento e arrecadação do im-
posto nele liquidado, no tribunal “a quo”.

Recurso n.o 21937 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Casa de Móveis Pataratas, Lda. e de que foi relator o Exmo Sr.
Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Santarém, não se conformando com a decisão do
Mmo Juiz do mesmo Tribunal que ordenou o arquivamento dos autos
de transgressão, após ter declarado extinto o procedimento judicial
por prescrição, a favor de Casa de Móveis Pataratas, Lda contra quem
fora instaurado o respectivo processo por falta de pagamento do im-
posto de compensação relativo ao 3o trimestre de 1988, devido nos
termos dos artos 11o e 22o do Regulamento aprovado pelo Dec.
Lei 354-A/82 de 4 de Setembro no montante de 10.500$00, veio in-
terpor recurso, “per saltum”, para este S.T.A. em cujas alegações
formulou as seguintes conclusões:

«a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade,
nos termos do arto 144o no 1 do C.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Dec. Lei 449/71, de 26 de Ou-
tubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

Nestes termos deve o presente recurso ser procedente e, em con-
sequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por
outra em que se conheça do pedido de condenação da arguida no
pagamento do imposto, juros e custas.»

Contra-alegou a recorrida.
O Mmo Juiz proferiu despacho de sustentação referindo, não olvidar

a jurisprudência deste Tribunal toda no sentido de que, mesmo extinto
o procedimento judicial devido a prescrição deve conhecer-se da obri-
gação de imposto, no entanto defende que o recurso não merece
provimento.

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de que à matéria do recurso deve aplicar-se a legislação anterior
ao C.P.T. e ao RJIFNA e que segundo jurisprudência uniforme deste
STA o recurso merece provimento de modo a que seja de “apreciar
e decidir” no processo a relação tributária a que também se reporta.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado, coloca-se a questão de saber

se, como defende a Recorrente, deve o processo prosseguir seus termos
no Tribunal para conhecimento do imposto e dos juros devidos.

Antes, porém, cabe dizer que, contra o que se sustenta no recurso
que não se verifica a alegada nulidade por omissão de pronúncia
já que, como bem observa o Exmo Magistrado do Mo Público, o
Mmo Juiz decidiu não conhecer do pedido de condenação do arguido
no pagamento do imposto. É que, como ali se explicitou que em
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relação à “obrigação do pagamento do imposto de compensação não
se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva” e, não obstante,
ordenou-se o arquivamento dos autos que significa clara intenção
de pôr termo ao processo.

A questão nuclear do recurso é, pois, a de saber se o processo
deve ou não prosseguir para arrecadação do imposto no Tribunal
“a quo”.

A resposta tem de ser afirmativa, apesar de prescrito o proce-
dimento judicial, como tem sido pacífico o entendimento jurispru-
dencial deste STA, não se descortinando razões para alterar tão firme
corrente jurisprudencial, de resto salientada no despacho de susten-
tação (cfr. por todos aos Acs. de 7.7.93 in Ap. DR de 8.5.96 pags.
2764, 2766. 2768, 2770, 2799, 2809, 2814 e 2821, e ainda Acs. de
12.5.93 - Rec. 15452 in Ap. Dr de 30.4.96 pag. 1747 e de 15.5.94
- rec. No 17111).

O que está, de acordo com o disposto nos artos 118o, 122o, 127o

e 141o todos do C.P.C.I., diploma aplicável e bem assim, tendo em
conta o no 2 do arto 5o do Dec. Lei 20-A/90, de 15/1, que aprovou
o Regime Juridíco da Infracções Fiscais não Aduaneiras. Elemento
decisivo era que a lei determinasse a instauração do processo de
transgressão não só para aplicação da multa mas também para a
exigência do imposto em falta, como é precisamente o caso dos autos
em que se faz apelo justificado ao arto 34o do Regulamento do Imposto
de Compensação aprovado pelo Dec. Lei 354-A/82 de 4 de Setembro
que dispõe: “Se o processo de transgressão em que houver também
de ser liquidado o imposto estiver parado durante 5 anos, ficará extinto
o procedimento para a aplicação da multa, prosseguindo, no entanto
para a arrecadação do imposto devido.”

Eis, pois, aqui radicado o fundamento legal de que, terminado
o procedimento judicial por força da prescrição quanto à infracção,
deverá o processo prosseguir os seus termos legais, no Tribunal re-
corrido, relativamente ao imposto e juros devidos já que o processo
de transgressão instaurado visou também essa finalidade, feita constar
desde logo no auto de notícia, como liquidação do imposto no próprio
processo transgressional, pelo que o recurso merece ser provido nesta
parte.

É, o sufragar de um entendimento atinente a situações idênticas,
previstas nas leis tributárias: Cód. Imposto Profissional (arto 74o);
Cód. Imposto Complementar (arto 89o § 1o); Regulamento do Imposto
sobre Veículos (arto 30o) e Regulamento do Imposto do Selo (arto

219o § 2o) em que, não obstante a extinção do procedimento judicial
por prescrição deverá o processo prosseguir para arrecadar o imposto
no Tribunal respectivo.

A isso não se opõe o arto 115o do C.P.C.I. que apenas se reporta,
à cessação do procedimento transgressional, para perseguição da
infracção.

Também o RJIFNA aprovado pelo D.L. 20-A/90, de 15 de Janeiro
e o C.P.T. apesar de actualmente vigentes não se mostram aplicáveis
a tais situações porque no caso se reportam a factos acorridos antes
de estes diplomas terem entrado em vigor.

A decisão recorrida não pode manter-se na medida em que se
optou pelo arquivamento dos autos sem que ordenasse o seu pros-
seguimento para neles se determinarem os procedimentos adequados
com vista a arrecadação do imposto devido e demais acréscimos de-
vidos (juros compensatórios).
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Quanto à questão das custas, se bem interpretamos o que a re-
corrente propugna, carece de razão pois que, julgado extinto por pres-
crição o procedimento judicial e consequente arquivamento as mesmas
custas não eram devidas pela arguida não podendo nelas ser con-
denada.

Obviamente que a futura condenação no imposto acarretará, em
consequência, a condenação em custas que legalmente forem devidas.

Face ao exposto, acorda-se em conceder parcial provimento ao
recurso, revogando-se em parte a decisão recorrida devendo os autos
prosseguir no Tribunal “a quo” para ser conhecido o imposto e juros
compensatórios exigidos.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de Transgressão Fiscal. Extinção do Procedimento
Judicial. Prescrição. Prosseguimento do Processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Embora tenha sido declarado extinto o procedimento judicial,
por prescrição, deve o processo de transgressão prosseguir
seus termos legais para conhecimento e arrecadação do im-
posto nele liquidado, no Tribunal “a quo”.

Recurso n.o 21 939 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrida
Viúva e Filhos de António Gomes Beja, Lda e de que foi relator
o Ex.mo. Conselheiro Dr. Abílio Bordalo.

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

O representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a instância de Santarém, não se conformando com a decisão da
M.ma Juíza do mesmo Tribunal que ordenou o arquivamento dos
autos de transgressão, após ter declarado extinto o procedimento ju-
dicial por prescrição a favor de Viúva e Filhos de António Gomes
Beja, Lda, contra quem foi instaurado o respectivo processo por falta
de apresentação no prazo legal a declaração mod.6 do Imposto Com-
plementar secção B, referente ao ano de 1986, por imperativo do
art. 88o do código do Imposto Complementar, no montante de
450.750$00 e juros compensatórios no valor de 92.176$00, veio interpor
recurso “per saltum” para este S.T.A., em cujas alegações formulou
as seguintes conclusões:

“a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
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b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade,
nos termos do art. 144o no 1 CPP.

c) Nos termos do regulamento das contas dos processos das con-
tribuições e impostos, aprovado pelo Dec. Lei 449/71, de 26 de Ou-
tubro, contrariamente ao transcrito na desta sentença, são devidas
custas.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente e,
em consequência declara-se nula a sentença recorrida, substituindo-a
por outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido
no pagamento do imposto, juros e custas”.

Não houve contra-alegações.
O Mmo Juiz, no seu despacho de substituição, referiu em síntese,

não olvidar “o facto da jurisprudência deste S.T.A. ir toda no sentido
de que, mesmo extinto o procedimento judicial devido à prescrição,
se deve conhecer da obrigação de imposto”, sendo certo, no entanto,
que, por razões no mesmo aduzidas “o recurso não merece pro-
cedimento”.

O Ex.mo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que à matéria do recurso deve aplicar-se a legislação anterior
ao C.P.T. e ao R.J.I.F.N.A. e que segundo a jurisprudência uniforme
deste S.T.A. o recurso merece provimento de modo a que seja de
“apreciar e decidir” ”no processo a relação tributária a que ele também
se reporta”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como decorre do que vem relatado coloca-se a questão de saber

se, como defende a recorrente, deve o processo prosseguir seus termos
no Tribunal para que se conheça do imposto e dos juros devidos.

Antes, porém, cabe dizer que, contra o que sustenta a recorrente,
não se verifica a alegada nulidade por omissão de pronúncia já que,
como decorre da sentença, o Mmo. Juiz decidiu não conhecer do
pedido de condenação da arguida no pagamento de impostos. É que,
como ali se explicitou que em relação à obrigação “do pagamento
do imposto não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva”
e, não obstante, ordenou-se o arquivamento dos autos, significa cla-
ramente a intenção de pôr termo ao processo.

A questão nuclear do recurso é, pois, a de saber se o processo
deve ou não prosseguir para arrecadação do imposto no Tribunal
“a quo”.

A resposta tem de ser afirmativa apesar de prescrito o procedimento
judicial como tem sido entendimento pacífico deste S.T.A., não se
descortinando razões para alterar tão firme corrente jurisprudencial,
de resto salientado no despacho de sustentação (cfr. por todos os
Acs. de 7.7.93, in Ap. DR de 8/5/96 pág. 2764, 2766, 2768, 2770,
2799, 2809, 2814 e 2821; e ainda Acs. de 12/5/93, Rec. 15452 in Ap.
DR de 30/04/96, pág. 1747 e de 15/05/94, Rec. 17111).

Na verdade, de acordo com o disposto nos arts. 118o, 122o, 127o

e 141o do CPCI, diploma aplicável e bem assim em conformidade
com o disposto do no 2 do art. 5o do DL 20-A/90, DE 15/01, que
aprovou o R.J.I.F.N.A., elemento decisivo era que a lei determinasse
a instauração do processo não só para aplicação da multa mas também
para a exigência do imposto em falta, como é, precisamente, o caso
dos autos em que se faz apelo justificado ao art. 103o do C.I.C. que
dispõe: “o imposto em dívida, quando tenha havido transgressão que
deu origem à falta de pagamento no prazo legal, será cobrado con-
juntamente com a respectiva multa”. Por seu turno, o parágrafo inicial
do mesmo artigo contempla a hipótese de extinção do procedimento
para aplicação da multa e a exigência do imposto no processo de
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Transgressão, imposto esse “devido relativamente aos últimos cinco
anos”.

Eis, pois aqui radicado o fundamento legal de que terminado o
procedimento judicial por força da prescrição quanto a infracção,
deverá o processo prosseguir os termos legais, no tribunal recorrido
em relação ao imposto e juros devidos já que o processo de trans-
gressão instaurado visou também essa finalidade feita constar desde
logo, no caso, no auto de notícia e consequente acusação, como li-
quidação do imposto no próprio processo transgressional pelo que
o recurso, nesta parte, merece ser provido.

É, de resto, o sufragar de um entendimento atinente a situações
idênticas previstas nas diversas leis tributárias: Cód. Imp. Profissional
(art. 74o); Cód. Imp. de Compensação (art. 34o); Regulamento do
Imposto Sobre Veículos (art. 30o); Regulamento do Imposto do Selo
(art. 219o, § 2o) em que, não obstante a extinção do procedimento
judicial, por prescrição, se impõe o prosseguimento do processo para
arrecadar o imposto.

A esse entendimento não se opõe o art. 115o do C.P.C.I. que apenas
se reporta à cessação do procedimento transgressional para perse-
guição da infracção.

Também o R.J.F.I.N.A. aprovado pelo D.L. 20-A/90, e o C.P.T.,
apesar de actualmente vigentes, não se mostram aplicáveis a tais si-
tuações porque, como no caso, se reportam a factos ocorridos antes
de estes diplomas terem entrado em vigor.

A decisão decorrida não pode manter-se na medida em que optou
pelo arquivamento dos autos sem que se ordenasse o seu prosse-
guimento para neles se determinarem os procedimentos adequados
com vista a arrecadação do imposto e demais acréscimos também
devidos (juros compensatórios).

Quanto a questão das custas, se bem interpretamos o que a re-
corrente propugna, carece de razão pois que julgado extinto por pres-
crição judicial e consequente arquivamento, as mesmas custas não
eram devidas pela arguida não podendo nelas ser condenada.

Obviamente que a futura condenação no imposto acarretará, em
consequência, a condenação em custas que legalmente forem devidas.

Face ao exposto, acorda-se em conceber parcial provimento ao
recurso, revogando-se em parte, a decisão recorrida devendo os autos
prosseguirem os seus termos no Tribunal “a quo” para ser conhecido
o imposto e juros compensatórios exigidos.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Outubro de 1997.

Assunto:

CPCI — Processo de transgressão — Extinção do procedimen-
to judicial — Liquidação — Imposto — Cobrança.
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Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição — arto115o al. b) —, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para «arrecadação» do imposto
nele «liquidado».

Recurso no 21.995, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Artur Manuel da Silva Vital e do qual foi Relator o Exmo Cons.o
Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Inst. de Santarém, proferida em
12/03/97, que, julgando extinto, por prescrição, o procedimento ju-
dicial, ordenou o arquivamento, sem custas, do processo de Trans-
gressão, instaurado contra Artur Manuel da Silva Vital.

Fundamentou-se a decisão, em que, tendo o processo de trans-
gressão, «como finalidade própria, o apuramento de factos contra-
vencionais às leis fiscais e a consequente e eventual penalização dos
seus responsáveis», uma vez extinto o procedimento judicial, aquele
«deve dar-se por findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe
deu origem e o mantinha em curso», sem embargo de se não verificar
a prescrição da obrigação do imposto, de natureza substantiva.

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, dever a sentença, em
processo de transgressão fiscal, conhecer do pedido de condenação
do arguido no pagamento do imposto, constituindo a respectiva omis-
são de pronúncia nulidade da sentença, nos termos do arto 114o no 1
do CPT, sendo aliás, devidas custas, de acordo com o disposto no
RCPCI, devendo, assim «o recurso ser julgado procedente e, em con-
sequência, declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por
outra em que conheça do pedido de condenação do arguido ao pa-
gamento do imposto, juros e custas».

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

E decidindo:
Não se verifica a referida nulidade por omissão de pronúncia já

que, no entendimento perfilhado pela sentença, a questão do imposto
ficou prejudicada pela procedência de «uma excepção que a tal obriga,
nos termos da lei processual»: a prescrição do procedimento conduziria
a que o processo de transgressão tivesse de ser dado por findo, «visto
ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o mantinha em
curso» — cfr. arto660 no 2 do CPC.

Poderá, pois, haver erro de julgamento mas não omissão de pro-
núncia, dada aquela relação de prejudicialidade afirmada na decisão
recorrida.

É jurisprudência uniforme, numerosa e constante deste STA, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto — e eventuais
juros — nele «liquidado» — cfr., nomeadamente, Apêndice ao Diário
da República, ano de 1993, para cuja fundamentação, no ponto, se
remete.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial ape-
nas se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado,
quanto ao imposto, o processo de transgressão constitui uma ver-
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dadeira acção de condenação, de um processo declaratório tendente
à definição da obrigação do imposto, de cariz jurisdicional — cfr. Al-
berto Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário,
pág. 115; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág.320; Lau-
rentino Araújo, Processo de Transgressão. págs. 14 e 85; e Alfredo
Sousa e J. Paixão, CPCI Anotado, págs. 334 e segs.

Tal regime aplica-se mesmo às hipóteses anteriores à vigência do
RJIFNA, nos termos dos artos 2o e 5o no 2 do dec-lei 20-A/90, de
15 JAN, que o aprovou e 11o do dec-lei no 154/91, de 23-4, que
aprovou o CPT.

Finalmente, quanto à questão da condenação em custas, ela não
tem, ora, qualquer interesse, já que, revogada a sentença, a respectiva
decisão, porque integrante daquela, cai necessariamente, desapare-
cendo, de igual modo, da ordem jurídica, não mais tendo qualquer
eficácia.

Aliás, no ponto, o pedido da recorrente, como parece resultar da
parte final das conclusões do recurso, está ligado ao conhecimento,
pelo Tribunal, quanto ao imposto e juros, e não propriamente à de-
cretada prescrição do procedimento judicial, que nem constitui objecto
daquele.

Ou seja: o que se pretenderá é que o arguido venha a ser condenado
no imposto e juros e, consequentemente, nas custas então devidas,
nos termos do Rego C.P.C.Impostos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se a decisão recorrida, devendo o processo seguir seus legais
termos, com referência ao tributo e ditos juros.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial. Revisão oficiosa do lucro tributável
(§ 2.o do arto 79.o do C.C.I.). Meios de reacção graciosa
e contenciosa do acto de revisão. Reclamação necessária.
Recurso hierárquico Indevido. Rejeição do recurso de acto
que em via de recurso hierárquico, reviu e confirmou o
acto de revisão oficiosa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do § 2 do art.o 79.o do C.C. Industrial é
permitida a revisão oficiosa do lucro tributável quando
em face dos elementos concretos se verifique ter havido
prejuízo para a Fazenda Nacional.

II — Do acto de revisão apenas cabe reclamação necessária
prevista nos artigos 70.o e segs. por força do § 4.o do
artigo 79.o do C.C.I., única via para a abertura da im-
pugnação contenciosa.
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III — O Despacho que autorizou a revisão não é, em si mesmo,
um acto destacável, autónomo e lesivo da esfera jurídica
do contribuinte dele cabendo tão-somente a dita recla-
mação necessária.

IV — Daí que também o recurso hierárquico interposto do acto
de revisão para o Ministro das Finanças que culminou
em despacho que reviu e confirmou aquele, seja de con-
siderar um meio inidóneo, indevido, com virtualidade
para abrir a via contenciosa.

V — Consequentemente, o recurso contencioso de acto de
membro do Governo proferido em sede do recurso hie-
rárquico referido em IV é de rejeitar por manifesta ile-
galidade da sua interposição (§ 4.o do artigo 57.o do
RSTA).

Recurso n.o 16.540, em que é Recorrente Eugénio Branco Lda, e
Recorrido Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado
Adjunta e do Orçamento, e em que foi Relator o Exmo. Cons.
Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Eugénio Branco Lda. «pessoa colectiva n.o 500439770 da Rua da
Escola Politécnica 80 3.o Esq. Lisboa» veio interpor recurso conten-
cioso de anulação «do despacho do Sr. Subsecretário de Estado Ad-
junto da Secretária de Estado Adjunta do Orçamento de 22.2.93 que
negou provimento ao recurso hierárquico interposto do despacho do
Sr. Director de Finanças do distrito do Porto, de 20.06.89» (e não
20.05.89 como por lapso se referiu), «proferido ao abrigo do § 2.o
do artigo 79.o do Cód. da Contribuição Industrial».

Alega, em resumo, falta de fundamentação do despacho recorrido
porque «não individualizou concretamente as razões que apoiaram
a decisão”; «nenhum dos factos referidos pela fiscalização (constantes
da informação) revelam concreta e inequivocamente, qualquer pre-
juízo sendo [. . . ] meros juízos de valor”; «faltava pois o pressuposto
legal para ordenar a revisão da matéria colectável”; e falta de «com-
petência do autor do despacho de 20.06.89» — Director de Finanças
do Distrito do Porto — «proferido ao abrigo do despacho de 14.03.86
do Director-Geral das Contribuições e Impostos, anterior ao Decreto
Regulamentar n.o 61/87, de 28 de Novembro, que alterando a redacção
do n.o 2 do artigo 83.o do Dec. Reg. n.o 42/83, de 20 de Maio, veio
permitir a delegação de poderes nos directores de finanças distritais».

Na sua resposta, a autoridade recorrida sustentou: a improcedência
do recurso por carecer de objecto pois «visa um acto meramente
interno da administração fiscal»; que «o acto recorrido está funda-
mentado, nos termos das normas aplicáveis à determinação da matéria
tributável pelo sistema do grupo B da contribuição industrial» e que
«a autoridade que praticou o acto é competente, tendo agido ao abrigo
de delegação de competências nos termos da lei».

Em sede de alegações, cada qual, recorrente e entidade recorrida,
manteve as posições anteriormente assumidas, formulando, a primeira,
as seguintes conclusões:

1 — A fundamentação do acto administrativo deve ser expressa.
2 — O despacho recorrido fez apelo «as razões expostas na

informação».
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3 — Salvo a alusão concreta à competência do director de finanças
distrital do Porto para proferir o despacho de 20.06.89, o despacho
recorrido não individualizou concretamente as razões que apoiaram
a decisão.

4 — Com efeito, as razões apontadas na aludida informação são,
ao fim e ao cabo, as que apoiaram o despacho do director de finanças
distrital que carecia também de fundamentação, já que os factos re-
feridos mais não eram que meros juízos de valor ou conclusivos, uma
vez que não demonstrados inclusive, o alegado «desvio».

5 — Acresce que o fundamento para a revisão da matéria colectável
foi «ter ocorrida injustiça grave ou notória com prejuízo para a Fa-
zenda Nacional» (sic), sendo certo que, de acordo com § 2.o do artigo
79.o do C.C.I., o fundamento da revisão ordenada pelo director-geral
das Contribuições e Impostos é «a verificação, face a elementos con-
cretos, de ter havido prejuízo para a F.N.».

6 — Ora, nenhum dos factos referidos pela fiscalização (constantes
da informação) revelam, concreta e inequivocamente, qualquer pre-
juízo sendo, como se referiu, meros juízos de valor.

7 — Faltava, pois o pressuposto legal para ordenar a revisão da
matéria colectável.

8 — Assim, o apelo do despacho recorrido às razões constantes
da informação não preenche a fundamentação exigida pelo artigo
30.o n.o 2 da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, ou pelo
menos, não constitui fundamentação suficiente, pelo que se violou
tal preceito legal.

9 — De qualquer modo, o autor do despacho de 20.06.89 — que
ordenou a revisão da matéria colectável proferido ao abrigo do des-
pacho de 14.03.86 do Director-Geral das Contribuições e Impostos,
anterior ao Decreto Regulamentar n.o 61/87, de 28 de Novembro,
que alterando a redacção do n.o 2 do artigo 83.o do Dec. Reg. 42/83,
de 20 de maio, veio permitir a delegação de poderes nos directores
de finanças distritais, carecia de competência para o efeito.

10 — Violou-se, assim, o n.o 2 do artigo 83.o do Dec. Reg. 42/83.
Termos em que deve julgar-se procedente o recurso quer por falta

de fundamentação (ou fundamentação insuficiente) do despacho re-
corrido, quer por falta de competência do autor do despacho de
20.06.89».

Por seu turno, a autoridade recorrida formulou as seguintes
conclusões:

«a) O presente recurso contencioso carece de objecto, por visar
um acto meramente interno da administração fiscal.

b) A fundamentação do despacho impugnado é conforme às exi-
gências legais, designadamente às normas aplicáveis a determinação
da matéria tributável pelo sistema do grupo B da Contribuição
Industrial.

c) O autor do despacho de 20 de Junho de 1989 ordenou ofi-
ciosamente a revisão em causa à sombra de uma delegação de com-
petência do Director-Geral das Contribuições e Impostos, válida e
eficaz.

Nestes termos [. . . ] deve o presente recurso ser rejeitado ou, se
assim não for entendido, ser julgado improcedente com as legais
consequências».

O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer concor-
dante com a posição da autoridade recorrida no sentido de que o
recurso deve ser rejeitado, não devendo dele conhecer-se porquanto:

«Como vem sendo jurisprudência constante do Supremo Tribunal
Administrativo, só a liquidação define a posição jurídica final da Ad-
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ministração Fiscal perante o contribuinte e, por isso, em princípio,
só ela pode lesar a sua esfera jurídica e, consequentemente ser im-
pugnada contenciosamente.

Sá assim não será quando a lei contiver previsão de impugnabilidade
autónoma de outros actos, considerando-os destacáveis para aquele
efeito.

No caso da revisão oficiosa do lucro tributável, prevista no §2 do
artigo 79.o do Código da Contribuição Industrial, não se prevê a im-
pugnabilidade autónoma da decisão que ordena tal revisão, mas sim,
nos termos do § 4 do mesmo artigo, uma reclamação, com a tramitação
prevista no artigo 70.o do mesmo diploma.

Por isso, o acto que ordena a revisão oficiosa do lucro tributável,
em si mesmo, não é lesivo da esfera jurídica do contribuinte, nem
é acto destacável para efeito de impugnação contenciosa, pelo que
não se deve conhecer do recurso».

Ouvida a recorrente para, querendo, pronunciar-se sobre a «questão
do não conhecimento do recurso suscitada pela autoridade recorrida»,
veio a mesma defender que «o acto em causa produziu efeitos na
esfera jurídica da recorrente; que «o § 4 do artigo 79.o do CCI visa
a alteração da matéria tributável determinada» e «o que se pôs em
causa foi o próprio despacho que ordenou a revisão da fixação» «o
qual não está devidamente fundamentado» e o director de finanças
do Porto carecia de competência para ordenar a revisão da matéria
colectável» pois que «a delegação de competências nos directores
de finanças não estava prevista no artigo 83.o n.o 2 do Dec. Regu-
lamentar n.o 42/83, de 20/5.

Sob sugestão de um dos Senhores Conselheiros-Adjuntos de que
a instrução se afigurava incompleta, solicitou-se à autoridade recorrida
a junção de determinados documentos (fls. 62) que, uma vez juntos
aos autos, determinaram a notificação das partes, para alegações com-
plementares nos termos do artigo 52.o da LPTA.

A recorrente limitou-se a dizer que «os documentos juntos não
referem nada de concreto» «mas meras afirmações ou conclusões».

A autoridade recorrida, começando por identificar e esclarecer os
elementos documentais juntos aos autos, concluiu no sentido de re-
jeição do recurso ou a sua improcedência, mantendo, assim, a sua
posição anterior.

Concedido o requerido apoio judiciário (fls. 113v-114) na moda-
lidade de «dispensa total de preparos e do pagamento de custas»
e colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

Em sede factual, com base no processo instrutor e demais elementos
documentais juntos, resulta dos autos que:

1 — Por despacho de 20.6.89 proferido peio Sr. Director Distrital
de Finanças do Porto, com delegação de poderes do Director-Geral
das Contribuições e Impostos, foi autorizada a revisão do lucro tri-
butável da firma Eugénio Branco, Lda., ora recorrente, relativamente
ao exercício de 1985, ao abrigo do § 2.o do artigo 79.o do Cód. Cont.
Industrial.

2 — Esse despacho é do seguinte teor: «Considerando toda a in-
formação constante do processo, nomeadamente a informação com-
plementar prestada pelos Senhores Técnicos que vêm a proceder ao
exame do Grupo de empresas, autorizo a revisão «Datado de 20.06.89
Assinatura ilegível» por subdelegação.

3 — Da informação em documento em que foi aposto o mesmo
despacho consta: «omissão nos proveitos contabilizados em 1985 no
valor de 63.453.996$00».
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4 — Da informação complementar prestada pelos Técnicos de Fis-
calização Tributária decorre a invocação de ter ocorrido injustiça grave
ou notória, com prejuízo para a Fazenda Nacional.

5 — Da mesma informação verifica-se que tal decorreu da recons-
tituição da escrita do exercício de 1986 a firma Eugénio Agostinho
Morais Branco, Lda. em que se detectou que o principal custo con-
tabilizado se reportava a «trabalhos especializados» que represen-
tavam 98% dos custos totais declarados os quais foram utilizados
para, através de «pseudopagamentos» dos mesmos em numerário,
ocultar desvios de dinheiros das contas bancárias da firma para as
contas particulares bancárias do sócio-gerente maioritário, Eugénio
Agostinho Morais Branco.

6 — Situação idêntica foi detectada em relação ao exercício de 1985,
com base na análise da declaração mod/3-A que foi preenchida apenas
com valores relativos ao último trimestre devido ao alegado incêndio
da escrita em que o saldo da conta de fornecedores constante do
balancete em 31.12.85 era nulo.

7 — Os pagamentos feitos a «pseudofornecedores de serviços, sem-
pre alegadamente efectuados em numerário eram contrabalançados
com a contabilização de empréstimos fictícios alegadamente também
sempre em numerário feitos pelo sócio Eugénio Branco bem como
com a emissão de cheques tratados contabilisticamente como se de
reforços de caixa social se tratasse.

8 — Da mesma informação consta ainda: «O desvio de dinheiros
em proveito do sócio concretiza-se:

a) Através dos reembolsos dos empréstimos, reembolsos estes reais
e sempre efectuados por meio de cheque».

b) Através dos cheques alegadamente para reforço do Caixa que
se perdeu no emaranhado indecifrável que aquela conta constitui e
relativamente aos quais apenas a análise das contas bancárias permitiu
concluir que o seu destino real foram as contas bancárias particulares
de Eugénio Morais Branco.

9 — Sendo fictícios os custos da firma Eugénio Agostinho Morais
Brando, Lda. relativos a fornecimentos e serviços de terceiros (tra-
balhos especializados, honorários e não dispondo a mesma de pessoal
próprio [. . . ] «os proveitos para ela encaminhados apenas podem,
pois, ter sido gerados pela actividade da firma Eugénio Branco Li-
mitada, a única do Grupo com estrutura humana e material».

10 — «No decurso do referido exame — com início em 18 de No-
vembro de 1987 — foi dado conhecimento àqueles funcionários da
Fiscalização que a escrita objecto do exame Eugénio Branco, Lda.
com todos os seus elementos integrantes e, relativamente aos exer-
cícios de 1985 até Outubro do mesmo ano e anteriores havia sido
destruída num incêndio deflagrado nos seus escritórios à Praça Dr.
Francisco Sá Carneiro, 293 — Porto, mais precisamente numa arre-
cadação nas águas furtadas do referido edifício que estava a ser uti-
lizado para arquivo morto da firma».

11 — «Constataram também a existência de mais duas firmas per-
tencentes aos mesmos sócios denominados Eugénio Agostinho Morais
Branco, Lda. bem como a Cooperativa de Serviços na Área Admi-
nistrativa das Empresas CRL, esta constituída por colaboradores do
Grupo Eugénio Branco e ainda E. B. Contabilidade e Estudos Eco-
nómicos, Lda.

12 — Verificaram também que além da escrita de Eugénio Branco,
Lda. tinha sido destruída ainda no referido «incêndio» a escrita da
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firma Eugénio Agostinho Morais Branco, Lda, sendo de notar que
durante o referido exame foi comunicado ao Chefe de Repartição
de Finanças do 11.o Bairro Fiscal de Lisboa e ao director da polícia
Judiciária do porto que a escrita da empresa Eugénio Agostinho Mo-
rais Branco, Lda. conjuntamente com a da E. B. Contabilidade e
Estudos Económicos Lda, tinham sido roubadas em 4 de Dezembro
de 1987, das instalações da Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 293
Porto.

13 — O despacho de 20.06.89 que autorizou a revisão baseou-se
neste conjunto de informações e bem assim no teor do auto de notícia
de Imposto de Capitais, extracto da conta-corrente do IVA e de-
clarações da Contribuição Industriai, elementos estes referidos no
documento sob a epígrafe «Pedido de Revisão nos termos do arto 79.o
do Código de Contribuição Industrial.

14 — Pelo ofício n.o 10323 datado de 20.11.89 do Chefe da Re-
partição de Finanças do Porto — 2.o Bairro dirigido ao Chefe da Re-
partição de Finanças do 9.o Bairro Fiscal de Lisboa foi a ora recorrente
notificada que «foi efectuada a revisão oficiosa por proposta dos Ser-
viços de Fiscalização geral da matéria colectável com referência ao
ano de 1985 nos termos do § 2 do artigo 79.o do Cód. da Cont.
Industrial — Grupo B, tendo-lhe sido fixado o lucro tributável de
63.568.760$00, podendo reclamar contra a fixação daquele lucro tri-
butável [ . . . ] de harmonia com o que se encontra estabelecido no
artigo 70.o do mesmo Código.

14 — Notificação essa efectuada em 30 de Outubro de 1990 (cfr.
Certidão no verso do ofício — fl. 5 do Proc. Instrutor).

15 — Em 14/11/90, a ora recorrente reclamou do «lucro tributável»
que lhe fora fixado perante o Chefe da Repartição de Finanças do
2.o Bairro Fiscal do Porto.

16 — Na parte final da peça de reclamações escreveu-se:
«Dado que nesta data se interpõe recurso hierárquico para o Di-

rector-Geral das Contribuições e Impostos por falta de fundamentação
do despacho que autorizou a fixação, requer-se que a resolução desta
reclamação aguarde a decisão do referido recurso».

17 — Em 14 de Novembro de 1990 interpôs recurso do despacho
de 20.06.89 que «autorizou a revisão do lucro tributável» que lhe
foi fixado «com referência ao exercício de 1985, recurso esse dirigido
ao Director-Geral das Contribuições e Impostos.

18 — Também no dia 23 de novembro de 1990, a recorrente re-
correu do referido «despacho de 20.06.89 proferido por subdelegação,
que autorizou a revisão do lucro tributável de contribuição industrial;
recurso esse dirigido ao Ministro das Finanças.

19 — Por despacho de 22.02.93 proferido pelo Subsecretário de
Estado da Secretária de Estado do Orçamento foi negado provimento
aos recursos hierárquicos que foram interpostos para o Ministro das
Finanças e Director-Geral das Contribuições e Impostos.

20 — Esse despacho baseou-se na informação do Director de Ser-
viços constante de fls. 3 a 8 do processo Instrutor que, uma vez acolhida
pelo Subdirector-Geral, foi objecto de concordância, na íntegra, pelo
despacho do referido Subsecretário de Estado (cfr. fls 3 a 8 do Proc.
Inst.).

21 — É deste despacho que foi interposto o presente recurso con-
tencioso de anulação em 23.04.93.

Como decorre do que vem referido, a recorrente, uma vez notificada
do despacho de 20.06.89 que autorizou a revisão oficiosa proposta
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pelos Serviços de Fiscalização-Geral, notificação essa que compreen-
dia também a fixação do lucro tributável, utilizou três tipos de reacção
graciosa, praticamente simultâneos:

- reclamação do «lucro tributável da contribuição industrial, que
por revisão lhe foi fixado com referência ao exercício de 1985»
(Doc. 2 junto à petição -fl. 19).
- recurso hierárquico para o Director-Geral das Contribuições
e Impostos «do despacho de 20.06.89 proferido, por subdele-
gação, que autorizou a revisão do lucro tributável de contribuição
industrial».
- idêntico recurso hierárquico para o Ministro das Finanças do
mesmo «despacho de 20.06.89, proferido por subdelegação, que
autorizou a revisão do lucro tributável de contribuição industrial
que lhe foi fixado com referência ao exercício de 1985», tal como
o anterior, que culminou no despacho do membro do Governo,
de 22.02.93, ora sob recurso.

Como flui da petição da interposição de recurso e das conclusões
da alegação da recorrente, peças que delimitam objectivamente o
recurso contencioso, este, embora dirigido contra o despacho de
22.02.93 do Subsecretário de Estado, em vigor, afronta exclusivamente
o despacho de 20 de Junho de 1989 da autoria do Director de Finanças,
de que foi interposto recurso hierárquico, que autorizava a revisão
oficiosa do lucro tributável nos termos do § 2 do artigo 79.o do C.
C. Industrial.

É o que se infere das aludidas peças processuais em que o despacho
ora recorrido faz apelo, com fundamentação, às «razões expostas na
informação em que se contém os fundamentos em que assentou o
despacho do Director Distrital de Finanças da 20.06.89 ao qual assaca
a falta de fundamentação e carência de competência do seu autor.

Por seu lado, a autoridade recorrida defende que o recurso deve
ser rejeitado por o recurso carecer de objecto por visar um acto me-
ramente interno ou, a não se entender assim, deve improceder uma
vez que o acto recorrido se mostra fundamentado, tendo o autor
do despacho de 20.06.89 competência delegada do Director-Geral
das Contribuições e Impostos para o proferir.

Também o Exmo. Magistrado do Ministério Público sustenta, no
seu douto parecer, que não deve conhecer-se do recurso porque, no
caso, o acto que ordena a revisão oficiosa do lucro tributável, em
si mesmo, não é lesivo da esfera jurídica do contribuinte nem é acto
destacável para efeito de impugnação contenciosa.

Vejamos.
Da conjugação dos artigos 54.o e 57.o n.o1 da LPTA, aplicáveis

por força do n.o 3 do artigo 118.o do C.P.T., logra prioridade de
conhecimento a questão da irrecorribilidade do despacho recorrido
que, a proceder, obsta ao julgamento do objecto do recurso.

Para isso, importa ter presente e reafirmar que o acto administrativo
que constitui objecto do presente recurso é o que decidiu o recurso
hierárquico do despacho do Director Distrital de Finanças para o
Ministro das Finanças e que veio a ser proferido pelo Subsecretário
de Estado já mencionado, e que se discute a sua irrecorribilidade
em função, em primeira linha, do carácter interno ou interorgânico
do acto objecto daquele recurso gracioso que se repercutiria neces-
sariamente, e na íntegra, no acto em que o Subsecretário de Estado
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o reviu e confirmou» (cfr. neste sentido o Ac. do STA de
23.10.91 — Rec. 10.556 in Ap DR de 20/1/94 pág. 462).

O acto que veio a ser objecto de recurso hierárquico, sujeito, pois,
a revisão, e que veio a autorizar a revisão oficiosa do lucro tributável
referente a 1985 em matéria de contribuição industrial teve o seu
fundamento legal no § 2.o do artigo 79.o do Cód. da Contribuição
Industrial, que prevê «a revisão do lucro tributável, quando em face
de elementos concretos se verifique ter havido prejuízo para a Fazenda
Nacional».

O que nos ocupa, pois, agora é a questão da natureza deste acto,
em termos de reacção graciosa ou contenciosa de que possa ser ob-
jecto, face aos preceitos legais estabelecidos, o mesmo é dizer se
o acto, em si mesmo, é ou não lesivo da esfera jurídica do contribuinte
e, por isso, contenciosamente recorrível.

Dispõe o corpo do arto 79.o do C.C.I. que «tendo ocorrido, na
determinação do lucro tributável, injustiça grave ou notória; poderão
os contribuintes requerer ao Director-Geral das Contribuições e Im-
postos a revisão do lucro tributável pela entidade que proferiu a
decisão.

Também, como já se viu, nos termos do § 2.o do mesmo artigo
pode o Director-Geral das C. Impostos ordenar oficiosamente [. . . ]
a revisão do lucro tributável . . .», sem prejuízo do disposto no artigo
94.o que permitiu a liquidação deste tributo (cont. industrial) apenas
nos cinco anos seguintes aquele a que o lucro tributável respeite».

Preceitua, por seu lado, o § 4.o do referido art.o 79.o que «as revisões
referidas no corpo deste artigo e no § 2.o serão notificadas ao con-
tribuinte pela forma prevista no § 4.o do artigo 70.o podendo, no
caso de revisão efectuada pelo Chefe da repartição de finanças, tanto
o contribuinte como a Fazenda Nacional [ . . . ] reclamar nos termos
do mesmo artigo, no prazo de quinze dias a contar da notificação.

O que significa que em casos como o dos autos apenas era permitido,
deduzir reclamação contra a revisão do lucro tributável autorizada
nos termos do referido preceito (art.o 79.o do C.C.I.), reclamação
essa segundo o regime estabelecido no artigo 70.o do mesmo Código.

Donde resulta que o acto autorizante da revisão, em si mesmo,
não podia afectar os direitos ou interesses legalmente protegidos da
recorrente, o mesmo é dizer que, não é lesivo da esfera jurídica do
contribuinte.

É que, como é jurisprudência deste STA, só com a liquidação pelos
serviços competentes, no caso, serviços da Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos — repartição de finanças — ficam definidas as
obrigações fiscais da recorrente, a sua situação jurídica relativamente
aos impostos, fixando-se as prestações pecuniárias a seu cargo.

A liquidação em sentido amplo é «o acto pelo qual se fixa não
só o montante dia prestação mas todo o conteúdo da relação ju-
ridicamente tributária nascida da conjunção do facto concreto com
a lei (cfr. Rodrigues Pardal e Rúben de Carvalho, Cód. Proc. de
Cont. e Impostos, Anotado, vol, I p. 43).

E assim só o acto final desse processo, a liquidação em sentido
restrito, em que se determina a colecta a pagar pelo contribuinte,
é impugnável, mas incidindo a apreciação da legalidade sobre todos
os actos anteriores aquele — princípio da impugnação unitária — sem
prejuízo porém dos chamados actos destacáveis que definindo au-
tonomamente determinadas questões prejudiciais do acto tributário
final, são susceptíveis de impugnação directa e necessária, sob pena
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de «preclusão processual» das questões nelas decididas (cfr. Xavier,
Conceito e Natureza do Acto Tributável pp. 245 e segs. e Acs. do
STA — por todos — de 9.10.91 — Rec. 13.220; de 9.10.91 —
Rec. 13.540 e 23.10.91 — Rec. 10.556 e de 23.10.91 — Rec. 12.743
in Ap. DR de 20 de Janeiro de 1994, págs. 434, 440, 466, 475,
respectivamente).

Ora, no caso dos autos, não se verifica o chamado acto destacável,
com definição autónoma de determinadas questões prejudiciais do
acto de liquidação.

O que decorre, efectivamente do § 4.o do artigo 79.o do CCI, já
citado, é a previsão de reclamação necessária da revisão do lucro
tributável, a ser apreciada nos termos do disposto no artigo 70.o e
segs., com vista à impugnação contenciosa ulterior, caso o resultado
seja desfavorável ao contribuinte.

Atente-se, neste ponto, que a ora recorrente deduziu reclamação
do lucro tributável fixado no âmbito da revisão autorizada tendo ad-
vertido na respectiva peça que «nesta data se interpôs recurso hie-
rárquico para o D.G.C.I.» e que, como se viu, em simultâneo, o fez
igualmente para o Ministro das Finanças, requerendo «que a resolução
desta reclamação aguarde a decisão do referido recurso».

Ora, a verdade é que o recurso hierárquico interposto pela re-
corrente é um meio que não tem qualquer relação com a dita re-
clamação, cujo resultado nem sequer aguardou para proceder, em
conformidade legal, em termos de utilização dos meios contenciosos
permitidos pela lei.

O que esta não prevê, como se disse, é a utilização de reacção
graciosa, fora do quadro da reclamação.

A recorrente serviu-se pois de um meio inidóneo, com a interposição
de recurso hierárquico que nada tem a ver com a dita reclamação
efectuada.

E se, como se disse, o despacho que autorizou a revisão não é,
em si mesmo, um acto lesivo da esfera jurídica da recorrente já que
dele apenas cabia reclamação necessária, nos termos do artigo 70.o
e segs. por força do § 4.o do artigo 79.o do C.C.I. para efeitos de
eventual abertura da via da impugnação contenciosa, é de concluir
que lhe estava vedado interpor recurso hierárquico para, com êxito,
poder recorrer contenciosamente do despacho, como o recorrido, que
reviu e confirmou aquele primeiro.

Quer isto dizer que o assinalado recurso hierárquico não tem a
virtualidade de conferir natureza de acto lesivo dos interesses da re-
corrente ao ora despacho recorrido, sendo ilegal a interposição do
presente recurso.

Termos em que se acorda em rejeitar o recurso por manifesta
ilegalidade da sua interposição nos termos do § 4.o do artigo 57.o
do Regulamento do STA.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de Justiça em 40.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo — Re-
lator — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lopes
(vencido pois entendo que o acto é lesivo dos interesses da recorrente,
tendo em conta que o § 2.o do artigo 79.o do C.C.I. pressupõe ter
havido prejuízo para a Fazenda Nacional e tendo em conta que a
decisão do Director Distrital de Finanças foi proferida com delegação
de competências. Não se delega competências para actos prepara-
tórios). — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA. TLP.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 2o, no 1, do DL no 485/88, de 30 de Dezembro,
que manteve a isenção de contribuição predial para os
TLP, contribuição que acabou em 1.1.89 e foi substituída
pela contribuição autárquica, deve ser sujeito a uma in-
terpretação correctiva, na modalidade de interpretação
extensiva, de forma a entender-se que onde a lei se refere
a contribuição predial queria referir-se a contribuição
autárquica;

II — Mas esse arto 2o, no 1, foi revogado pelo Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de
Julho, pois este regulou toda a matéria dos benefícios
fiscais e não salvaguardou a isenção de contribuição au-
tárquica para os TLP;

III — Esta revogação operou desde 1.1.89 (com eficácia re-
troactiva), por força do arto 1o, no 2, do DL 215/89,
de 1 de Julho, pelo que tudo se passa como se o direito
concedido pelo DL 485/88 nunca entrasse em vigor -
um diploma concedeu o direito à isenção e outro retirou-o
a partir do mesmo dia;

IV — A isenção de contribuição predial de que gozavam os
TLP não resultou de qualquer contrato de direito público
entre o Estado e uma empresa, mas das disposições legais
que regem a exploração dos serviços de comunicações
postais, telegráficas ou telefónicas (arto 15o do DL 48 007,
de 26 de Outubro de 1967);

V — Os prédios urbanos não são infra-estruturas que integrem
a rede básica de telecomunicações, pelo que não são
bens do domínio público.

Recurso n.o 17827. Recorrente: Telefones de Lisboa e Porto (TLP)
SA. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: EXMO. CONSo. Dr. AL-
MEIDA LOPES.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório
Por entender ter direito à isenção, TELEFONES DE LISBOA

E PORTO (TLP) S. A., com sede na Rua Andrade Corvo, no 14,
Lisboa, impugnou judicialmente o acto de liquidação de contribuição
autárquica do ano de 1992, relativa ao prédio urbano inscrito no
arto U-03373, da freguesia de Loures, sito na Rua Ilha da Madeira,
no 9.

Por sentença de fls. 29 a 32, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo), julgou a impugnação impro-
cedente, por ter entendido que a impugnante não tinha direito à
isenção de CA.

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:
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1. A recorrente tem por objecto social a exploração dos serviços
públicos de telecomunicações e actividades que lhe sejam comple-
mentares em Lisboa e Porto nos termos do no 3 do art. 2o do Dec.
Lei no 147/89, de 6 de Maio.

2. Nos termos do no 4 do art. 9o da Lei 88/89, de 11 de Setembro
“as infra-estruturas que integram a rede básica de telecomunicações
constituem bens do domínio público, sendo afectados aos operadores
do serviço público que os exploram”.

3. O art. 7o do mesmo diploma, define, e enumera, exemplifica-
tivamente o conceito de equipamentos em que as Centrais telefónicas
necessariamente se incluem.

4. O prédio da recorrente cuja tributação em Contribuição Au-
tárquica foi objecto da presente impugnação, encontra-se exclusiva-
mente adstrito a central telefónica, componente da rede básica de
telecomunicações.

5. Constitui, por tal facto, um bem do domínio público, excluído,
como tal, da incidência de tributação em contribuição autárquica.

6. A recorrente gozava de um regime de total isenção de impostos,
contribuições e taxas ao abrigo do disposto no art. 15o alínea b) do
seu Estatuto, Anexo ao DL 48007 de 26 de Outubro de 1967,

7. Esta isenção foi revogada pelo do art. 2o no 1 do DL 485/88,
de 30 de Dezembro, o qual manteve, todavia, as isenções de sisa
e contribuição predial.

8. Este diploma, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 1989,
data em que a contribuição predial deixou de existir na ordem jurídica
portuguesa, sendo substituída pela contribuição autárquica.

9. A referência feita pelo legislador à manutenção de isenção da
contribuição predial, para ter qualquer conteúdo útil, tem de se re-
portar á contribuição autárquica, tributo substituto daquela.

10. A equiparação da contribuição autárquica à contribuição predial
emerge, não só do preâmbulo do Código da Contribuição Autárquica,
como dos arts. 3o, 5o e 8o do DL 442-C/88, de 30 de Novembro.

11. Por isso quando o legislador diz que se mantém a isenção de
“contribuição predial” visava não aquele tributo (já inexistente naquela
data - 01/01/89) mas o que o veio substituir, ou seja a Contribuição
Autárquica.

12. Trata-se manifestamente de um lapso de terminologia, lapso
aliás, flagrante, pois, o DL 442-C/88 é de 30 de Novembro e, portanto,
anterior ao DL 485/88, este de 30 de Dezembro, pelo que o legislador
não podia ignorar tal substituição.

13. Esta interpretação é a que decorre da aplicação dos critérios
interpretativos consignados no arto 9o no 1 do Código Civil, que manda
atender, para a reconstituição do pensamento jurídico à unidade do
sistema jurídico, às circunstâncias em que a Lei é elaborada e às
condições específicas do tempo em que é aplicada.

14. O DL 147/89, de 6 de Maio, operou a transformação da re-
corrente de empresa pública em sociedade anónima de capitais maio-
ritariamente públicos.

15. Tal transformação em nada veio prejudicar a isenção em apreço
pois o art. 2o no 1 do referido DL 147/89 expressamente mantém,
nos TLP, SA os mesmo direitos e obrigações existentes na esfera
jurídica dos TLP, EP.

16. O benefício da isenção de contribuição autárquica atribuído
aos TLP, EP transmitiu-se para os TLP, SA.

Contra-alegou a Fazenda, sustentando a sentença recorrida.



2736

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 1a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

a) – A impugnante é proprietária de um prédio urbano, com a matriz
no U-03373, sito Rua Ilha da Madeira, 9, freguesia de Loures;

b) – Relativamente ao ano de 1992 e ao prédio identificado na
alínea a) foi liquidada a contribuição autárquica, no montante de
52.571$00, pela 1a Repartição de Finanças de Loures.

2o Fundamentos
A questão que se discute é a de saber se a isenção de contribuição

predial ressalvada pelo arto 2o, no 1, do DL 485/88, de 30 de Dezembro,
deve interpretar-se correctivamente de forma a entender-se que onde
a lei fala em contribuição predial queria referir-se à contribuição
autárquica.

O Decreto-Lei no 485/88, de 30 de Dezembro, procedeu à extinção
de benefícios fiscais. Entre os motivos constantes do seu preâmbulo,
destacam-se os seguintes:

– Revogam-se benefícios fiscais que razões de vária ordem apontam
no sentido de nada justificar a sua manutenção;

– Muitos dos benefícios fiscais criados em determinadas conjun-
turas, estão completamente desajustados das realidades actuais;

– A próxima entrada em vigor da reforma fiscal suscita a clarificação
do sistema no âmbito dos incentivos fiscais, de modo a facilitar o
mais possível a implementação do imposto sobre o rendimento das
pessoas singulares (IRS) e do imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC);

– São mantidos em vigor certos incentivos fiscais de natureza con-
tratual celebrados entre o Estado e as empresas, os quais serão, em
sede própria e momento oportuno, objecto de revisão.

No seguimento destas intenções do legislador, o arto 2o, no 1) veio
dispor o seguinte:

«SÃO REVOGADOS, A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 1989,
OS BENEFÍCIOS CONSTANTES DA LEGISLAÇÃO A SEGUIR
INDICADA:

1) ARTIGO 15o, ALÍNEA b), DO ESTATUTO ANEXO AO DE-
CRETO-LEI No 48 007, DE 26 DE OUTUBRO DE 1967, RELA-
TIVO A BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À EMPRESA PÚ-
BLICA TELEFONES DE LISBOA E PORTO, E. P., MANTEN-
DO-SE, TODAVIA, AS ISENÇÕES DE SISA E DE CONTRIBUI-
ÇÃO PREDIAL».

Seguindo de perto a anotação do Prof. TEIXEIRA RIBEIRO ao
acórdão deste STA publicado nos AD no 366, págs. 765 e seguintes,
publicada na Revista de Legislação e de Jurisprudência no 3819,
págs. 179 e 180, diremos o seguinte:

O DL no 48 007, de 26.10.67, entregou a uma empresa pública
criada para o efeito (os TLP), a exploração do serviço de telefones
que constituira objecto de concessão à APT. Os TLP ficaram isentos
de impostos, contribuições e taxas gerais ou especiais.

Mas esta isenção foi revogada pela norma acima transcrita, salvo
no que respeita à sisa e à contribuição predial.

Simplesmente, a contribuição predial só existiu até ao dia seguinte,
31.12.1988, visto que em 1.1.89 entrou em vigor a reforma fiscal e
foram abolidos todos os impostos cedulares, entre os quais a con-
tribuição predial.
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Em face disso, haveria porventura de entender-se que a lei man-
tivera aos TLP uma isenção de imposto inexistente, uma isenção vazia
de sentido?

Como não é de prever que as leis contenham disposições inúteis,
o que haveria de fazer-se era procurar uma leitura do DL 485/88
que salvaguardasse a isenção. Ora, essa leitura tornava-se perfeita-
mente possível por a contribuição predial, imposto sobre o rendimento
dos prédios extinto em 31.12.1988, ter sido substituída, a partir de
1.1.89, pela contribuição autárquica, imposto sobre o valor patrimonial
dos prédios, criado pela reforma fiscal. Ambos eram impostos prediais,
ambos constituíam receita do município, e daí que se impusesse uma
interpretação extensiva do arto 2o, no 1, do DL 485/88. E assim, com
esta interpretação extensiva, onde a lei fala de isenção de contribuição
predial tínhamos de entender isenção de contribuição autárquica. Só
assim o arto 2o, no 1, tinha alguma utilidade.

Sucede que esse arto 2o, no 1, iria durar pouco tempo, pelo que
pouco mais tempo iria durar a isenção de contribuição autárquica.
Com efeito, como se dizia no preâmbulo do DL 485/88, os incentivos
contratuais seriam objecto de revisão em sede própria e momento
oportuno, o que veio a acontecer por meio do Estatuto dos Benefícios
Fiscais aprovado pelo DL 215/89, de 1 de Julho.

O arto 2o do DL 215/89 ressalvava os benefícios fiscais que fossem
direitos adquiridos antes de 31.12.88, considerando-se direitos ad-
quiridos os que tivessem fonte internacional ou contratual.

Ora, a questão importante é saber se a isenção concedida aos TLP
tinha natureza contratual.

Foi contratual a isenção concedida à APT, nos termos do contrato
de concessão. Mas não foi contratual a isenção concedida aos TLP,
uma vez que esta resultara, não de qualquer acordo entre o Estado
e os TLP, mas da aplicação a estes das «disposições legais que regem
a exploração dos serviços de comunicação postais, telegráficos e te-
lefónicas», como diz o arto 15o do Estatuto dos TLP, aprovado pelo
DL no 48 007. Aliás, se a isenção de impostos aos TLP tivesse natureza
contratual, não se compreenderia como fosse revogada pelo
DL 485/88, visto que a lei de reforma fiscal (Lei no 106/88, de 17
de Setembro) garantira no seu arto 27o, no 5, a manutenção dos be-
nefícios fiscais resultantes de acordo entre o Estado e qualquer pessoa
de direito público ou privado. Se a isenção dos TLP fosse contratual,
o DL 485/88 não a podia revogar – pacta sunt servanda.

Ora, não sendo contratual a isenção de contribuição predial (rectius,
de contribuição autárquica) concedida aos TLP pelo DL 485/88, temos
de ver se essa isenção se manteve na lei posterial. Vemos, então,
que essa isenção nem consta do arto 12o do Código da Contribuição
Autárquica, nem do arto 50o do Estatuto dos Benefícios Fiscais. O
estatuto dos Benefícios Fiscais procedeu à revisão, em geral, de todos
os benefícios fiscais, mas não salvaguardou a isenção de contribuição
autárquica que fora concedida aos TLP pelo arto 2o no 1, do DL 485/88,
pelo que temos de concluir que revogou essa norma. E essa revogação
produz os seus efeitos desde 1.1.89, isto é, com eficácia retroactiva,
nos termos do arto 1o, no 2, do DL 215/89, de 1 de Julho.

E assim temos que o DL 485/88 deu um benefício que o DL 215/89
tirou. E tudo com referência à mesma data – 1.1.89.

Logo, a recorrente não tinha direito à isenção de contribuição au-
tárquica no ano a que respeita o imposto – 1992.

Os prédios urbanos não são infra-estruturas que integrem a rede
básica de telecomunicações, pelo que não são bens do domínio público.
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Por estas razões, o recurso não pode proceder, pelo que a sentença
é de manter, ainda que com fundamentação diferente.

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

ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Almeida Lopes — Brandão Pinho
(votei o acórdão com a declaração de que não reconheço o primeiro
dos seus fundamentos) — Luís Filipe Mendes Pimentel (com declaração
idêntica à do Exmo Conselheiro 1o Adjunto).

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Execução fiscal — Citação do cônjuge.

Doutrina que dimana da decisão:

Não tendo o cõnjuge do executado em execução fiscal, após
a citação a que se refere o artigo 321.o, n.o 1, do Código
de Processo Tributário, requerido a separação de bens, a
execução prossegue sobre o imóvel comum penhorado, pois,
apesar de ser terceiro, não pode embargar de terceiro a
penhora.

Recurso n.o 18 177. Recorrente: Maria Joana Gomes Galhordas Velez;
recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Cons. Dr. Almeida
Lopes.

1.o Relatório:

Com fundamento em ofensa da sua posse sobre uma fracção au-
tónoma sita na Praceta Meia Laranja, 11, 4.o, direito, Setúbal, Maria
Joana Gomes Galhardes Velez, aí residente, deduziu embargos de
terceiro à penhora dessa fracção autónoma ocorrida no processo de
execução fiscal promovida contra o seu marido José Domingos Velez,
para cobrança coerciva de IVA respeitante ao 2.o e 3.o trimestres
de 1989. Alegou ser terceiro, ter posse, estar casada em regime de
comunhão geral de bens e ofensa da posse pela penhora.

Por despacho de fls. 27 e 28, o M.o Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Setúbal rejeitou liminarmente os embargos por
entender que a dívida de impostos é comum a ambos os cônjuges
e que a embargante, após citação para o efeito, não requereu a se-
paração de bens.

Por não se conformar com este despacho, dele recorreu para este
STA a ambargante, para o que apresentou as seguintes conclusões
das suas alegações:

1 — A decisão recorrida confundiu a natureza da dívida com o
conceito de terceiro para efeitos de defesa da posse, designadamente
através de embargos deduzidos contra diligência judicial ofensiva de
posse legítima.
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Na verdade,
2 — A recorrente é terceiro por ser estranha ao processo de exe-

cução, cuja existência desconhecia, nunca nele tendo intervindo es-
pontaneamente de por força de qualquer notificação ou outro acto
destinado a dar-lhe conhecimento do processo ou de algum dos seus
termos.

E por,
3 — Não representar, nem nunca ter representado, o executado

seu marido, nem se ter obrigado, por qualquer forma, no acto ou
título que serve de base à execução.

4 — O que tudo resulta, clara e inequivocamente, do processo de
execução, tendo as descritas circunstâncias sido objecto de expressa
alegação na petição de embargos.

5 — A citação da recorrente posterior à dedução dos embargos
é claramente irrelevante, e não teve como efeito a perda da sua qua-
lidade de terceiro, sob pena de ofensa grave ao princípio de igualdade
processual das partes em confronto no litígio.

6 — Ao negar à recorrente a qualidade de terceiro, ofendeu a de-
cisão recorrida de comandos normativos contidos na primeira parte
do n.o 2 do artigo 1037.o do Código de Processo Civil.

A Fazenda contra-alegou, sustentando o despacho recorrido.
Neste STA, o 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 M.o Juiz a

a quo assentou nos seguinte factos para tomar a sua decisão:
1.o A ora oponente contraiu matrimónio com José Domingos Velez

em 4 de Maio de 1985;
2.o Por escritura pública de 21 de Novembro de 1990 a ora em-

bargante e marido adquiriram a fracção em causa por compra;
3.o Foi instaurada execução fiscal contra José Domingos Velez por

dívida de IVA dos 2.o e 3.o trimestres de 1989, do total de
esc. 9 248 413$;

4.o No âmbito deste foi penhorada em 11 de Agosto de 1992 a
fracção em causa;

5.o A ora embargante foi citada em 23 de Julho de 1993 para
cumprimento do disposto no artigo 321.o, n.o 1 do Código do Processo
Tributário.

2.o Fundamentos:

A única questão de direito posta pela recorrente prende-se com
a sua qualidade de terceiro para efeitos de poder deduzir embargos.

Nos termos do artigo 1037.o do CPC, é terceiro quem não tenha
intervindo no processo ou no acto jurídico de que emana a diligência,
nem represente quem foi condenado no processo ou quem no acto
se obrigou.

Para o M.o Juiz a quo, a recorrente não é terceiro pelo facto de
a dívida exequenda (IVA) ser comum a si e ao seu cônjuge (o exe-
cutado), pois este contraiu-a no exercício do comércio ou indústria,
pelo que a mesma se presume comum. Além disso, as dívidas de
impostos são da responsabilidade de ambos os cônjuges.

Cremos que o cônjuge do executado é na verdade terceiro. Com
efeito, e seguindo a definição de terceiro dada pelo aludido arti-
go 1037.o, n.o 2, do CPC, a recorrente, de acordo com o que vem
alegado por si na petição de embargos, nem teve intervenção no pro-
cesso executivo, nem teve intervenção no acto jurídico de que emana
a diligência judicial (com efeito, a penhora destinou-se a garantir
o pagamento de IVA pela actividade comercial ou industrial exercida
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pelo executado e não pela sua esposa, a ora recorrente), nem esta
representa o marido.

Nisso cremos que a recorrente tem razão: ela é terceiro. A execução
não foi movida contra si mas apenas contra o seu marido comerciante.

Mas, no mais, o despacho recorrido está certo. O cônjuge do exe-
cutado não tem legitimidade para deduzir embargos de terceiro, nos
termos do artigo 352.o do CPC. O único meio de defesa dos seus
direitos no processo de execução fiscal é o concedido pelo artigo 321.o
do CPT: feita a penhora e junta a certidão de ónus, será citado o
cônjuge do executado quando a penhora incida sobre bens imóveis,
sem o que a execução não prossegue.

E para que é citado o cônjuge do executado?
Ou para requerer a separação de meações a fim de acautelar a

sua meação e ser executada apenas a meação do executado, ou para
demonstrar que a dívida de imposto é da exclusiva responsabilidade
do executado (vide autores citados no despacho recorrido). O cônjuge
não é citado para deduzir embargos de terceiro, apesar de ser terceiro.
O que acontece é que a lei criou um meio geral de defesa para
os terceiros propriamente ditos, que foi o processo de embargos de
terceiro, e criou um meio próprio para um terceiro muito especial,
que o cônjuge do executado — o pedido de separação de bens, para
acautelar a sua parte na comunhão.

Ora, foi dado como provado — e foi elagado pela recorrente —
que esta foi citada em 23 de Julho de 1993 para cumprimento do
disposto no artigo 321.o, n.o 1, do CPT. Por isso, para se defender
não devia ter utilizado o processo de embargos de terceiro, mas devia
ter-se servido dos meios supra-indicados, que são os meios específicos
de defes do cônjuge do executado.

E como ensina o Prof. Pereira Coelho, tendo o cônjuge do executado
sido citada para requerer a separação de bens e deixando passar o
prazo legal para o efeito, a execução prossegue contra os bens comuns
penhorados (cfr. Curso de Direito de Família).

Por estas razões, o despacho de indeferimento liminar tem de man-
ter-se, sem ser necessário decidir se a dívida exequenda é da res-
ponsabilidade de ambos os cônjuges neste caso. É que não temos
informação no processo sobre a execução: se foi directa contra o
executado ou se reverteu contra ele na qualidade de gerente e res-
ponsável subsidiário pela dívida.

É irrelevante o facto de a recorrente só ter sido citada após a
dedução dos embaos de terceiro e não antes. Em vez de deduzir
logo os embargos de terceiro, a recorrente devia esperar pela sua
citação, pois sem esta citação a execução não podia prosseguir, como
diz o artigo 321.o, n.o 1, in fine, do CPT. Não é pelo facto de a
recorrente se ter antecipado com os embargos que altera os meios
processuais de defesa que a lei lhe faculta.

3.o Decisão:

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(relator) — António José Pimpão — Luís Filipe Mendes Pimentel.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial. Mudança de Tributação. Despacho
do Secretário de Estado. Prazo de recurso. Notificação da
matéria colectável.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para um notificado normal, a notificação de um ”novo
apuramento da matéria colectável da contribuição in-
dustrial pelo sistema do Grupo B e da subsequente fixação
dos lucros tributáveis, só pode significar que tais actos
haviam sido autorizados por despacho do Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais.

2 — E é dessa notificação que se conta o prazo para recorrer
contenciosamente ao despacho governamental ou dili-
genciar nos teremos ao arto 31o da LPTA.

Recurso no 18237. Recorrente: Eugénio Branco Lda. Recorrido: Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Eugénio Branco,Lda, inconformado com o despacho do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, de 19.7.89, que decidiu a tributação
do contribuinte, então tributado pelo Grupo A da Contribuição In-
dustrial, pelas regras do sistema do Grupo B, relativamente ao exer-
cício de 1987, do mesmo veio recorrer, invocando na petição a tem-
pestividade do recurso por só em 6 de Abril de 1994 ter tomado
conhecimento do despacho recorrido e que o acto recorrido não está
fundamentado por não o estar a proposta da Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, além de se não verificarem os pressupostos
(falta de escrita, dúvida fundada sobre o resultado da escrita, im-
possibilidade de determinação da matéria colectável pelo sistema do
grupo A) que levariam à determinação do lucro tributável pelo sistema
do grupo B.

Teriam sido violados os arts. 1o/a),c) e d) do DL 256-A/77 e 54o

e seus §§ do CCIndustrial.
Nas alegações, a Rte repete a invocação dos vícios imputados ao

acto recorrido na petição inicial - falta de fundamentação e violação
de lei por erro nos pressupostos.

A autoridade recorrida, por seu lado, nas alegações, sustentou a
intempestividade do recurso por a Rte ter sido regularmente notificada
em 22.11.89 do despacho impugnado, cabendo-lhe, se considerasse
a notificação insuficiente, requerer no prazo de um mês conforme
os termos do art. 31o da LPTA, o que não fez em tempo, e que
o despacho recorrido não enferma dos vícios que lhe são imputados.

Por se terem junto elementos relevantes para a decisão, foi assinado
o prazo para alegações complementares.

Nelas, veio a Rte alegar não ter sido notificada previamente à
prática do acto, o que o teria tornado nulo por terem sido violados
direitos fundamentais, e, por conseguinte, impugnável a todo o tempo,
que só a notificação ou publicação são formas válidas do conhecimento
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do acto para os efeitos do início do prazo de impugnação, pelo que
o recurso é tempestivo;

-que a questão da extemporaneidade é de rejeitar por a autoridade
recorrida estar a reproduzir a resposta que foi desentranhada dos
autos, nas alegações, que apenas se destinam a questionar direito;

-que está provado que o despacho recorrido não foi notificado
à Rte pelo ofício de fls. 12, mas tão-só a matéria constante dos pontos
5 e 6.4. do relatório do exame à escrita, que em 30 dias do recebimento
do ofício de fls. 12 a Rte pediu certidão de todo o despacho recorrido,
sendo que da certidão passada não constava o despacho recorrido,
que a certidão de fls. 16v não certifica que o despacho recorrido
tenha sido notificado à Rte, conforme certidão de fls. 20, que o mesmo
despacho não deu entrada no Bairro Fiscal, nem antes nem depois
da fixação da matéria colectável, que esta e a sua revisão não se
fundamentaram no despacho recorrido, que a Rte só dele tomou
conhecimento acidentalmente, que o despacho de fls. 12 do p.i. não
tem carimbo de entrada na Repartição de Finanças ao contrário do
relatório da fiscalização;

-que o ónus da prova da extemporaneidade em causa compete
à autoridade recorrida, que a não conseguiu provar, nem a pode
provar nas alegações;

- que o acto da fixação da matéria colectável só poderia ter ocorrido
após a prolação do despacho do SEAF e da respectiva notificação
da fixação da matéria colectável, sendo que do despacho recorrido
nunca a Rte foi notificada, o que o torna nulo por falta de notificação
e fundamentação e nulos os actos subsequentes;

-indicia a inexistência do despacho recorrido o que se documenta
a fls. 52 dos autos, que a Repartiçao de Finanças procede sem despacho
do SEAF.

Contra as alegações complementares sustentou a autoridade re-
corrida a intempestividade do recurso por a Rte do despacho recorrido
ter sido notificada em 22.11.89 como atesta a certidão passada em
22.4.94, e o facto de ter reclamado nos termos do art. 70o do CCI
apesar de não lhe ter sido passada a certidão eventualmente pedida
em 29.11.89, mas, que, a final, só veio a requerer tal certidão em
Abril de 1994 quando o devia ter feito no prazo de um mês contado
da data da notificação de 22.11.89;

-que não se provou que da notificação de 22.11.89 não constasse
o teor do despacho recorrido, sendo certo que da certificação feita
tal não foi possível certificar, mas tão-só que constavam da notificação
os fundamentos que justificavam a decisão de novo apuramento da
matéria colectável, dos quais se teria apropriado o despacho recorrido;

-que o conhecimento da extemporaneidade do recurso é oficioso
e a falta de resposta da autoridade recorrida carece do efeito co-
minatório pleno, sendo as alegações termo próprio para discutir tanto
razões de facto como de direito e deduzir excepções.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso é de
indeferir ou julgar improcedente por extemporâneo, pois foi interposto
depois de esgotado o prazo fixado a contar da notificação da liquidação
sendo que a destacabilidade do acto recorrido não justifica que a
sua impugnação contenciosa ultrapasse no tempo a do acto definitivo
em que se insere, sendo que não assume relevo o facto de o teor
do despacho que autorizou a tributação não ter sido incluído na no-
tificação por esta ser elemento exterior ao acto notificado e não afectar
a sua validade, além de que a Rte não pode ignorar o acto de au-
torização em face dos elementos constantes da notificação.
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Cumpre apreciar, e desde logo da questão prévia da (in)tempes-
tividade do recurso posta logo na petição do recurso (alínea A),cujo
conhecimento se impõe por oficioso, nos termos do § 4o do art. 57o

do RSTA, sem prejuízo da sua válida dedução nas alegações pela
autoridade recorrida, uma vez que a falta de resposta não preclude
o respectivo direito, consoante os termos do art. 50o da LPTA.

Quanto à oficiosidade de tal conhecimento, cf. Ac. da 1a Secção
deste tribunal, de 22.5.91, rec. 13 365).

Do que não se conhece é da invocação pela Rte da falta da sua
audiência antes da prática do acto recorrido que, a seu ver, torna
o acto nulo, o que é invocável a todo o tempo.

Como tem sido sustentado em Jurisprudência (cf. Ac. da 1a Secção
deste tribunal, de 31.1.80, em AD 222/p,723) e em doutrina (Esteves
de Oliveira,CPA, aot. IV ao art. 100o do CPA) tal vício é de mera
forma, pelo menos em procedimentos de cariz não sancionatório,
e não gera a pretensa nulidade.

Assim o qualifica o tribunal, no uso da sua liberdade de qualificar
vícios que são o correlato dos factos articulados pelo Rte (cf. aresto
ora citado), do que resulta a sua ininvocabilidade a todo o tempo.

Ora, como tal vício só vem arguido nas alegações complementares
quando o conhecimento do mesmo ocorreu, necessariamente, antes
da interposição do recurso (a audiência é facto de intervenção pessoal
do Rte), é vicio novo, de invocação inadmissível naquela dita peça
e, portanto de não conhecer em atenção ao rito processual (cf. aresto
citado e o desta Secção de 28.11.90,rec. 12 581), não podendo, de
modo algum, fundar o conhecimento do recurso (mesmo que assim
não fosse, a reconhecibilidade do vício determinante de nulidade seria
exclusiva, não se estendendo aos invocados na petição).

Como pertinentemente à questão da (in)tempestividade do recurso
a Rte arguiu a falsidade do despacho recorrido em processo de im-
pugnação judicial, veio a determinar-se neste tribunal, em acordão
interlocutório a fls. 245, que a Rte esclarecesse sobre o estado de
tal processo, o que esta fez, juntando fotocópia de acordão deste
tribunal, pela qual é visível que o incidente de falsidade interposto
em processo de impugnação veio, a final, a ser indeferido liminarmente
por intempestividade da sua dedução.

O que vem a influenciar o resultado probatório, em que se assenta
na existência do referido despacho.

Passando-se à fixação dos factos provados, interessantes para de-
cisão da questão prévia da (in)tempestividade do recurso, nos seguintes
termos:

Está provado que:
1) A Rte encontrava-se em 1987 colectada em contribuição in-

dustrial pelo sistema do grupo A pela Repartição de ”Serviços de
Contabilidade, Verificação de Contas e Edições de Publicações não
Periódicas”;

2) Efectuado exame à escrita da Rte, relativamente aos exercícios
de 1986 e 1987, do qual houve relatório datado de 21.3.89, foi proposto
na respectiva informação para o exercício de 1987 a tributação pelo
sistema do grupo B por motivo de ”ter sido transferida da firma
Eugénio Agostinho Morais Branco, Lda uma importância de proveitos,
relativamente à qual, não se pondo em causa o seu carácter real,
não houve possibilidade da sua identificação” - cf. doc. de fls. 13/25
do Proc. inst.;

3) Na Direcção de Serviços de Fiscalização Geral foi preferido
então o parecer seguinte: ”Em presença dos motivos invocados ao
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longo do relatório do exame à escrita dos exercícios de 1986 e 1987
e em informação complementar julga-se, para os efeitos a que alude
o § 4o do art. 54o da CI, que a determinação da matéria colectável
do exercício de 1987 deverá efectuar-se de harmonia com as dis-
posições aplicáveis aos contribuintes do grupo B, mantendo-se para
1986 o sistema de tributação pelo grupo A - cf. doc. de fls. 12 do
PI;

4) Tal parecer mereceu a concordância superior, por despacho de
31.5.89 (cit. doc.);

5) E a autoridade recorrida preferiu em 19.7.89 o seguinte despacho
(recorrido) : ”Concordo com a tributação pelo grupo B bem como
com os valores presumidos” - Cf. cit. doc;

6) Procedeu-se então a um novo apuramento da matéria colectável
da CI pelo sistema do grupo B, relativamente ao dito exercício de
1987 pela Repartição de Finanças do 9o Bairro Fiscal de Lisboa,
do qual, assim como da consequente liquidação em imposto, foi no-
tificada a contribuinte, conforme o teor do doc. de fls. 176 do PI;

7) Tendo sido o respectivo aviso de recepção da carta registada
assinado em 22.11.89 - cf. doc. fls. 175 do PI;

8) O chefe de repartição de finanças, depois de apreciar a re-
clamação do contribuinte, em face da informação prestada pelos ser-
viços de fiscalização, indeferiu a mesma e fixou o lucro tributável
em 233 448 554$00, o qual veio a ser confirmado pela comissão de
revisão, tudo como consta do doc. a fls. 169 do PI;

9) Em 27.4.94 deu entrada na repartição de finanças um reque-
rimento da Rte a pedir a certificação da notificação à requerente
do despacho da autoridade recorrida que ordenou a mudança de
tributação do grupo A para o B da CI, com referência ao exercício
de 1987, do que resultou a passagem da certidão que consta do doc.
de fls. 128 do PI:

10) A petição do presente recurso contencioso foi apresentada em
27.5.94.

O teor dos documentos referidos tem-se por reproduzido na íntegra.
Dispõem os §§ 4o e 5g do art. 54o do CCI, na redacção do DL

182/86, de 10.7, que 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
fundamentada do director-geral das Contribuições e Impostos” e que
tal despacho só tem efeitos no domínio da matéria colectável e é
judicialmente impugnável”.

O acto recorrido, o despacho do SEAF autorizante da mudança
de sistema de tributação, é, assim, acto preparatório da fixação do
lucro tributável, prejudicial da respectiva decisão, por ser da com-
petência própria do dito Secretário de Estado e ser impugnável de
um ”modo directo e autónomo” - cf., neste sentido Alberto Xa-
vier,Conceito e Natureza do Acto Tributário,p. 252.

E, como tal, destacável do processo em que participa, para efeitos
de recorribilidade contenciosa, como acto definitivo - cf. Marcello
Caetano, Manual..., 10a ed., p. 446.

E para evitar que esse acto se consolide na ordem jurídica, como
caso resolvido, terá o interessado que o impugnar contenciosamente
nos termos da regra geral do art. 28o da LPTA, no prazo de 2 meses
(se residir no continente ou nas regiões autónomas), contado da res-
pectiva notificação (art. 29o), normas aplicáveis por via do disposto
no art. 130o/1 do mesmo diploma.
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Ora, é quanto ao evento a constituir termo inicial daquele dito
prazo que se estabeleceu a controvérsia na medida em que a Rte
sustenta que a notificação recebida em 22.11.89 (item 6 e 7 do pro-
batório) não lhe deu a conhecer a existência do acto, do qual só
tomou conhecimento tardiamente, enquanto a autoridade recorrida
defendeu a sua cognoscibilidade face à dita notificação.

O problema da reconhecibilidade do referido acto prejudicial em
notificações idênticas à aludida tem sido solucionado pela afirmativa
por vários acórdãos deste tribunal, de que se citam os de 2.12.92,
rec 14 276, em Ap ao DR,p. 3086 e de 7.11.90, rec. 12 151, em
Ap ao DR p. 1192.

E com razão que satisfaça.
Não é por o acto prejudicial ser da competência própria do membro

do Governo, que não do agente encarregado de proceder à deter-
minação da matéria colectável, nem por se destacar para efeitos de
impugnabilidade contenciosa, do processo gracioso tributário que cul-
mina no acto tributário que o mesmo se demarca do dito processo
e deixa de o integrar como fase procedimental, como o é, aliás, o
acto prejudicado - o da fixação da matéria colectável.

”Por outras palavras: a autonomia não exclui a coordenação”, como
diz Alberto Xavier, ob. cit, a p.243, que resulta da inserção do acto
no processo, e essa relação é manifestamente atendível na relevância
cognoscitiva da notificação em causa.

Para um notificado normal, que se supõe que seja o notificado
real, a notificação de ”um novo apuramento da matéria colectável
da contribuição industrial, pelo sistema do grupo B” e da fixação
subsequente dos lucros tributáveis, resultantes daquele novo apura-
mento, só poderia significar, em termos objectivistas de interpretação
das declarações, que tais actos haviam sido autorizados nos termos
legais através do acto de que dependia a sua produção e com eles
coordenado no interior do processo administrativo.

Não podendo desconhecer tal alcance da comunicação, cabia, então,
ao notificado guardar o prazo para recorrer ou diligenciar, tempes-
tivamente, se lhe aprovesse, nos termos do art. 31o da LPTA.

Nada tendo feito nesse sentido, mas só tendo reclamado da fixação
do valor, nos termos dos arte. 709 e ss do CI (item 8 do probatório)
- o requerimento de fls. 9 é manifestamente extemporâneo - a Rte
permitiu a preclusão do seu direito ao recurso, sendo que o apre-
sentado em 27.5.94 é intempestivo de acordo com as regras enunciadas.

A decisão sobre a matéria de facto não suportou as alegações sobre
factos aduzidas pela Rte para demonstrar a sua tese da ”falsificacão”
do acto recorrido e as questões sobre o ónus da prova da extem-
poraneidade e a nulidade do acto recorrido por omissão de notificação
estão prejudicadas pela solução dada ao problema da reconhecibi-
lidade do acto recorrido através da notificação efectivamente pra-
ticada.

Termos em que, por extemporaneidade, se rejeita o presente recurso
contencioso.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria, res-
pectivamente, em 40 000$00 e 50 %.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Coelho
Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente: Duarte Júnior.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL SUBSÍDIO E ENCAR-
GOS COM FÉRIAS.

Doutrina que dimana da decisão:

Os subsídios e encargos com férias dos trabalhadores cons-
tituem custos do exercício em que são pagos e não do período
a que respeita o trabalho prestado, atento o princípio da
especialização de exercícios e o arto 2o no 2 do DL 874/76
de 28/12.

RECURSO: 18 534; RECORRENTE: SHELL PORTUGUESA, SA;
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA; RELATOR: EXMO
CONSo Dr. VÍTOR MEIRA.

”Shell Portuguesa, SARL” impugnou judicialmente no Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa a liquidação adicional de con-
tribuição industrial, imposto extraordinário sobre lucros e respectivos
juros compensatórios relativa ao exercício de 1982.

Por sentença do Mo Juiz daquele tribunal foi a impugnação julgada
parcialmente procedente, tendo a impugnante recorrido de tal sen-
tença para o Tribunal Tributário de 2a Instância o qual lhe negou
provimento ao recurso.

Inconformada com o decidido recorreu então para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação. Formulou as se-
guintes conclusões:

1a O encargo com férias e subsídio de férias resulta directa e ex-
clusivamente do trabalho prestado pelo pessoal durante cada ano
e é pois um custo desse ano e não do ano seguinte.

2a Da mesma forma que os fornecimentos de terceiros ou quaisquer
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 resulta da correcta aplicação do prin-
cipio da especialização de exercícios, que é um princípio contabilístico
geralmente aceite, também em Portugal, 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 tal 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 expressamente consagrada na lei fiscal e
contrariava os princípios normativos expressos do sistema jurídico
português, designadamente no direito laboral, no direito das obri-
gações, e até no direito sucessório.

6a A AF só veio a modificar tal prática quando tal mudança foi
expressamente consagrada pela Reforma Fiscal de 1989.

7a Consequentemente, o encargo com férias e subsídio de férias
respeitante a e resultante do trabalho prestado em cada ano e con-
tabilizado pela recorrente no fim desse ano, é um custo desse exercício,
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nos termos do no 1o ou 4o e corpo do art. 26o do CCI e não do
exercício seguinte.

8a O acórdão do Pleno de 27 de Fevereiro de 1985, que decidiu
em sentido diferente, contém graves erros de direito e revela um
distanciamento da realidade jurídico-laboral e dos sãos princípios con-
tabilísticos a que importa por fim, revogando-o na sede e no tempo
próprios.

9a Quanto à Previdência dos administradores é indiscutível que
no regime geral, as contribuições da entidade patronal para a Se-
gurança Social são, e eram na época, obrigatórias.

10a Os trabalhadores que passaram a ser administradores da re-
corrente encontravam-se inscritos nesse regime geral da Segurança
Social, e nele continuaram, não tendo sido feita a sua inscrição no
regime especial dos comerciantes e continuando a recorrente a efec-
tuar os correspondentes descontos e entregas destes e das contri-
buições patronais para o regime geral.

11a É discutível se deveriam ou não aqueles trabalhadores-admi-
nistradores ter sido mudados do regime geral para o regime especial
dos comerciantes, como discutível é qual das inscrições seria obri-
gatória, ou se ambas o seriam, ou se poderiam ter coexistido inscrições
em ambos os regimes.

12a Tais discussões são todavia irrelevantes porque em nada alteram
a natureza das contribuições patronais efectivamente pagas pela
recorrente.

13a Pela sua naturezas e independentemente do seu quantum, tais
contribuições constituem encargos parafiscais a que a recorrente es-
tava sujeita, enquadráveis de pleno no no 6 do artigo 26o do Código
da Contribuição Industrial.

14a Mesmo que se quisesse admitir que a recorrente não estava
”sujeita” a tal encargo, ele enquadrar-se-ia facilmente no no 4 e cla-
ramente no corpo do citado normativo legal.

15a Tal encargo efectivamente pago é pois um custo fiscal em sede
de Contribuição Industrial, como o seria actualmente em sede de
IRC.

Notificada para indicar as normas jurídicas violadas veio a recor-
rente complementar as alegações nos seguintes termos:

1. Quanto à questão dos encargos com férias e subsídios de férias,
foram violados o art. 26, corpo, no 1 e no 4 do CCI; e violado foi
também o artigo 2o, nos 2 e 3 do DL 874/76, no tocante à especialização
do direito a férias.

2. No que concerne à questão das contribuições para a segurança
social, relativas a administradores, foi violado o art. 26, corpo, e no 6
ou no 4 do CCI.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por os encargos o serem do ano seguinte àquele em que o trabalho
é prestado, aí devendo ser contabilizados como custos, citando inú-
meros acórdão já proferidos nesse sentido bem como a posição dou-
trinária do Prof. Teixeira Ribeiro.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu como provada a seguinte matéria de facto:
I — Quanto ao exercício de 1980.
1 — Em 29.6.1981 a recorrente apresentou a declaração modelo 2,

referente ao exercício de 1980, tendo apurado o lucro tributável de
424.174.593$00 e auto liquidado 128.337.347$00 de contribuição;
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2 — Ao resultado fiscal declarado de 55.409.000$00 de estimativa
de subsídio de férias foram deduzidos 46.855.948$00 de subsídio de
férias pago, a que correspondeu um acréscimo de matéria colectável
de 8.553.052$00 (55.409.000$00 — 46.855.948$00) e o lucro tributável
corrigido de 434.343.268$00.

3 — Efectuada liquidação complementar foi a recorrente notificada
para pagar 6.644.836$00 de acréscimo de contribuição e 4.388.869$00
de juros compensatórios.

4 — Anulada aquela liquidação e efectuado 2o apuramento foi apu-
rado 445.798.534$00 de lucro tributável e liquidado 4.811.211$00 de
acréscimo de contribuição e 3.177.772$00 de juros compensatórios.

II — Quanto ao exercício de 1981.
1 — Em 30.6.1982 apresentou a ora recorrente a declaração mo-

delo 2 referente ao exercício de 1981, tendo apurado o lucro tributável
de 1.462.584.084$00 e autoliquidado 506.698.245$00 de contribuição.

2 — Realizado o 1o apuramento foram efectuadas correcções
que consistiram designadamente, no adicionamento ao resultado
fiscal declarado de 66.802.000$00 de estimativa de subsídio de
férias e 2.703.155$00 da Caixa de Previdência dos corpos gerentes
e na dedução de 55.409.000$00 de subsídio de férias pago, de
que resultou, com outras alterações um lucro tributário corrigido
de 1.517.860.053$00.

3 — Com base nesse lucro foi efectuada liquidação complementar
de que resultou 20.705.604$00 de contribuição e 1.726.246$00 de juros
compensatórios.

4 — Tendo a ora recorrente reclamado foi acrescida a quantia de
212.617$00 de que resultou o lucro tributável corrigido de
1.518.028.670$00.

5 — Com base neste último lucro foi efectuada liquidação com-
plementar de que resultou 93.552$00 de contribuição e 3.553$00 de
juros compensatórios contados de 1 de Julho de 1982 a 15 de Setembro
desse ano.

III — Quanto ao exercício de 1982.
1 — Em 30.6.1983 a ora recorrente apresentou a declaração mo-

delo 2 referente ao exercício de 1982, tendo apurado o lucro tributável
de 1.112.422.846$00 e autoliquidado 223.879.285$00 de contribuições.

2 — Bem como a declaração de imposto extraordinário sobre lucros
apurando 1.121.409.520$00 de matéria colectável e autoliquidando
56.070.476$00 de imposto.

3 — Analisada a declaração modelo 2 os serviços procederam ao
1o apuramento tendo, além do mais, feito acrescer ao lucro final
declarado, 35.668.814$00 (41.913.865$00 — 6.225.051$00) de custos
de exercícios anteriores e 92.609.000$00 de estimativa de subsídios
de férias e deduzido 66.802.000$00 de subsídio de férias pago, de
que resultou o lucro tributável corrigido de 1.186.304.812$00.

4 — Em 16.9.1985 foi efectuado 2o apuramento de que resultou
o lucro tributável de 1.182.858.957$00.

5 — Efectuada nova liquidação foi apurada diferença de contri-
buição para mais, de 27.037.752$00 e 1.026.694$00 de juros com-
pensatórios.

6 — Quanto ao imposto extraordinário as correspondentes correc-
ções determinaram no 1o apuramento matéria colectável corrigida
de 1.186.304.812$00.

7 — Efectuada liquidação complementar, que foi anulada em
2o apuramento obteve-se a matéria colectável de 1.182.858.957$00.
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8 — Efectuada nova liquidação foi apurada diferença de imposto,
para mais, de 3.072.472$00 e 1.323.268$00 de juros compensatórios.

9 — No valor acrescido referido em 3 de 35.688.814$00 estão es-
gotadas as quantias de 5.463.586$00 e 8.521.174$00 correspondentes
a diferenciais geográficos respeitantes ao 4o trimestre de 1980 e ao
ano de 1981 a regularizar ao Fundo de Abastecimento.

Assentes tais factos apreciemos agora o recurso.
A recorrente suscita no seu recurso duas ordens de questões: con-

sideração como custos dos encargos e subsídios com férias do seu
pessoal e contribuições para a Previdência relativas aos seus ad-
ministradores.

A questão da contabilização dos encargos e subsídios com férias
tem sido profusamente apreciada e uniformemente decidida em inú-
meros acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo. Para além
dos citados no douto parecer do Ministério Público acrescentaremos
mais recentemente os de 6.3.96 (recurso no 19878), 11.12.96 (recurso
no 20347) e 7.5.97 (recurso no 20863), todos eles respeitantes à aqui
recorrente.

Pretende-se no recurso que os encargos com férias e os subsídios
de férias devem ser considerados custos do ano a que respeita o
trabalho prestado invocando que a decisão em sentido diverso viola
os artigos 26o, corpo, e nos 1 e 4 e o artigo 2o, nos 2 e 3, do D.L. 874/76.
Vejamos então o que dizem as referidas normas O artigo 26o do
C.C.I. considera custos ou perdas do exercício os que, dentro de limites
tidos como razoáveis pela DGCI, se tornou indispensável suportar
para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto para
a manutenção da fonte produtiva. exemplificando nos seus vários nú-
meros quais os encargos e despesas que como tal podem ser con-
siderados. Por seu turno o artigo 2o do D.L. 874/76, de 28/12, refere
o direito a férias dos trabalhadores e consigna, no que interessa a
esta questão, que tal direito se reporta ao trabalho prestado no ano
civil anterior. Da conjugação destes dois normativos não se pode ex-
trair a conclusão que a recorrente pretende mas exactamente a aposta.
Se o direito a férias e o gozo destas se refere a trabalho prestado
no ano anterior mas ocorre no ano seguinte não estamos perante
um custo desse ano anterior mas perante um custo do ano em que
é pago ou em que ocorre. Os trabalhadores só a partir do dia 1
de Janeiro tem direito a gozar as férias e a receber o respectivo
subsídio relativamente ao trabalho que no ano anterior haviam pres-
tado. Por isso só nessa altura se constitui o encargo da empresa.
Considerando o princípio da especialização de exercícios que enfor-
mava o Código da Contribuição Industrial só nesse exercício se ve-
rificam os custos em causa. Tais encargos, embora previsíveis, só nessa
data eram determinados porquanto, até ao dia 31 de Dezembro do
ano anterior sempre poderiam ocorrer factos, como por exemplo o
falecimento de trabalhadores, com influência nos custos a suportar.
Claro que a recorrente poderia estabelecer provisões para os futuros
pagamentos mas estas só seriam consideradas custos do exercício se
coubessem nas espécies previstas no artigo 33o do CCI, o que não
acontecia com os montantes em causa. Pelo que fica exposto não
pode deixar de considerar-se ter o acórdão recorrido decidido cor-
rectamente de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e em con-
formidade com a jurisprudência e doutrina mais relevantes.

Vejamos agora a outra questão suscitada da consideração como
custos pagas pela empresa com a previdência dos seus administradores,
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cuja decisão, segundo a recorrente, terá violado o artigo 26o, corpo,
e nos 6 ou 4 do CCI.

Estabelece o artigo 21o no 4 do ETAF que, nos processos inicialmente
julgados pelos tribunais tributários de l.a instância, este Supremo Tribunal
apenas conhece de matéria de direito. Quer isto dizer que este S.T.A.
está condicionado, no conhecimento desta questão, à matéria de facto
fixada pelo tribunal recorrido. Refere-se no acórdão desse tribunal no
que concerne a esta questão que a sentença não dera como provado
que os administradores da recorrente tivessem estado inscritos no regime
geral da Caixa de Previdência e Abono de Família do Comércio do Distrito
de Lisboa nem que tivessem sido inscritos em 1981 no regime especial
dos comerciantes e que tal matéria fáctica não merecia censura. Referia-se
ainda que a recorrente não apontara qualquer nulidade à sentença e
que apenas a sindicara sob o ponto de vista da injustiça e/ou imoralidade,
tendo julgado como não provada a questão de facto alegada pela re-
corrente. Impondo-se o decidido em matéria de facto a este Supremo
Tribunal não pode o recurso proceder no que tange a tal questão, não
revestindo qualquer relevância a tentativa da recorrente em vir provar
neste tribunal a matéria de facto considerada como não provada no acórdão
recorrido. Por isso também não pode lograr êxito tal questão.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferencia neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente fixando em 60% a Procuradoria.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial; vício do acto tributário suscitado pelo
M.o P.o

Doutrina que dimana da decisão:

O M.o P.o, para além de emitir parecer sobre questões de
legalidade discutidas no processo, pode ainda arguir vício
do acto tributário não suscitado pelo impugnante e que
não seja de conhecimento oficioso.

Recurso n.o 18 997 em que é recorrente Ministério Público e recorridos
Hegídio Herculano Fernandes Dias e Fazenda Pública e de que
foi relator Exm.o Cons.o FONSECA LIMÃO.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto do T.T. de 1a Instância,
não se conformando com a sentença do M.o Juiz daquele Tribunal,
a fls. 82 e seguintes, dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

“Quando o processo lhe vá com vista nos termos do art.o 140o

do C.P.T., pode o Ministério Público pronunciar-se expressa e au-
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tonomamente sobre questões de legalidade, mesmo que não discutidas
em processo, havendo que interpretar extensivamente aquele preceito,
por conjugação com o disposto nos art.o 41o n.o 1 e 143o n.o 2 alin. b)
do C.P.T. e 8o alin. a) da Lei n.o 47/86 (L.O.M.P.), de 15 de Outubro;
se assim se não entender, deverá considerar-se que se está perante
um caso omisso, valendo então a aplicação do art.o 27o alin. d) do
DL 267/85, de 16 de Julho (L.P.T.A.F.) por via de remissão operada
pelo art.o 2o alin. b) do C.P.T.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
No recurso de fls. 76 e seguintes, o Exm.o Magistrado do M.o P.o,

junto do Tribunal “a quo”, na vista que lhe foi aberta, imediatamente
antes da prolação da sentença recorrida, arguiu dois vícios do acto
impugnado, relativos um a erro sobre os pressupostos de facto e o
outro a preterição da formalidade legal de fundamentação, os quais
não foram invocados pelo impugnante.

Deles não conheceu, porém, a sentença recorrida, por ter sido con-
siderado que não podia o M.o P.o, invocar no seu parecer, os pre-
tendidos vícios de falta de fundamentação do acto impugnado e de
erro respectivos pressupostos de facto, por não serem do conhecimento
oficioso, nem terem sido arguidos, pela impugnante, na petição ...”.

A questão de decidir consiste, pois, em saber se o M.oP.o pode
ou não arguir vícios novos, não suscitados pelo impugnante e que
não sejam do conhecimento oficioso, aquando da vista a que alude
o art.o 140o do L.P.T.

Dispõe este preceito legal:
“Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes

de proferida a sentença, o Juiz dará vista ao Ministério Público para,
se pretender, se pronunciar expressamente sobre questões de lega-
lidade discutidas no processo.

Por seu turno, o art.o 143o n.o 2 alin b) do C.P.T., relativo à ordem
do conhecimento dos vícios geradores de anulação que a sentença
deve respeitar, diz-nos que a respectiva apreciação deve começar pelos
indicados pelo impugnante sempre que se estabeleça uma relação
de subsidiariedade e não sejam arguidos outros vícios pelo Ministério
Público...

Do confronto destas disposições legais parece resultar uma con-
tradição que, adiantando-se já, reputamos de aparente, pois que, en-
quanto aquela restringe a pronúncia do M.o P.o às questões debatidas
ao longo do processo, esta admite a arguição de novos vícios do acto
impugnado pelo M.o P.o

Vejamos.
Antes de mais, é de repelir o entendimento, acolhido na sentença,

recorrida, segundo o qual os novos vícios, referidos no art.o 143o,
e arguidos pelo M.o P.o são de conhecimento oficioso.

Na verdade, os vícios do conhecimento oficioso não carecem de
alegação, pois que o seu conhecimento se impõe ao julgador.

Não fazia, assim sentido, que se facultasse ao M.o P.o a arguição
de vícios que o tribunal deve conhecer de ofício.

De concluir é, pois, que a Lei ao referir-se a “outros vícios” quis
abranger todos aqueles que o M.o P.o entendesse dever suscitar, in-
dependentemente da oficiosidade do seu conhecimento.

É, de resto, este entendimento, o único que se compagina com
o dever, cometido ao M.o P.o e consagrado nos art.o 221o n.o 1 da
C.R.P., 1o da Lei 47/86, de 15/10 e 41o n.o 1 do C.P.T., de defesa
da legalidade democrática.
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Por outro lado, sabido como é que ninguém pode ser obrigado
a pagar impostos que não tenham sido criados nos termos da Cons-
tituição e cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas prescritas
na Lei (art.o 106o n.o 3 da C.R.P.), forçoso é concluir pela intervenção
do M.o P.o, em defesa da legalidade, e nos termos da lei, sempre
que os actos Tributários padeçam de vícios que subvertam este prin-
cípio constitucional.

De tudo o que se deixou dito é de concluir que, da análise dos
art.o 140o e 143o n.o 2 alin. b) do C.P.T. resulta que o M.o P.o, em
defesa da legalidade, pode suscitar vícios de acto Tributário não in-
vocados pelo impugnante.

Neste sentido decidiu o Ac. do S.T.A. de 22/3/1995, rec. 18996.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso

e em revogar a decisão recorrida, que deverá ser substituído por outra
em que se conheça dos vícios invocados pelo M.o P.o

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — João Fonseca Plácido Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Execução Fiscal. Reclamação de créditos. Credores reclaman-
tes. Exequente. Art.o 866o do C.P.C. Princípio da igualdade.
Ausência de nulidade processual.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na reclamação de créditos, o art.o 866o do C.P.C. não
prevê a notificação aos credores admitidos das restantes
reclamações, embora aqueles possam impugnar as mes-
mas reclamações, nos termos do no 3 do referido artigo.

II — A ausência de norma determinante daquela notificação,
ao contrário do que sucede com o exequente que é no-
tificado de todas as reclamações admitidas, não ofende
o princípio da igualdade que na dimensão de proibição
de arbítrio quer na dimensão de proibição de discrimi-
nações (nem outra).

III — Isto porque embora os credores reclamantes admitidos
assumam a posição de partes principais, não são, con-
tudo, Autores da execução qualidade que apenas é as-
sumida pelo exequente.

IV — Daqui decorre que para situações de facto diferenciadas
corresponde um tratamento diverso, tido em consideração
no referido art.o 866o do C.P.C. não violando assim o
princípio da igualdade inserta no art.o 13o do C.P.P.

V — Se a lei não prescrever a prática de acto de notificação,
a omissão desta não produz a nulidade processual prevista
no art. 201o do C. P. Civil.
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Recurso n.o 19 227 em que é recorrente Caixa Económica Montepio
Geral e recorrido Custódio Pedro Curva Polido de que foi Relator
o Exmo Cons.o Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Económica Montepio Geral, identificada nos autos, re-
clamante nos autos de execução fiscal a correr termos no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Setúbal contra Custódio Pedro Curva
Polido, não se conformando com o despacho do M.mo Juiz daquele
Tribunal que indeferiu a arguição de nulidade consistente, segundo
ela, no facto de não se ter «dado cumprimento ao disposto no art.o 866o

no 1 do Cód. Proc. Civil», sob a invocação de que tal omissão a
impossibilitou de «requerer os seus direitos, designadamente de im-
pugnar os créditos reclamados pelos outros credores, como também
a norma do art.o 229o do mesmo Código impõe», veio interpor recurso
desse despacho directamente para este STA em cujas alegações for-
mulou as seguintes conclusões:

«1. A ora recorrente não foi notificada do despacho que admitiu
o crédito do outro credor reclamante.

2. Tal despacho deveria ter sido notificado à recorrente nos termos
e ao abrigo do disposto no art.o 229o no 2 do CPC.

3. Aliás, no entender da ora recorrente, tal tese também resulta
do preceituado no art.o 866o do CPC, atento o princípio da unidade
do sistema jurídico e o art.o 13o da CRP.

4. Pelo que, a não se entender desta forma, o art.o 866 é incons-
titucional dado que a dispensa da notificação aos credores reclamantes
é arbitrária e discriminatória no confronto com o exequente.

5. A omissão da prática de tal acto que a lei impõe constitui uma
nulidade processual, cfr. art.o 201o no 1 do CPC.

6. Que pode ser invocada pela Recorrente, dada a sua qualidade
de credora recorrente nos presentes autos.

7. Tal legitimidade deriva da circunstância da decorrente ter um
interesse directo, imediato e legítimo no pedido formulado.

8. A arguição da aludida nulidade foi atempadamente deduzida.
9. O Meritíssimo Juiz «a quo» ao indeferir tal requerimento, fez

errada interpretação e aplicação, nomeadamente, o disposto nos
art.os 866o n.os 1, 2 e 3, 26o, 201o, 203o e 229o, no 2 do CPC, bem
como violou o disposto no art.o 13o da CRP.

10. É ilegal a douta decisão recorrida.»
Termina defendendo que deve dar-se provimento ao recurso, or-

denando-se, em consequência, «para além do mais»:
«a) Que seja notificada à ora recorrente o despacho que admitiu

o crédito do outro credor reclamante.
b) A anulação de todo o processado posteriormente ao momento

da omissão da prática de tal acto, nomeadamente, a sentença de
verificação e graduação de créditos e processado posterior.»

Não houve contra-alegação.
O M.mo Juiz proferiu despacho de sustentação do despacho

recorrido.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste STA emitiu douto parecer

no sentido de que o recurso não merece provimento, uma vez que
«no despacho recorrido o M.mo Juiz «a quo» fez correcta interpretação
e aplicação do art.o 866o do C. P. Civil e com amplo apoio na doutrina,
que aliás cita: por seu lado, a Recorrente, nas suas alegações não
aduz argumentos procedentes em contrário, sendo certo que o da
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inconstitucionalidade, com base na arbitrariedade e discriminação não
está minimamente fundamentada para, sequer, ser considerado».

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual o despacho recorrido deu como assente:
«1. A ora arguente da nulidade veio pela petição de fls. 3 e segs.,

entrada na Repartição de Finanças em 12.8.93, reclamar créditos na
execução fiscal de que a presente reclamação de créditos é o apenso.

2. A reclamação de créditos da mesma foi admitida em parte e
rejeitada em outra parte de que foi notificado o mesmo Ex.mo man-
datário — fls. 32 e 32v e cota de fls. 33.

3. Quanto aos créditos admitidos for ordenado o cumprimento do
disposto no art.o 866o no 2 do Cód. Proc. Civil — fls. 32v.

4. Deste despacho dos créditos admitidos do outro credor recla-
mante não foi a mesma arguente notificada.»

Com base nesta factualidade, ponderou o despacho recorrido que
relativamente aos créditos reclamados pela recorrente foi esta no-
tificada do despacho que, em parte admitiu e em parte rejeitou a
reclamação de créditos deduzida por si. Já «quanto às notificações
às partes eventuais no processo de reclamação, como são os recla-
mantes de créditos, não têm que ser notificados dos créditos admitidos,
mas apenas o exequente e o executado, nos termos do art.o 866o

no 2 do C.P.C. — podendo contudo tais credores reclamantes dentro
do mesmo prazo impugnar os créditos garantidos por bens sobre os
quais tenham invocado também qualquer direito real de garan-
tia — no 3 do mesmo artigo». Acrescentando ainda o mesmo despacho
«que a reclamante não encontrou apoio em qualquer norma que im-
ponha tal notificação, tendo-se socorrido da norma do art.o 229o do
mesmo Código, norma genérica que se não sobrepõe às normas pró-
prias ou específicas da reclamação de créditos e de cuja interpretação
resulta que os credores reclamantes não são notificados do despacho
de admissão dos créditos — no 2 e no 3 do art.o 866o citado, podendo
contudo impugná-los, nos termos desta última norma.»

Por seu lado, contrapõe a recorrente que «não foi notificada do
despacho que admitiu o crédito do outro credor reclamante» e que
o deveria ter sido nos termos do art.o 229o no 2 do C.P.C. o que
resulta também «do preceituado no art.o 866o do mesmo Código,
atento o princípio da unidade do sistema jurídico e o art.o 13o da
C.R.P.». «A não se entender desta forma, o art.o 866o é inconstitucional
dado que a dispensa de notificação aos credores reclamante é arbitrária
e discriminatória no confronto com o exequente.»

Vejamos, pela ordem indicada pela recorrente, os «normativos pos-
tos em causa».

Dispõe o no 2 do art.o 229o do C.P.C. — que tem por epígrafe
«Necessidade de despacho prévio» — o seguinte:

«A notificação relativa a processo pendente deve considerar-se con-
sequência necessária do despacho que designa dia para qualquer acto
em que devam comparecer determinadas pessoas ou a que as partes
tenham direito de assistir; devem também ser notificados, sem ne-
cessidade de ordem expressa, as sentenças e os despachos que a lei
mande notificar e todos os que possam causar prejuízo às partes.»

O art.o 229o referido, inserido na Subsecção II — Secção II do
Capítulo I do Título I — Livro III do C.P.C. é um preceito de carácter
geral que versa sobre «citação e notificações» cujas regras jurídicas
nele inseridas apontam, em primeiro lugar no sentido de que a no-
tificação, em princípio, deve ser precedida de despacho que a mande

2755

efectuar com vista à comparência de pessoas determinadas a qualquer
acto ou que as partes tenham direito a assistir.

Refere-se a 2a parte do referido no 2 ao dever de notificação das
partes, sem necessidade de ordem expressa, das sentenças e despachos
que a lei mande notificar e todos os que possam causar prejuízo.

O que faz supor a existência de uma disposição legal que preveja
a obrigatoriedade de notificação dos despachos ou que estes possam
causar prejuízo.

Começando por estes, dir-se-á que, no caso vertente não foi alegado
previamente ao despacho recorrido nem agora em sede de recurso
que a invocada omissão de despacho a ordenar a notificação à re-
corrente da admissão de créditos reclamados pelo outro credor re-
clamante lhe tenha causado prejuízo que tanto pode ser concreto
e imediato ou meramente virtual, como se refere em anotação ao
art.o 229o do Cód. Proc. Civil anotado — 2a edição de Abílio Neto,
pág. 174.

Nesta óptica, não se vê, pois, razão alguma que sustente o dever
de notificação à ora recorrente.

Resta averiguar se, como decorre do mesmo artigo 229o no 2, existe
lei que mande notificar o despacho que admitiu os créditos reclamados
pelo outro credor, fazendo apelo a recorrente ao art.o 866o no 1 e
2 do C.P.C.

Dispõe o no 1 deste artigo que «findo o prazo para a dedução
dos créditos, proferir-se-á despacho a admitir ou a rejeitar liminar-
mente as reclamações que hajam sido apontadas».

Diz o no 2 que «as reclamações podem ser impugnadas pelo exe-
quente e pelo executado dentro de oito dias (hoje, 15 dias à luz
do novo C.P.C.), a contar da notificação do despacho que as haja
admitido.

Estabelece o no 3 do mesmo artigo que «dentro do prazo concedido
ao exequente, podem os restantes credores impugnar os créditos ga-
rantidos por bens sobre os quais tenham invocado também qualquer
direito real de garantia».

Do exposto resulta que uma vez proferido despacho, liminar a ad-
mitir ou rejeitar a reclamação de créditos deduzida por qualquer cre-
dor (com garantia real sobre os bens penhorados — art.o 865o no 1
do C.P.C.) esse despacho é notificado tanto ao credor como ao exe-
quente e ao executado podendo estes últimos impugnar as recla-
mações.

Se bem que o no 3 citado faculte aos restantes credores a pos-
sibilidade de impugnar, dentro do prazo concedido ao exequente,
os créditos garantidos por bens sobre os quais tenham invocado tam-
bém qualquer direito real de garantia, reclamados por outros, a ver-
dade é que inexiste norma que determine a prolação de despacho
a ordenar a notificação daqueles credores. É o que resulta da análise
do art.o 866o que aplicando-se especificamente à impugnação de cré-
ditos reclamados, por força do art.o 334o do C.P.T. na execução fiscal,
a ele não pode sobrepor-se a norma genérica do art.o 229o já
mencionado.

De resto, como já se demonstrou não se vê como neste preceito,
ainda, que fosse aplicável à situação dos autos, que não é, possa
encontrar-se resposta favorável à pretensão da recorrente.

Tomando como ponto de partida a data da citação dos credores
que podem reclamar os seus créditos, e admitindo que, sendo vários
os credores reclamantes, as citações não sejam efectuadas todas ao
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mesmo tempo, a dispensa de notificação de tais interessados exigirá
destes um maior e mais cuidado acompanhamento processual para
exercerem o direito de impugnar consignado no no 3 do art.o 866
do C.P.C.

A recorrente invoca o art.o 13o da Constituição da República para
concluir, embora sem o justificar, que o art.o 866o do C.P.C. é in-
constitucional na medida em que a dispensa da notificação aos cre-
dores reclamantes é arbitrária e discriminatória no conjunto com o
exequente.

Prevê este normativo constitucional o princípio da igualdade, no
sentido de que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e
são iguais perante a lei (no 1).

Na ausência de alegação de fundamentos consubstanciadores da
violação de tal preceito da Lei Fundamental, deixa entender a re-
corrente que a desigualdade de tratamento, decorrente da aplicação
do art.o 866o referido, em termos de notificação, entre os credores
reclamantes e o exequente, ofenderia o princípio da igualdade.

Ora, segundo J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição
da República Portuguesa anotada 2a edição revista e ampliada, 1o vol.
p. 149-150, o princípio da igualdade, na dimensão de proibição do
arbítrio «exige positivamente um tratamento igual de situações de
facto iguais e um tratamento diverso de situações de facto diferentes».

O mesmo princípio, na dimensão de proibição de discriminações,
não significa uma exigência de igualdade absoluta em todas as si-
tuações nem proíbe diferenciações de tratamento.

De acordo com esta doutrina, entendemos que, no caso vertente,
não foi ofendido o art.o 13o da C.R.P. pela interpretação dada na
decisão recorrida ao art.o 866o da C. P. Civil que não prevê a no-
tificação à reclamante, ora recorrente da admissão da outra recla-
mação de crédito, que, no caso, foi feita pela exequente.

Os credores admitidos no concurso de reclamação de créditos em-
bora assumam a posição «de partes principais, não são considerados
autores da acção executiva, tendo essa qualidade apenas o exequente»
(cfr. Cód. Proc. Civil de Abílio Neto, citado, pág. 658).

Daqui recorre que não são iguais as posições jurídicas dos credores
reclamante e dos exequentes, não sendo também iguais as situações
de facto, sendo que para situações diferentes corresponde um tra-
tamento diverso, com o que está de acordo o princípio da igualdade
ínsito no art.o 13o da C. R. Portuguesa, não se mostrando, pois, violado
pelo art.o 866o do C.P.C.

De todo o exposto decorre que também não se tem por verificada
nenhuma omissão de um acto ou formalidade que a lei preserva,
pela inexistência dessa mesma prescrição legal, em termos de
notificação.

Não ocorre, pois, qualquer nulidade processual prevista nos
arts.o 201o e seg. do C.P.C.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 30%.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — João José Coelho Dias — João Joaquim Almeida Lopes (ven-
cido pois o credor deveria ter sido notificado). — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial. Art. 7o do DL. 154/91, de 23/4. Co-
brança eventual. Cobrança virtual. Impugnação judicial.
Prazo. Aplicação do regime em bloco.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O art. 7o do Dec.Lei 154/91, de 23/4 manteve-se em vigor
até ao início da vigência do Dec-Lei 275-A/93, de 8/9.

II — Em consequência aplica-se aos casos de cobrança virtual
dos Códigos relativos a impostos abolidos - como é a
contribuição industrial referente ao exercício de 1988, op-
ção que radica na aplicação do regime em bloco quanto
a prazos para impugnação judicial.

III — Decorrido o prazo para pagamento da contribuição in-
dustrial se o mesmo não for efectuado no prazo indicado
na notificação, a forma de cobrança eventual converte-se
em cobrança virtual.

IV — A cobrança virtual tem lugar no mês seguinte ao débito
ao tesoureiro (parágrafo 2o do art. 102o do C.C.In-
dustrial).

V — A abertura do cofre coincide com o primeiro dia deste
mês para pagamento sem juros de mora, iniciando-se
a contagem do prazo de 90 dias para impugnar a li-
quidação no dia imediato ao da abertura (art. 89o a)
do C.C.C.I.).

Recurso n.o 19.238 de que é recorrente Vicaima Centro Comercial
de Materiais, SA e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Exmo. Conso. Dro. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Vicaima - Centro Comercial de Materiais, S.A., identificada nos
autos deduziu impugnação judicial contra a liquidação da contribuição
industrial, em referência ao exercício de 1988 e juros compensatórios,
pedindo a sua anulação, no Tribunal Tributário de 1a instância de
Aveiro.

O Mmo. Juiz daquele Tribunal considerando que a impugnação
fora apresentada fora do prazo, indeferiu liminarmente a petição,
absteve-se de conhecer do pedido e absolveu o Estado da instância.

Inconformada com esta decisão, a impugnante veio interpor recurso
directamente para este Supremo Tribunal Administrativo em cujas
alegações, pediu a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:

“1a - O douto despacho recorrido indeferiu liminarmente a impug-
nação, com fundamento na sua interposição extemporânea;

2a - Para assim decidir, considerou o Meritíssimo Juiz ”a quo” que
o prazo de 90 dias para a interposição da impugnação se conta nos
termos do art. 123o do Cód. Proc. Tributário, ou seja, a partir do termo
do prazo do pagamento voluntário.

3a - Todavia, no caso vertente, por se tratar de uma receita fiscal
com a natureza de contribuição industrial, a norma aplicável é, por
força do disposto no art. 7o do Dec.Lei 154/91, de 23 de Abril, a do
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art. 89o do C.P.C.I., segundo a qual aquele prazo de 90 dias se conta
a partir do dia imediato ao da abertura do cofre.

4a - Tendo o prazo de cobrança à boca do cofre ocorrido durante
o mês de Janeiro de 1992 e a impugnação sido apresentada em 31
de Março seguinte, imperioso é concluir pela tempestividade desta.

5a - Ao inviabilizar a pretensão da recorrente, com os fundamentos
em que se louva, a decisão recorrida violou o disposto nas normas legais
referidas na conclusão 3a.”

Não houve contra-alegação.
O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer em que,

após considerar não ser aplicável à situação dos autos o disposto
no art. 7o do Dec.Lei 154/91, de 23 de Abril que aprovou o Cód.
Proc. Tributário, pronunciou-se em sentido favorável à procedência
do recurso, uma vez que tendo ocorrido o débito ao tesoureiro em
18.12.91, o pagamento poderia ainda ser feito durante o mês de Janeiro
de 1992, o qual terminava no fim desse mês, pelo que “o prazo para
a impugnação judicial contado nos termos da alín. a) do no 1 do art.
123o do CPT apenas terminou em 30.4.92”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual a decisão recorrida deu como provado que:
“a) - No dia 17/10/91 a ora impugnante foi notificada para, no prazo

de 15 dias, pagar a quantia de 5.017.325$00, sendo 4.870.023$00 de
contribuição industrial grupo A, e 147.302$00 de juros compensatórios,
relativos ao exercício de 1988 - cfr. documentos de fls. 34 e 35.

b) - Não tendo a liquidação sido paga no prazo assinado, foi a mesma
debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública no dia 18/12/91 - cfr. in-
formação oficial a fls. 39 e v.

c) - No dia 31/3/92 foi apresentada a petição relatada em 1.1. - cfr.
carimbo de entrada a fls. 2.

A questão controvertida nos presentes autos reside em saber se
a impugnação judicial é ou não tempestiva.

Sabido que não vem questionada a data da entrada da petição
da impugnação, o problema posto no recurso gira tão-somente à volta
da determinação do termo inicial do referido prazo para impugnar.

Refira-se que esta, problemática não tem colhido solução juris-
prudencial deste S.T.A., podendo dizer-se que o cerne da discordância
está no sentido a dar ao art. 7o do Dec.Lei 154/91, de 23/4 que aprovou
o Cód. Proc. Tributário, se para determinados impostos, entre os
quais se contam os que foram abolidos pelo art. 3o dos Decs-
-Leis 442-A/88, e 442-B/88, ambos de 30 de Novembro que aprovaram,
respectivamente o CIRS e o CIRC, deve aplicar-se o regime previsto
no CPCI ou no CPT relativamente a contagem dos prazos de im-
pugnação judicial.

A decisão recorrida entendeu ser intempestiva a impugnação, à
luz do CPT que considera aplicável ao caso.

Sustenta, porém a recorrente que à presente situação - impugnação
da contribuição industrial - deve aplicar-se o CPCI.

Por seu lado, o Exmo. Magistrado do Ministério Público defende
a tempestividade da impugnação à face do Cód. Proc. Tributário.

Vejamos.
A impugnação foi instaurada em 31.3.92, na vigência do CPT pois

entrou em vigor em 1.7.91.
Também o débito ao tesoureiro ocorreu em 18-12-91.
Nos termos do art. 89o do CPCI a impugnação judicial será deduzida

no prazo de 90 dias contados “do dia imediato ao da abertura do
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cofre para a cobrança das contribuições e Impostos” ou ” do dia imediato
ao da respectiva cobrança quando feita eventualmente”.

Segundo o art. 19o do CPCI, a cobrança das contribuições e Im-
postos pode ser virtual ou eventual.

Na cobrança virtual, o tesoureiro recebe previamente os respectivos
títulos constituindo-se por esse acto na obrigação da cobrança a qual
só se extingue pelo pagamento voluntário ou coercivo pelo encontro
com título de anulação ou pela anulação da própria dívida (§ 1o).

Na cobrança eventual, o título é apresentado pelo interessado ao
tesoureiro no acto de pagamento que deve ser efectuado no dia da
liquidação, salvo prazo especial .. Se o pagamento não for efectuado
no prazo prescrito, a cobrança se dever prosseguir, converter-se-á
em virtual (§ 2o).

A cobrança virtual refere-se, em princípio a impostos periódicos
(v. g. art. 100o do C.C.I) isto é, aqueles em que se sabe de antemão
que vai o Estado arrecadar em certos períodos do ano fixados na
lei.

Mas mesmo nos impostos periódicos a cobrança pode começar por
ser eventual, ou seja aleatória (v.g. art. 102o § 2o do C.C.I.).

Nestes casos se o sujeito passivo não pedir o título de cobrança
eventual nem pagar o imposto liquidado a cobrança converte-se em
virtual.

É o caso das liquidações adicionais, com p. ex. o citado art. 102o

§ 2o do C.C.I.
As formas e os prazos de cobrança de cada imposto são regulados

nos respectivos Códigos Fiscais, ou leis tributárias (cfr. Alfredo J.
de Sousa e Silva Paixão, Cód. Proc. Cont. e Imp. 2 a edição pag. 99).

Conforme se refere no Ac. de 24.5.97 - Rec.21.420 “a abertura
do cofre é comum tanto às cobranças originariamente virtuais como
às eventuais que, por falta de pagamento atempado, se transformaram
em virtuais já que numas e noutras, se verificava aquela entrega an-
tecipada em relação ao pagamento - dos títulos de cobrança ao
tesoureiro”.

“Temos, pois, que nos casos de cobrança eventual com pagamento,
a partir desse se contava o prazo para impugnar e caso ele não tivesse
lugar ou sendo a cobrança virtual, a abertura do cofre se teria de atender
para o efeito.

Dir-se-á pois que no regime anterior o dia da abertura do cofre era
o primeiro dia do prazo do referido pagamento, aquele em que efec-
tivamente se inicia a cobrança, sem juros de mora, de uma contribuição
ou imposto”.

Na hipótese dos autos de liquidação adicional de contribuição in-
dustrial - deu-se como provado que não tendo a liquidação sido paga
no prazo assinado, de acordo com a notificação auferida para tanto
efectuada, foi a mesma debitada ao tesoureiro da Fazenda Pública
no dia 18/12/91.

Débito ao tesoureiro esse tendo em vista a cobrança virtual nos
termos do § 2o do art. 102o do Cód. da Contribuição Industrial.

Como refere Cardoso da Costa - Curso de Direito Fiscal 2a edição
- 1972, pag. 443 e 444, este é um dos casos em que a cobrança eventual
é meramente facultativa de modo que, não vindo a ter lugar, converte-se
em virtual mas não para efeitos de relaxe.

O contribuinte é notificado para pagar eventualmente a contri-
buição ou a diferença em dívida no prazo de 15 dias e, se não o
fizer, proceder-se-á à cobrança virtual a efectuar no mês seguinte
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ao débito ao tesoureiro. Ora, este último prazo é para pagamento
à boca do cofre - e não com juros de mora - pois pelo facto de
não ter pago eventualmente a dívida, o contribuinte não está em
falta (ob. citada p. 444).

De acordo com a 2a parte do § 2o do art. 102o do C.C.I. mencionado,
a forma de pagamento virtual processa-se durante o mês seguinte
ao débito ao tesoureiro, mais concretamente, no mês de Janeiro de
1992.

A abertura do cofre coincide com o primeiro dia deste mês, de
acordo com os princípios assinalados.

Porque é com o dia imediato ao da abertura do cofre para a co-
brança, referido na alín. a) do art. 89o do C.P.C.I. que se inicia a
contagem do prazo de 90 dias, é de concluir que no dia 31/3/92,
data da apresentação da petição da impugnação não estava ainda
espirado aquele referido prazo legal, coincidindo, aliás, com o último
dia do prazo (30 dias de Jan. + 29 dias de Fev. que o ano é bissexto
+ 31 dias de Março perfaz a soma de 90 dias).

A opção que se faz, no caso vertente, pelo regime do C.P.C.I.
radica no entendimento de que deve aplicar-se o regime na sua glo-
balidade, o qual passa pelo art. 102o, mais concretamente seu parágrafo
2o, do C.C.I que alude à conversão em cobrança virtual e fala em
débito ao tesoureiro para essa cobrança o que se coaduna com o
disposto no art. 89o do C.P.C.I, o que tudo faz parte de um regime
que o Cód. Proc. Tributário deixou de contemplar, lembrando que
o regime de cobrança virtual foi extinto pelo art. 40o do Dec.Lei
275-A/93, de 9 de Agosto, optando o novo Código, para efeitos de
contagem de prazo de impugnação pelo sistema do pagamento vo-
luntário dos impostos e das receitas para fiscais, como decorre dos
art. 123o no 1 alín. a) 102o alín.a) e 107o todos do Cód. Proc. Tributário.

Do exposto se conclui que, mesmo à luz do regime do C.P.C.I.,
a impugnação judicial deduzida, é de considerar tempestiva porque
foi apresentada no prazo previsto na alín. a) do art. 89o do C.P.C.I.,
estando de acordo com o art. 102o § 2o do C.C.I., muito embora
a contribuição industrial tenha sido abolida, como já se disse, pelo
art. 3o dos D.Leis 442-A/88 e 442-B/88, de 30/11. É de considerar,
neste caso, o disposto no art. 7o do Dl. 154/91. Tudo, pois, de acordo
com a aplicação do sistema em bloco (cfr. Ac. do STA de 29.11.95 —
Rec. 19.190).

Mas, no caso dos autos, ainda que se perfilhasse a tese contrária,
aproveitando de cada diploma o que de mais favorável reverteria
para o contribuinte (regime do Cód. Cont. Ind. + Cód. Proc. Tributário
- art. 123o alín. a)], teríamos que o pagamento voluntário, podendo
efectuar-se durante todo o mês de Janeiro de 1992, e iniciando-se
o prazo de impugnação de 90 dias após o termo do prazo de pa-
gamento, é forçoso concluir que o prazo, no caso, era ainda mais
alargado e, consequentemente, seria também tempestiva a impug-
nação.

De tudo isto resulta que o despacho recorrido não pode manter-se.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogar o despacho recorrido julgando-se tempestiva a impugnação.
Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo - Relator
- Vítor Manuel Marques Meira (com a declaração de que entendo
aplicável o CPT) - João José Coelho Dias. - Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Citação do credor hipotecário.

Doutrina que dimana da decisão:

A nulidade resultante da omissão de citação do credor ga-
rantido com hipoteca pode sanar-se, nos termos do arto 196o,
201o e 205o do CPCivil, se lhe foi dado conhecimento, por
ofício, que em processo executivo havia sido efectuada a
venda e que não havia sido citada uma vez que a certidão
não indicava a existência do referido crédito hipotecário.

Recurso n.o 19 363. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Armando Manuel Sousa Amorim; Relator: Juiz-Conselheiro An-
tónio Pimpão.

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

A Caixa Geral de Depósitos, S. A., recorre da decisão que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, negou provimento
ao recurso interposto do despacho do Chefe da Repartição respectiva
que indeferiu a arguida nulidade de falta de citação em processo
executivo.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a O arto 321o do CPT ao prescrever a citação dos credores com

garantia real, logo que efectuada a penhora e junta a certidão de
encargos, visa assegurar o acompanhamento dos termos da execução
pelos credores inscritos.

2.a A recorrente é credora com hipoteca registada sobre a fracção
autónoma penhorada e vendida na execução.

3.a Não foi até hoje citada para os termos da execução.
4.a Tendo pela primeira vez que interveio no processo arguido

a nulidade por falta da sua citação, o que implicava a sua citação.
5.a Nada na lei impunha que a recorrente ao arguir a nulidade

por falta de citação logo reclamasse créditos, podendo fazê-lo quando
for citada, na sequência da declaração da nulidade arguida.

6.a A informação prestada à recorrente pela Repartição de Finanças
de Silves, por ofício de 18-5-93, não tem o valor de citação sanável
pelo decurso do tempo.

7.a Pelo que se mantém a nulidade processual por falta de citação
da ora recorrente devendo tal nulidade ser declarada, podendo re-
clamar os créditos, no prazo de 20 dias a contar da citação que lhe
deverá ser feita.

8.a Ao decidir de modo diferente a decisão recorrida violou o dis-
posto nos artos 63o 2, 251o 1 a), 2 e 4, 321o e 329o do CPT.

O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que:
A solução encontrada pela decisão recorrida tem apoio na doutrina

para a acção executiva comum (Anselmo de Castro, Acção Execu-
tiva. . . , 1970, p. 186).

Contudo a conjugação dos artos 321o 1, e 251o 1 a), 2 e 4 do
CPT, reforçada pela norma do arto 18 do DL 269/70, de 31-12 (então
em vigor, como hoje o arto 9o 2 b) do DL 287/93, de 20-8, que privatizou
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a CGD), leva a concluir que aquela interpretação doutrinária não
pode aplicar no regime especial da execução fiscal. Tais normas in-
culcam a ideia de que, nesta execução, a falta de citação da Caixa
e da sua notificação do despacho que ordena a venda são nulidade
insanáveis que determinam, necessariamente, a anulação dos termos
subsequentes, incluindo a venda.

A decisão em apreciação fixou o seguinte quadro factual:
1.a Foi instaurada execução fiscal contra Armando Manuel Sousa

Amorim para cobrança da quantia de 2.315.275$00 por dívidas
diversas;

2.o No âmbito da mesma foi penhorado, em 6-5-92, um prédio
urbano, fracção autónoma, letra CCCCCCCCC, 7o andar, apartamen-
to 724, sita no edifício Ancorope, inscrito na matriz sob o arto 3554;

3.o Junta a certidão de direitos, ónus ou encargos (fls. 18 e segs.),
foi ordenada a citação dos credores com garantia real (fls. 56);

4.o Por requerimento de fls. 88 e segs, veio a CGD arguir a sua
falta de citação e requerer a anulação do processado subsequente,
invocando ter garantia real sobre o bem vendido;

5.o À requerente foi-lhe dado conhecimento da venda em 19-5-93
- fls. 138 e 139 e 140 dos autos - tendo em 22-7-93 vindo a arguir
a nulidade da sua falta de citação (fls. 88 e 140);

6.a Na certidão de direitos, ónus e encargos de fls. 18 e segs, não
constava inscrita hipoteca a favor da ora requerente.

Para a sentença recorrida devia a CGD arguir a nulidade da falta
de citação em cumulação com a petição da reclamação de créditos
pois aquela seria acto inútil se não viesse posteriormente reclamar
tais créditos pelo que a arguição da nulidade de falta de citação tem
de improceder por não ter sido acompanhada da reclamação de cré-
ditos conforme refere Alfredo José de Sousa, CPT Anotado, p. 470,
nota 26.

Acrescenta que o objecto da citação foi cumprido com a notificação
efectuada em 19-5-93 onde se dava conta à recorrente da venda da
fracção em causa, fls. 85, pelo que a falta da respectiva citação foi
suprida levando-se ao conhecimento da recorrente por notificação
o que a lei exige se faça por citação (arto 63o do CPT) passando
a existir não uma falta absoluta de citação, mas uma citação deficiente
ou irregular cuja arguição deveria ser arguida no prazo de cinco dias
sob pena de sanação nos termos dos artos 201o e 205o do CPCivil
pelo que a mesma já se encontrava sanada em 22-7-83, na data em
que a mesma foi arguida.

Da matéria de facto provada resulta que (4o) por requerimento
de fls. 88 e segs., veio a CGD arguir a sua falta de citação e requerer
a anulação do processado subsequente, invocando ter garantia real
sobre o bem vendido, que (5o) à requerente foi dado conhecimento
da venda em 19-5-93 - fls. 138 e 139 e 140 dos autos - tendo em
22-7-93 vindo arguir a nulidade da sua falta de citação (fls. 88 e
140) e que (6o) na certidão de direitos, ónus e encargos de fls. 18
e segs., não constava inscrita hipoteca a favor da ora requerente.

A sentença em apreciação para negar provimento ao recurso in-
terposto do despacho do chefe da repartição respectiva assentou, como
já se referiu, em duas ordens de razões: por um lado em que se
encontraria sanada a sustentada falta de citação e por outro no facto
de a recorrente não ter junto ao requerimento a reclamação de créditos
respectiva.

Para a sentença em apreciação o objectivo da citação foi cumprido
com a notificação efectuada em 19-5-93 e constante de fls. 85.
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Na verdade pelo ofício de fls. 85 que a recorrente recebeu em
19-5-93 (cfr. fls. 140) deu o chefe da repartição de finanças conhe-
cimentos à recorrente CGD de que não se havia ordenado a sua
citação uma vez que a certidão emitida pela Conservatória do Registo
Predial não indicava a garantia hipotecária de que a recorrente gozava
e ainda se dava conta à recorrente da venda da fracção em causa,
fls. 85.

Com este ofício ficou a recorrente a saber que no mencionado
processo executivo onde já se havia efectuado a venda não havia
sido citada uma vez que a certidão não indicava a existência do referido
crédito hipotecário e que por esse motivo não havia sido citada em
tal execução como credora hipotecária.

Pelo mencionado ofício ficou a recorrente a saber, pelo menos
em 19-5-93, que no pressente processo executivo já se havia efectuado
a venda e o motivo porque não havia sido citada como credora be-
neficiária de hipoteca pelo que podia e devia arguir a falta da respectiva
citação a partir daquela referida data.

A partir do momento em que lhe foi dado conhecimento da indicada
venda pela notificação de que teve conhecimento em 19-5-93 passou
a existir uma citação deficiente ou irregular cuja arguição deveria
ser arguida no prazo de cinco dias sob pena de sanação.

Quanto a nulidade da falta de citação foi suscitada, em 22-7-93,
já se encontrava a mesma sanada.

Com efeito e conforme resulta dos artos 201o e 205o do CPCivil,
aplicáveis subsidiariamente, deveria a recorrente CGD suscitar no
prazo de cinco dias a mencionada nulidade pelo que não o tendo
feito ficou a mesma sanada pelo decurso do tempo.

Entende a recorrente (conclusão 6a) que a informação prestada
à recorrente pela Repartição de Finanças de Silves, por ofício de
18-5-93, não tem o valor de citação sanável pelo decurso do tempo
(conclusão 7a), que se mantém a nulidade processual por falta de
citação da ora recorrente devendo tal nulidade ser declarada, podendo
reclamar os créditos, no prazo de 20 dias a contar da citação que
lhe deverá ser feita e (conclusão 8a) que ao decidir de modo diferente
a decisão recorrida violou o disposto nos artos 63o 2, 251o, 1 a), 2
e 4, 321o e 329o do CPT.

A este propósito e em situação semelhante à dos autos (STA
23-5-90, Rec. 10.579, Ap. DR p. 505) em que igualmente era recorrente
a CGD entendeu-se que a nulidade resultante da omissão de citação
do credor garantido com hipoteca pode sanar-se nos termos do
arto 196o do CPCivil.

Neste se entendeu que à nulidade da falta de citação é aplicável
o instituto da sanação previsto no arto 196o do CPCivil podendo acres-
centar-se que inexiste qualquer motivo para que não lhe seja aplicável
a sanação resultante da conjugação dos artos 201o e 205o do CPCivil.

Neste mesmo sentido podem ser consultados os Ac. dos STJ citados
no Ac. do TC no 516/93, DR, IIa, S, de 19-1-94, p. 523, nos termos
dos quais a notificação dos credores reclamantes de créditos com
garantia sobre os bens a vender constitui nulidade nos termos do
arto 201o 1 do CPCivil pois a mesma, imposta expressamente pela
lei, influi ou pode influir no exame e decisão da causa, dado não
poder o executado reagir e acompanhar essa venda, defendendo os
seus interesses legítimos, por todos os meios ao seu alcance tendo
essa nulidade um regime temporal de arguição de cinco dias a contar
da sua notificação de qualquer acto do processo nos termos dos
arto 205o 1 e 153o do CPCivil.
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Assim sendo parece-nos podermos concluir que a recorrente CGD
foi notificada da sua não citação, de que a mesma se ficou a dever
ao facto de na certidão de encargos não estar mencionada a hipoteca
de que era beneficiária e de que foi pelo mesmo ofício notificada
da venda.

Podia ter arguido, em cinco dias, a nulidade resultante da sua não
citação. Não a tendo arguido ficou a mesma sanada decorrido o men-
cionado prazo de cinco dias.

Improcedem em face do exposto as conclusões 6a, 7a e 8a.
Encontrando-se sanada a nulidade resultante da falta de citação

da recorrente CGD não pode a sentença recorrida deixar de ser con-
firmada com este fundamento.

Torna-se, por isso, desnecessário apreciar o outro fundamento da
sentença recorrida já que ainda que procedessem as conclusões 1a

a 5a das alegações da recorrente sempre a sentença em apreciação
teria de ser confirmada nos termos anteriormente expostos.

Com efeito entende a jurisprudência deste Tribunal que a falta
de citação dos credores com garantia real, prevista no artigo 212o

do CPCI, não acarreta, a anulação da venda prevista no arto 864o

3 do CPCivil, aplicável ao processo de execução fiscal, quando o exe-
quente não tenha sido o exclusivo beneficiário da referida venda o
que acontecerá sempre que o exequente não tenha sido o comprador
dos bens (STA 13-12-95, Rec. 19.664, 24-4-90, Rec. 12.084, Ap. DR
p. 375, 23-5-90, Rec. 12.052, Ap. DR p. 528).

Contudo e como se referiu no Ac. deste Tribunal de 24-4-90, Rec.
12.139, Ap. DR p. 391, “desta regra se devia a norma especial que
à CGD, quando naquela condição de credor preferente, faculte a
anulação da venda, por do respectivo despacho que a ordenou não
ter sido notificada”.

Está fora do âmbito do presente recurso a apreciação da validade
ou não do prazo concedido à CGD para instaurar acção de anulação
(rescisão) a propor nos termos do arto 287o do C. Civil (e não do
dos artos 153o e 205o do CPCivil) e da sua eventual inconstitucio-
nalidade tal como foi apreciada tal questão pelo Ac. do TC no 516/93,
DR, IIaS., de 19-4-94, p. 523.

A citação dos credores com garantia coloca-os, na falta de recla-
mação dos seus créditos, na situação de perderem tais garantias, pois
que sendo os bens transmitidos livres dos direitos de garantia (arto 824o

2 do C. Civil), passa o credor a ter, sobre o devedor, apenas uma
simples crédito.

Nos termos do arto 864o 3 do CPCivil “a falta das citações prescritas
[nomeadamente dos credores com garantia real - 864o 1B)] tem o
mesmo efeito que para a falta de citação do réu, mas não importa
a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já efec-
tuados, dos quais o exequente não haja sido exclusivo beneficiário,
ficando salvo à pessoa que devia ter sido citada o direito de ser in-
demnizada, pelo exequente, do dano que haja sofrido”.

Este preceito pretende assegurar a não preterição dos direitos dos
interessados com anulação do processo na falta de citação enquanto
não se tiver consumado a venda, a adjudicação, a remissão ou o pa-
gamento pois que nestes casos dá-se “em lugar daquela tutela res-
titutiva in integrum, como seu sucedâneo, um direito de regresso
contra o exequente (pondo o adquirente dos bens ou do seu produto,
quando não seja o próprio exequente, a coberto de todas as con-
sequências” (Artur Anselmo de Castro, A Acção Executiva Singular,
Comum e Especial, 2a edição, 1973, p. 187).

2765

No entendimento deste autor não seria compreensível a aplicação,
sem mais, da nulidade da falta de citação do réu pois não faria sentido
que fosse decretada antes do despacho liminar a admitir o crédito
reclamado, ou mesmo antes da respectiva verificação ter concluído
pela existência do crédito pois só a partir da conclusão da existência
do crédito se criaria a situação legitimante da anulação. Acrescenta
que igualmente não se compreenderia que tal nulidade tivesse reflexos
sobre os créditos reclamados pelos restantes credores ou até no tocante
aos actos relativos ao procedimento da venda.

Nesta perspectiva se entende que Artur Anselmo de Castro, A
Acção Executiva Singular, Comum e Especial, 2a edição, 1973, p. 189,
com a concordância de Alfredo José de Sousa, CPT Comentado e
Anotado, 1991, p. 470, nota 26, escreva que “a anulação exige que
com a arguição da falta de citação se cumule logo a reclamação do
crédito e que previamente se verifique a sua existência e, portanto,
suspendendo-se até esse momento o processo de verificação de cré-
ditos (apenso e acção)”.

Contudo e conforme já anteriormente se referiu entendendo-se
que ficou sanada a nulidade da falta de citação torna-se desnecessário
apreciar este fundamento do recurso pois que sempre se manteria
aquele o que conduz à manutenção da sentença em apreciação.

Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso
confirmando a sentença recorrida.

Custas pela CGD fixando-se em 50% a procuradoria.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recurso da decisão do chefe da repartição de finanças. Re-
curso, em execução fiscal, interposto pelo exequente.

Doutrina que dimana da decisão:

Do despacho que não admite recurso interposto para o tribunal
tributário de 1a instância, nos termos do arto 355o 1 do
CPT, interposto de decisão do chefe de repartição de fi-
nanças cabe recurso e não reclamação nos termos do
arto 688o 1 do CPCivil.

O arto 355o 1 do CPT deverá ser interpretado 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 é o executado.

Recurso no 19 404. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. António Pimpão.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, S. A., recorre do despacho que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 3o Juízo, 1a Secção,
não admitiu o recurso que havia interposto em processo de execução
fiscal.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a A CGD, na qualidade de exequente nas execuções que correm

nas repartições de finanças ou secretarias administrativas de execuções
fiscais, tem legitimidade para recorrer das decisões proferidas pelos
respectivos chefes da repartição ou das secretarias administrativas
que afectem os seus direitos e interesses legítimos, para o tribunal
tributário de 1a instância.

2a Tal legitimidade não está excluída pelo facto do arto 355o do
CPT, se referir apenas ao executado.

3a Pois outros intervenientes processuais, designadamente a recor-
rente, na qualidade de exequente, os credores com garantia real sobre
bens penhorados, arrematantes, titulares do direito de preferência
ou remição entre outros, terão igual legitimidade.

4a O recurso do despacho do senhor Chefe da !a Secretaria Ad-
ministrativa de Execuções Fiscais de Lisboa que indeferiu a reclamação
da conta de liquidação à recorrente é recorrível para o tribunal tri-
butário de 1a instância respectivo, face ao disposto no arto 237o 2
do CPT e 140o do CCJudiciais.

5a A interpretação dada ao arto 355o do CPT pelo tribunal ”a
quo” não se harmoniza com o disposto nos artos 237o 2 do CPT
e com os artos 9o, 676o e 680o do CPC e 20o, 214o 3 e 268o 4 da
Constituição.

6a Aliás, tal interpretação, a colher, levaria à inconstitucionalidade
material do arto 355o 1 do CPT, por violação do disposto nos artos 20o,
214o 3 e 268o 4 da CRP.

7a Pelo que o despacho recorrido violou o disposto nos citados
preceitos legais.

O EMMP entende que, tendo a recorrente interposto recurso, em
processo de execução fiscal, de um despacho que não lhe admitiu
um recurso anteriormente interposto e aplicando-se a estes recursos,
nos termos do arto 357o do CPT o regime estabelecido pelo CPCivil,
deveria a CGD ter reclamado para o Presidente do Tribunal Superior
nos termos do arto 801o e 688o do CPCivil pelo que não seria de
admitir o presente recurso e tendo o mesmo sido admitido inde-
vidamente não se deve dele conhecer uma vez que aquele despacho
não vincula o Tribunal Superior nos termos do arto 687o, 4, do CPCivil.

Pronunciando-se sobre a questão suscitada pelo EMMP defende
a CGD que não deve ser atendida a questão suscitada pois que só
teria fundamento a reclamação se o ”juiz do tribunal tributário tivesse
rejeitado o recurso do despacho por ele próprio proferido” ”mas o
recurso de que o Mmo Juiz do Tribunal Tributário não conheceu
foi do despacho proferido pelo Sr. chefe da 1a Secretaria Adminis-
trativa de Execuções Fiscais, o que é diferente”.

Se se ler atentamente o referido despacho ”nele se diz não ser
admissível o recurso para ele interposto pela ora recorrente, por se
entender que este tribunal não tem outras competências para co-
nhecimento de recursos que não sejam as previstas no arto 355o do
CPT” ou seja o tribunal tributário decidiu não conhecer do recurso
por entender não ter competência para o efeito”.
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O despacho que está em apreciação não é o proferido pela Se-
cretaria Administrativa, mas sim o despacho proferido pelo tribunal
tributário e este foi admitido.

Se fosse necessário recorrer às normas do processo civil, e não
é, aplicável ao caso, não seria certamente o arto 688o, mas o arto 704o

do CPCivil, pois o tribunal tributário decidiu como instância de recurso
e, da decisão nos termos deste arto, seria admissível recurso.

Notificada a CGD do despacho de fls. 139 que manteve a conta
tal como foi efectuada e indeferiu a reclamação apresentou a mesma
entidade recurso dirigido ao tribunal tributário de 1a instância.

A Secretaria Administrativa de Execuções Fiscais de Lisboa re-
meteu o processo ao tribunal tributário de 1a instância onde foi pro-
ferido o despacho de fls. 149 e vo.

Este despacho e conforme do mesmo consta decidiu ”não admitir
o recurso apresentado pela CGD exequente nos autos”.

Depois de se afirmar no mesmo despacho de não admissão ”que
apenas o executado e não o exequente, pode interpor recurso, para
este tribunal, nos termos do arto 355o do CPT de actos e decisões
do Chefe da Repartição de Finanças ou da Secretaria Administrativa
competente” acrescenta-se ”que este tribunal não tem outras com-
petências para conhecimento de recursos que não sejam as previstos
no arto 355o do CPT”.

O EMMP entende que, tendo a recorrente interposto recurso, em
processo de execução fiscal, de um despacho que não lhe admitiu
um recurso anteriormente interposto e aplicando-se a estes recursos,
nos termos do arto 357o do CPT o regime estabelecido pelo CPCivil,
deveria a CGD ter reclamado para o Presidente do Tribunal Superior
nos termos do arto 801o e 688o do CPCivil pelo que não seria de
admitir o presente recurso e tendo o mesmo sido admitido, inde-
vidamente, não se deve dele conhecer uma vez que aquele despacho
não vincula o Tribunal Superior nos termos do arto 687o do CPCivil.

Cumpre apreciar previamente a questão suscitada pelo EMMP.
Apreciou já este Tribunal tal questão no Ac. de 27-9-95, Rec. 19.217,

BMJ 449o p. 198 cuja solução acompanhamos.
Estabelece o arto 688o 1 do CPCivil, aplicável à situação dos autos,

nos termos dos artos 357o e 169o do CPT, que do despacho que não
admita o recurso cabe reclamação para o presidente do tribunal que
seria competente para conhecer do recurso.

Tendo o recurso sido interposto para o tribunal tributário de 1a ins-
tância que não admitiu o recurso imediatamente seria questionável
se a reclamação seria dirigida ao presidente do tribunal tributário
de 1a instância ou ao presidente do tribunal superior.

Entende-se, contudo, que não importa para a economia dos pre-
sentes autos solucionar tal questão pois que do arto 355o 1 do CPT
resulta que ”as decisões proferidas pelo chefe da repartição de finanças
e outras autoridades da administração fiscal que afectem os direitos
e interesses legítimos do executado são susceptíveis de recurso judicial
para o tribunal tributário de 1a instância”.

Trata-se não ”de um recurso jurisdicional mas de um mero ”recurso
judicial”, que não de actos jurisdicionais propriamente ditos, mas de
actos integrados, ainda na fase administrativa do processo de execução
fiscal, que não na sua fase judicial” uma vez que ”tais actos não
são verdadeiramente jurisdicionais nem administrativos mas meros
actos instrumentais ou actos de trâmite, que tanto podem ser pra-
ticados no exercício da função jurisdicional como no da administrativa
- actos jurisdicionais e actos materialmente administrativos” (conforme
se escreveu no Ac. referido anteriormente e que vimos acompa-
nhando).
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Uma vez que não se trata de decisões jurisdicionais já que nem
estamos no âmbito de um processo judicial a decisão que não admitiu
o recurso interposto do despacho do chefe da repartição de finanças
não constitui um despacho enquadrável no arto 688o 1 do CPCivil
pelo que do mesmo não cabe reclamação mas antes recurso nos termos
do já mencionado arto 355o 1 do CPT.

Importa, por isso, determinar se deve ou não manter-se o despacho
que não admitiu o recurso interposto pela recorrente CGD.

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 acom-
panhá-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 de 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.

Sendo válida esta argumentação para os intervernientes 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.

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 9o 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.

Termos em que se concede provimento ao recurso e se revoga
o despacho recorrido para que os autos prossigam sua normal tra-
mitação no tribunal recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — António José Pimpão, rela-
tor — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário. Trânsito em julgado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O apoio judiciário visa garantir que ninguém seja im-
pedido de fazer valer os seus direitos por razões de de-
bilidade económica.

II — Transitada em julgado a decisão deixa de haver possi-
bilidade de litigar pelo que já não pode então ser con-
cedido o apoio judiciário.

Recurso no19.679. Recorrente: Mo Po; Recorridos: Pompeu Aires da
Silva Canas e Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Vítor
Meira.

O Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra, não se conformando com o despacho
proferido pelo Mo Juiz daquele tribunal de concessão de apoio ju-
diciário num processo de oposição cuja sentença já transitara, dele
veio interpor recurso para este Supremo Tribunal Administrativo.
Formulou as seguintes conclusões:

1a - O pedido deduzido pelo oponente foi julgado improcedente
pelas razões constantes da sentença final, que transitou em julgado;

2a - Já depois do trânsito daquela sentença e de o oponente ser
notificado para pagar as custas do processo, veio este requerer o
apoio judiciário;

3a - No despacho que recaiu sobre esse requerimento de apoio
judiciário - o de fls. 295, do qual foi interposto o competente recurso - o
Sr. Juiz a quo, depois de aludir ao no2 do arto 17o e no1 do arto

26o, do DL 387-B/87, de 29/12, admitiu liminarmente aquele apoio,
ao invés de o indeferir, se tivesse correctamente a primeira referida
norma;

4a - E, na sequência desse despacho acabou por conceder o recorrido
apoio, através do despacho ora recorrido;

5a - Porém, nos precisos termos do no2 do referido arto 17o, o
apoio judiciário só pode requerer-se na pendência da causa;

6a - Só que, no caso dos autos, a causa já não estava pendente,
visto que, transitando em julgado a sentença final, a instância se ex-
tinguiu, pelo julgamento, nos termos da alínea a) do arto 287o do
CPCivil;

7a - Violou, pois, o Sr. Juiz a quo, desde logo por erro de in-
terpretação, o no 2 do citado arto 17o;

8a - Todavia, ainda que assim se não entendesse, sempre se deveria
ter indeferido o apoio citado, por outra razão;

9a - Com efeito, preceitua o no2 do arto 26o do aludido DL que
”o pedido de apoio judiciário deve ser liminarmente indeferido quando
for evidente que a pretensão do requerente ao apoio judiciário, ou
na causa para que este é pedido, não pode proceder”;

10a - Ora, como já se disse, no caso em análise, a pretensão do
oponente, na causa, não podia, clara ou evidentemente, proceder,
pelas razões constantes da sentença final, que tem força e autoridade
de caso julgado, que se dão aqui por reproduzidas;
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11a - Donde o Sr. Juiz a quo, ao não indeferir, liminarmente, o
requerido apoio judiciário, ter violado, também por erro de inter-
pretação, a norma aludida na conclusão 9a;

12a - Deve, pois, revogar-se o despacho recorrido, substituindo-se
por acórdão em que se indefira o pedido de apoio judiciário em
causa.

O recorrido contra-alegou referindo a sua insuficiência económica,
a garantia fundamental de acesso ao direito e a consideração das
custas do processo de execução, terminando com as seguintes
conclusões:

1a. A douta decisão é inteiramente correcta e legal;
2a. Pelo que deve ser mantida.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Mostram-se relevantes para a decisão os seguintes factos:
a) Pompeu Aires da Silva Canas deduziu oposição à execução fiscal

que lhe foi movida pela repartição de finanças de Cantanhede, a
que foi atribuído o no 1/94.

b) Tal oposição foi julgada improcedente por sentença do Mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra de 23.9.94, con-
denando o opoente nas custas.

c) Transitada em julgado tal sentença e na sequência do aviso da
conta para efectuar o pagamento veio o opoente, em 15.3.95, requerer
apoio judiciário na modalidade de dispensa total de pagamento de
custas e demais encargos judiciais.

d) Tal pedido foi admitido liminarmente em 16.3.95 e definiti-
vamente concedido em 2.5.95 por despachos do Mo Juiz daquele
tribunal.

e) Em 16.5.95 foi interposto pelo Ministério Público o presente
recurso.

O regime do apoio judiciário tem consagração no artigo 20o da
Constituição da República que prescreve que ”a todos é assegurado
o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e
interesses legítimos, não podendo a justiça ser denegada por insu-
ficiência de meios económicos”. Tal garantia constitucional veio a
ser consagrada na lei ordinária pelo D.L.387-B/87 de 29 de Dezembro.
O artigo 15o deste diploma legal refere que o apoio judiciário com-
preende a dispensa total ou parcial de preparos e do pagamento das
custas ou o seu diferimento e o artigo 17o preconiza que o apoio
é independente da posição processual que o requerente ocupe na
causa (no1), mantendo-se para efeitos de recurso qualquer que seja
a decisão sobre o mérito da causa (no2). Formulado o pedido, pres-
creve o artigo 26o, o juiz profere logo despacho liminar, devendo
indeferi-lo liminarmente quando for evidente que a pretensão do re-
querente ao apoio judiciário, ou na causa para que este é pedido,
não pode proceder.

No caso vertente o requerente do apoio judiciário deduziu oposição
a ter uma execução que contra si revertera. A oposição foi julgada
improcedente pelo Mo Juiz que condenou o oponente nas custas.
Transitada a decisão foi efectuada a conta e notificado o oponente
para efectuar o seu pagamento. Foi então que este veio requerer
o apoio judiciário que o Mo Juiz concedeu.

Como vimos a lei que regula o apoio judiciário visa garantir que
ninguém seja impedido de fazer valer os seus direitos por razões
de debilidade económica. Procura-se com tal instituto que a todos
seja permitido o ”direito de acção” perante os órgãos judiciais, ins-
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taurando um processo ou interpondo um recurso. Tal apoio só faz
porém sentido para uma causa pendente ou que se pretenda propor.
Se o processo já foi decidido com decisão transitada a parte não
tem mais possibilidade de litigar pelo que carece de justificação a
concessão do apoio judiciário. O que se pretende com um tal pedido
é o perdão das custas devidas, o que a lei não contempla nem se
inclui nas finalidades do apoio judiciário.

No caso vertente o requerente do apoio não litigava com tal be-
neficio e só depois da notificação da conta subsequente ao trânsito
da decisão requereu tal concessão. Devia pois tal pedido ter sido
liminarmente indeferido e não o sendo deveria tê-lo sido na decisão
final sobre o pedido. Tal entendimento tem sido pacífico nas decisões
deste Supremo Tribunal das quais se citam a título exemplificativo
os acórdãos de 14.2.96 (recurso no 20163), 24.4.96 (recurso no 19793)
e 15.1.97 (recurso no 19035).

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de apoio
judiciário.

Custas pelo recorrido que contra-alegou, fixando em 15.000$00 a
taxa de justiça e em 30 % a procuradoria.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira —
Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva Figueiredo.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário. Trânsito em julgado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O apio judiciário visa garantir que ninguém seja impedido
de fazer valer os seus direitos por razões de debilidade
económica.

II — Transitada em julgado a decisão deixa de Praver pos-
sibilidade de litigar pelo que já não pode então ser con-
cedido o apoio judiciário.

Recurso no 19.795, em que são recorrente o Ministério Público, e
recorridos GRACINDA MARIA HENRIQUES DA CRUZ REIS
e FERNANDO MANUEL DIAS REIS e FAZENDA PÚBLICA.
Relator, o EXMO. CONSo Dr. Victor Meira.

Pelo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra vem interposto o presente recurso da
decisão do Mo Juiz daquele tribunal que concedeu o apoio judiciário
requerido por Gracinda Maria Henriques da Cruz e marido Fernando
Manuel Dias Reis. Formulou as seguintes conclusões:

1a A requerimento do Sr. Representante da Fazenda Pública, o
Sr. Juiz a quo decretou o arresto de uma casa de habitação da ora
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recorrida, pelas razões constantes da sentença final, transitada em
julgado;

2a Já após o trânsito em julgado dessa sentença, veio a arrestada
“impugnar” tal arresto, “nos termos do arto 164o do CPT”, e requerer
o apoio judiciário;

3a No despacho que conheceu daquela “impugnação” e do reque-
rido apoio judiciário, o Sr. Juiz a quo julgou improcedente tal “im-
pugnação” e admitiu liminarmente o citado apoio;

4a E, na sequência desse despacho, o Sr. Juiz a quo acabou por
conceder o requerido apoio, através da decisão recorrida, ao invés
de o indeferir, caso tivesse interpretado correctamente a norma cons-
tante do no 2 do supracitado arto 17o;

5a Com efeito, nos precisos termos de tal norma, a apoio judiciário
só pode requerer-se na pendência da causa e só se mantém, decidida
esta, para efeitos de recurso;

6a Sucede que, no caso dos autos, não havendo qualquer recurso
da sentença final, esta transitou em julgado, desse modo ficando ex-
tinta a instância, pelo julgamento, nos termos da alínea a) do art.o 287o

do CP Civil, aplicável subsidiariamente;
7a Violou, pois, o Sr. Juiz a quo, por erro de interpretação, desde

logo a norma inserta no no 2 do citado art. 17o;
8a Todavia, ainda que assim se não julgasse, sempre se deveria

ter indeferido o requerido apoio, por outra razão, que engloba a
hipótese de se entender que a supracitada “impugnação” do decretado
arresto constitui uma nova causa;

9a Efectivamente, nos termos do no 2 do referido arto 26o, “o pedido
de apoio judiciário deve ser liminarmente indeferido quando for evi-
dente que a pretensão do requerente ao apoio judiciário, ou na causa
para que este é pedido, não pode proceder”,

10a Ora, como já se disse, a pretensão da arrestada no sentido
de ver levantado o citado arresto, não podia, clara ou evidentemente,
proceder, visto que, nos termos do no 1 do arto 164o do CPT, a
“impugnação” utilizada só é admissível relativamente a actos de
apreensão praticados pela administração fiscal e não quanto a arrestos
decretados judicialmente;

11a Donde o Sr. Juiz a quo ter violado, também, a norma aludida
na conclusão 9a;

12a Deve, pois, revogar-se a decisão recorrida, substituindo-a por
douto acórdão em que se indefira o requerido apoio judiciário.

Não foram produzidas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Com interesse para a decisão mostram-se assentes os seguintes

factos:
a) No processo de arresto no 7/95 do Tribunal Tributário de 1a Ins-

tância de Coimbra foi decretado o arresto de uma casa de habitação
da recorrida por sentença de 9.3.95, transitada em julgado em 4.4.95.

b) Os arrestados Gracinda Maria Henriques da Cruz e marido
Fernando Manuel Dias Reis vieram, em 4.4.95, impugnar a decisão
que decretou, nos termos do arto 164o do CPT.

c) Pediram também, na mesma peça processual, apoio judiciário
com dispensa total de preparos e prévio pagamento de custas.

d) Em 7.4.95 o Mo Juiz indeferiu liminarmente a impugnação por
considerar manifesto ter sido utilizado pelo arrestado meio impróprio
procedimental para atacar o arresto.

e) Na mesma data admitiu liminarmente o pedido de apoio ju-
diciário, ordenando a notificação do Representante da Fazenda Pú-
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blica para contestar e a abertura de vista ao Ministério Público para
se pronunciar.

f) Por decisão de 9.6.95 o Mo Juiz concedeu o benefício do apoio
judiciário na modalidade pretendida.

g) Em 22.6.95 foi interposto pelo Ministério Público o presente
recurso, referente à concessão do apoio judiciário, o qual foi admitido
em 23.6.95.

Apreciemos então a questão que é objecto do presente recurso
e que consiste em decidir se pode ser concedido apoio judiciário
relativamente a uma causa já transitada em julgado.

O regime do apoio judiciário tem consagração no artigo 20o da
Constituição da República que prescreve que “a todos é assegurado
o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e
interesses legítimos, não podendo a justiça ser denegada por insu-
ficiência de meios económicos”. Tal garantia constitucional veio ser
consagrada na lei ordinária pelo D.L. 387-B/87 de 29 de Dezembro.
O artigo 15o deste diploma legal refere que o apoio judiciário com-
preende a dispensa total ou parcial de preparos e do pagamento das
custas ou o seu deferimento e o artigo 7o preconiza que o apoio
é independente da posição processual que o requerente ocupe na
causa (no 1), mantendo-se para efeitos de recurso qualquer que seja
a decisão sobre o mérito da causa (no 2). Formulado o pedido, pres-
creve o artigo 26o, o juiz profere logo despacho liminar, devendo
indeferi-lo liminarmente quando for evidente que a pretensão do re-
querente ao apoio judiciário, ou na causa para este é pedido, não
pode proceder.

No caso vertente, os requerentes do apoio judiciário, após o trânsito
da decisão que decretou o arresto deduziram impugnação e pediram
o apoio judiciário. A impugnação foi julgada improcedente pelo
Mo Juiz que todavia admitiu liminarmente o pedido de apoio judiciário
e mais tarde veio a conceder tal apoio, não obstante não ter havido
recurso das decisões anteriores.

Como vimos a lei que regula o apoio judiciário visa garantir que
ninguém seja impedido de fazer valer os seus direitos por razões
de debilidade económica. Procura-se com tal instituto que a todos
seja permitido o «direito de acção» perante os órgãos judiciais, ins-
taurando um processo ou interpondo um recurso. Tal apoio só faz
porém sentido para uma causa pendente ou que se pretenda propor.
Se o processo já foi decidido com decisão transitada a parte não
tem mais possibilidade de litigar pelo que carece de justificação a
concessão do apoio judiciário. O que se pretende com um tal pedido
é o perdão das custas devidas, o que a lei não contempla nem se
inclui nas finalidades do apoio judiciário.

No caso vertente o requerente do apoio não litigava com tal be-
nefício. Não tendo atacado a decisão que decretou o arresto esta
transitou. Devia pois tal pedido ter sido liminarmente indeferido e
não o sendo deveria tê-lo sido na decisão final sobre o pedido. Tal
entendimento tem sido pacífico nas decisões deste Supremo Tribunal
das quais se citam a título exemplificativo os acórdãos de 14.2.96
(recurso no 20 163), 24.4.96 (recurso no 19 793) e 15.1.97 (recurso
no 19 035). Mas ainda que se entendesse que a impugnação apre-
sentada constituía uma nova causa, nem isso justificava a admissão
do apoio liminarmente face à decisão simultaneamente tomada de
que a impugnação era meio não idóneo para atacar a decisão que
decretou o arresto. Não o tendo sido desde logo deveria sê-lo na
decisão final.
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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, indeferindo-se o pedido de apoio
judiciário.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Prescrição de juros devidos à CGD.

Doutrina que dimana da decisão:

A eventual prescrição dos juros convencionais ou legais, nos
termos do Arto 310o d) do C. Civil, devidos à CGD por
força de contrato de mútuo celebrado entre esta entidade
e o executado não é de conhecimento oficioso nos termos
do arto 303o do C. Civil.

Recurso n.o 20 790. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recor-
ridos: José Assunção de Sousa, Ana A. Sousa Pinto e Fazenda
Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. António Pimpão.

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

A Caixa Geral de Depósitos, S. A. recorre da sentença de graduação
de créditos proferido no Tribunal Tributário de 1a Instância, 2o Juízo,
2a Secção, na execução instaurada contra Assunção de Sousa e Ana
da Anunciação Sousa Pinto.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. A CGD instaurou a execução em 15-12-1987 pedindo o pa-

gamento de 7.045.700$00 até 25-11-87 e, após esta data, juros vin-
cendos de 2.547$35 por dia.

2a. A executada, regularmente citada, não veio deduzir oposição
nem, de qualquer não veio invocar a prescrição da dívida exequenda
ou de parte desta.

3a. A dívida exequenda goza das garantias reais decorrentes de
hipoteca e de penhora.

4a. A penhora garante ao exequente ”o direito a ser pago com
preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real an-
terior”, nos termos do no 1 do arto 822o do C. Civil.

5a. Os executados devidamente citados na acção executiva, não
deduziram oposição nomeadamente, invocar a prescrição de juros
ou parte deles.

6a. A sentença recorrida graduou o crédito da Caixa, em 2o lugar,
considerando ”o credor exequendo, consubstanciado em 1.972.424$00
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de capital, acrescido de juros de mora, podem ser contados até à
data da venda, mas com o limite máximo de 5 anos”.

7a. Tal limitação é manifestamente ilegal.
8a. Com efeito, o disposto no arto 259o do CPT aplica-se a dívidas

ao Estado, ”sine sensu”, mas não a dívidas com natureza de direito
privado, como é o caso desta à caixa, sem que cobrada através do
processo de execução fiscal, por força da lei (arto 61o 1 do DL 48.953,
de 5-4-69 e arto 159o 1 do DL no 694/70, de 31-12).

9a. A prescrição para ser válida e eficaz, necessita de ser invocada
por aquele a quem aproveita, sendo certo, que, nos termos do arto 303o

do C.Civil, não pode ser suprida, de o pelo tribunal.
10a. Assim sendo o conhecimento oficioso da prescrição de juros,

feito pela sentença recorrida que limitou o montante de juros em
dívida ao ”máximo de 5 anos”, é abusivo e ilegal.

11a. A sentença recorrida ofende e viola, além do mais, o disposto
na al. d) do no 1 do art. 286o do CPT e nos artos 303o e 822o l
do C. Civil.

O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que pelo
facto de os créditos da CGD, originados pela sua actividade comercial
poderem ser cobrados em processo de execução fiscal, antes da vi-
gência do DL 287/93, de 20-8, não passaram a ser créditos tributários.

Acrescenta que com a cobrança dos créditos através do processo
de execução fiscal pretendeu dar-se à CGD um meio mais expedito
de cobrança dos seus créditos, em atenção às suas funções de interesse
público e não alterar a natureza dos seus créditos nem o regime
substantivo que os regula devendo a norma do arto 259o do CPT
entender-se como reportando-se apenas a dívidas de natureza tri-
butária, já que são essas e não as comerciais aquelas cujo regime
substantivo vem parcialmente regulado neste diploma.

A sentença recorrida fixou os seguintes factos ou ocorrências
processuais:

1) A execução no 122/88 foi instaurada pela FP, para cobrança
da quantia global de 7.045.701$00 respeitante a mútuo e juros em
dívida à CGD.

2) Na refeida execução vieram a ser penhoradas em 17-10-1988
os bens imóveis cuja descrição consta de fls. 158 a 159 vo e cujo
teor aqui se dá por reproduzido.

3) Os bens imóveis ditos em 2) foram arrematados pela quantia
de 16.810.000$00 em 13-07-1984.

4) Os bens ditos em 2) encontravam-se à data da venda onerados
com hipoteca voluntária a favor da CGD (ap. 72 de 13-07-1981, con-
vertida em definitiva em 11-01-1982), de cuja inscrição constavam
os seguintes dizeres: ‘‘garantia de empréstimo valor: capital:
2.000.000$00; juro anual até 22,25 %; despesas emergentes do con-
trato: 80.000$00; montante máximo do capital e acessórios:
3.145.000$00.’’

5) A hipoteca dita em 4) foi ampliada em 11-01-1982 através da
apresentação no 50 e nos seguintes termos: ‘‘valor: aumento da taxa
de juro de 1,75 % sobre o capital de 2.000.000$00 no montante máximo
de 105.000$00’’.

6) A penhora dita em 2) foi registada no que respeita à fracção
‘‘c’’ definitivamente, a favor da FP, pela Ap. 17 em 17-10-1988.

7) A penhora dita em 2) foi registada no que respeita à fracção
‘‘d’’ definitivamente, a favor da FP, pela Ap. 16 em 17-10-1988.

A sentença em recurso graduou o crédito da CGD em 2o lugar
nos seguintes termos ‘‘crédito exequendo, consubstanciado em
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1.972.424$00 de capital, acrescido de juros de mora, podendo ser
contados atá à data da venda mas com o limite máximo de cinco
anos’’.

Não vem questionado nem o crédito por contribuição predial nem
o seu posicionamento em primeiro lugar pois que a recorrente CGD
concordando com a graduação do seu crédito em segundo lugar de-
fende que aí deve ser graduado na totalidade, pois goza da garantia
real decorrente de hipoteca, e na parte excedente, goza da garantia
real da penhora uma vez que a prescrição necessita sempre, neste
caso, de ser invocada por aquele a quem aproveita, e não o foi, sendo
certo, que em relação a execuções por dívidas à CGD, está vedado
o conhecimento oficioso da prescrição.

Na situação dos autos estamos perante uma execução instaurada
pela CGD na qual pretendia esta entidade receber a quantia de
1.972.242$00 de capital 5.011.897$00 de juros de 31-06-82 a 20-2-88,
e, ainda, juros de 2.487$07, por dia (fls. 16 da execução).

Entendeu a sentença de graduação de créditos, em recurso, que
os juros, quer legais, quer convencionais, em caso algum podem ex-
ceder o máximo de cinco anos por força do arto 310o d) do C.Civil
pois que a prescrição seria do conhecimento oficioso.

Não importa determinar (questão tratada no Ac. deste Tribunal
de 9-3-94, Rec. 15.769, Ap. DR. p. 863) se o arto 693o 2 do C.Civil
é ou não aplicável às dívidas a favor da CGD garantidas por hipoteca
e se os juros capitalizados perdem ou não natureza de juros e passam
a integrar o capital em dívida àquela instituição tal como não importa
averiguar qual a situação dos juros referentes a período anterior aos
cinco anos que antecedem a venda (questão tratada nos Ac. deste
tribunal de 13-3-96, Rec. 20.180 ou CTF 253/5, p. 9 e vo) já que,
conforme sustenta o EMMP, importa previamente determinar se a
prescrição de juros em dívida à CGD é ou não de conhecimento
oficioso.

Nos termos do arto 259o do CPT ‘‘a prescrição será conhecida
oficiosamente pelo juiz se o chefe da repartição de finanças não o
tiver feito’’.

A prescrição era já de conhecimento oficioso nos termos dos §§ 2o

e 3o do arto 27o do CPCI.
Contudo este arto 27o do CPCI regulava a ‘‘prescrição das con-

tribuições e impostos em dívida ao Estado’’ reportando-se o arto 34o

do CPT à ‘‘prescrição da obrigação tributária’’.
Na vigência do mencionado arto 27o do CPT havia quem entendesse

que este preceito apenas se aplicava ‘‘às liquidações efectuadas pela
Administração Fiscal, regendo, quanto às restantes e na falta de pre-
ceito expresso’’ o C.Civil (cfr nota 12 p. 148, CPCI; 2a edição, 1986,
Alfredo José de Sousa . . .).

Conforme escrevem estes mesmos autores CPT, 1991, nota 8, p. 90,
em anotação ao arto 34o, este regime de prescrição só é aplicável
às ‘‘obrigações tributárias’’ pois que ‘‘às obrigações não tributárias
susceptíveis de serem cobradas coercivamente em processo de exe-
cução fiscal (arto 233o 1b) e no 2) aplica-se a prescrição do Código
Civil (arto 309o e seguintes), salvo disposição de lei especial’’ pelo
que nos parece podermos acrescentar que no regime da prescrição
se deve incluir não só o prazo, o seu início interrupção como ainda
o conhecimento oficioso ou não da mesma prescrição.

Com efeito na celebração ou execução de um contrato de em-
préstimo bancário a CGD não actua revestida de poder ou autoridade,
mas nas vestes de empresa bancária, na situação dos — e até em
concorrência com os — demais bancos (STA 15-1-97, Rec. 18.785)
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pelo que não podemos deixar de concluir que à situação dos autos
é aplicável o arto 303o do C.Civil pelo que não podia o tribunal co-
nhecer oficiosamente da prescrição pois necessitava de ser invocada
por aquele a quem a mesma aproveitava.

Neste sentido parece pronunciar-se este Tribunal quando afirma
que no regime processual das execuções fiscais por dívidas à CGD
não cabe o esquema prestacional previsto no arto 279o 1 do CPT
(STA 7-2-96, Rec. 19.920).

Tendo o DL 48953, de 5-4-69, instituído a CGD como ‘‘uma pessoa
colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e
financeira, com património próprio, competindo-lhe o exercício das
funções de instituto de crédito do Estado’’ (arts. 1o e 2o daquele
DL, entretanto revogado pelo DL 287/93, de 20-8, que a transformou
em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos), foi-lhe
concedida a faculdade de cobrar coercivamente todas as dívidas de
que fosse credora, independentemente da sua origem, natureza ou
título, pelo processo executivo fiscal (arto 61o do citado DL, com
a redacção que lhe foi dada pelo DL 693/70, de 31-12).

Passaram, por isso, a ser cobradas pela execução fiscal todas as
dívidas da CGD ainda que resultantes de relações jurídico-privadas
e nomeadamente as inerentes aos contratos de mútuo referentemente
aos quais não são aplicáveis as normas de direito material público.

Nesta perspectiva se entende que não seja aplicável às dívidas da
CGD o regime prestacional previsto para as dívidas tributárias não
só por existir norma especial (arto 18o 2 do DL 693/70 e 160o e
161o 2 do Regulamento da CGD aprovado pelo DL 694/70, de 31-12)
nesse sentido e por isso não teria sido revogada pelo arto 11o do
DL 154/91, de 23-4, como ainda porque não são aplicáveis às dívidas
da CGD os preceitos constantes do CPT relativos às dívidas tributárias
que sejam incompatíveis com a natureza privada das dívidas em exe-
cução nos tribunais tributários. Estas dívidas regidas pelo direito civil
não perdem a sua natureza de dívidas resultantes de contratos de
mútuo pelo facto de serem cobradas pelos tribunais tributários.

Assim sendo entende-se que procedem as conclusões do presente
recurso pelo que deve o crédito reclamado pela CGD ser graduado
em 2o lugar sem qualquer limitação.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso e em revogar parcialmente no no 2 de fls. 29 que passará
a ter a seguinte redacção:

‘‘2) O crédito exequendo.’’
Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — António Pimpão — Fonseca Li-
mão — Coelho Dias. — Fui presente: Carvalho Júnior.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

DESPACHO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. EVIDEN-
TE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DO OPONEN-
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TE. FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO DO DESPACHO
DE INDEFERIMENTO LIMINAR.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento liminar com fundamento em manifesta
inviabilidade da pretensão do oponente só tem justifi-
cação em casos extremos, ou seja, quando essa invia-
bilidade seja irremediavelmente evidente.

II — O despacho de indeferimento liminar tem que conter os
factos que conduzem àquela solução jurídica.

III — Se o despacho de indeferimento liminar for absolutamente
omisso quanto à matéria de facto alegada impõe-se a
revogação da respectiva decisão, a fim de se ampliar a
matéria de facto.

Recurso n.o 20 899. Recorrente: Casa Hipólito, S. A. Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. CASA HIPÓLITO, S.A., com sede na Zona Industrial de Bairro
Arenes, Torres Vedras, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi
instaurada, por dívidas de contribuições e juros de mora ao Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa.

Alegou que em 1987 a oponente foi alvo de um processo especial
de recuperação de credores, tendo sido aprovado um plano para a
empresa, homologado por sentença, tendo aí a Segurança Social vo-
tado favoravelmente esse plano.

Estando a oponente ainda ao abrigo desse plano não pode a Se-
gurança Social pedir a execução da dívida, acrescendo ainda que tem
ela o seu crédito garantido por hipoteca legal.

É neste momento inexigível a dívida à oponente, dado que o
Dec.-Lei n. 177/86, de 2/7, suspende as execuções.

Pede, a final, a procedência da oposição, ou, em alternativa, que
a execução seja suspensa.

Pede ainda apoio judiciário, alegando incapacidade económica.
O Mmo Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa indeferiu liminarmente a petição inicial, com fundamento
em manifesta improcedência, indeferindo, em consequência, o pedido
de apoio judiciário.

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

1o - A recorrente encontra-se abrangida pelo processo de recu-
peração n. 13/87, da 1a Secção do 1o Juízo do Tribunal Judicial de
Torres Vedras.

2o - Nos termos do art. 8o do DL 10/90 (5I) não lhe são exigíveis
juros por aquele facto.

3o - A quantia exequenda engloba contribuições em dívida e juros.
4o - Nos termos do art. 286o, g) do CPT existe fundamento de

oposição, na medida em que foram liquidados juros.
5o - A decisão recorrida impede o exercício legítimo do direito

de oposição, pelo que viola assim o disposto no art. 19o, c) do CPT.
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6o - A decisão recorrida indefere o pedido de apoio judiciário,
sem fundamento legal, pelo que viola o disposto no art. 19o, b), do
CPT.

7o - A decisão recorrida deve pois ser substituída por outra que
conhecendo do objecto da oposição dê provimento ao pedido for-
mulado pela ora recorrente, e que nos mesmos termos, conceda à
requerente o benefício de apoio judiciário como pedido.

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Como é jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal o in-

deferimento liminar, com fundamento em manifesta improcedência,
só deve ser decretado se a pretensão da oponente for irremedia-
velmente evidente.

É o que resulta expressamente da lei (art. 474o, 1, c), do CPC).
Assim, em tal hipótese só em casos extremos se justifica esse in-

deferimento, ou seja, quando a inviabilidade da pretensão da oponente
seja de uma evidência irrecusável.

No seu despacho de indeferimento liminar o Mmo Juiz escreveu
o seguinte:

“A petição de oposição apresentada tem de ser rejeitada liminar-
mente assim como o apoio de pedido judiciário uma vez que não
foi alegado qualquer dos fundamentos tipificados no art. 286o.

“Dir-se-á ainda que é manifesta a sua improcedência pois os fun-
damentos aduzidos não têm força suficiente para determinar, ainda
que provados, a extinção da execução fiscal, sendo que a suspensão
da mesma decorre do art. 264o do CPT e deve ser requerida no
próprio processo executivo cabendo recurso de eventual decisão que
indefira tal requerimento. Certo é que o pedido de suspensão da
execução ainda que alicerçado na recuperação de empresa é atípico,
inaceitável em processo de oposição”.

Resulta do exposto que o Mmo Juiz não fal alusão a qualquer
facto alegado e que serviu de suporte à sua decisão.

Ou seja: a decisão é absolutamente omissa quanto ao suporte fáctico
que a alicerçou.

Ora, este Supremo Tribunal funciona, no caso, como tribunal de
revista, não lhe incumbindo assim fixar a materialidade fáctica que
está na base do referido indeferimento liminar.

Sendo embora certo que a decisão liminar de indeferimento não
deva corresponder ao formalismo de uma sentença não deixa de ser
verdade que não deverá o julgador deixar de fundamentar a sua de-
cisão de direito nos pertinentes factos alegados pelas partes.

E é bom não esquecer que a discordância de um recorrente, em
matéria de facto, leva o interessado a recorrer para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância (hoje, Tribunal Central Administrativo).

A não se pensar assim, todos os recursos de despachos de inde-
ferimento liminar teriam eventualmente como destinatário único este
Supremo Tribunal. O que seria contrário à lei.

Podemos assim dizer que ocorre uma omissão absoluta de julga-
mento em matéria de facto.

Tal omissão pode ser conhecida oficiosamente, face ao disposto
no art. 729o, n. 3, do C.P.Civil, aplicável “ex-vi” do art. 2o, f), do
CPT.

Impõe-se pois a revogação da decisão, e a remessa dos autos ao
tribunal “a quo”, a fim de que este proceda à fixação da matéria
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de facto que entenda necessária para fundamentar a sua decisão.
Ou proferir outro qualquer despacho, se entender que o mesmo se
justifica, face às considerações atrás expedidas sobre a manifesta im-
procedência da pretensão do recorrente.

4. Face ao exposto acorda-se em revogar a decisão recorrida, or-
denando-se a ampliação da matéria de facto, assim se dando pro-
vimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Lúcio Assunção Barbosa, re-
lator — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pinho
(com a declaração de que votei o acórdão pelo primeiro dos fun-
damentos nele enunciados). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

IVA. Reembolsos. Juros indemnizatórios. Falta de assinatura
do sujeito passivo. Balancete do Razão.

Doutrina que dimana da decisão:

A falta de assinatura do balancete sintético do Razão determina
a suspensão do prazo da contagem dos juros previstos no
no 8 do art. 22o do CIVA por não ser imputável à Ad-
ministração o atraso no cumprimento dos reembolsos so-
licitados, desde que este seja de poucos dias.

RECURSO No 21.035. RECORRENTE: LUSOPONTE — CON-
CESSIONÁRIO PARA A TRAVESSIA DO TEJO SA.; RECOR-
RIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS;
RELATOR: EXMO. CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Lusoponte — Concessionária Para a Travessia do TEJO, SA,
inconformada com o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, notificado em 22.5.96, que lhe indeferir um recurso hierárquico
apresentado a solicitar o pagamento de juros relativos ao retardamento
do reembolso do IVA, veio do mesmo recorrer contenciosamente
concluindo as alegações a sustentar que:

1. Cabe o presente do despacho do Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais (”S.E.A.F.”) que em 3 de Maio de 1996 indeferiu a
pretensão da recorrente a ser paga dos juros indemnizatórios devidos,
nos termos do artigo 22o (8) do CIVA, por tardio reembolso do IVA.

2. Do despacho do ”S.E.A.F.” cabe recurso para o S.T.A. [artigo 32o

(1) c) do E.T.A.F.]. Tendo a recorrente sido notificada do despacho
em 22 de Maio de 1996 o recurso foi interposto tempestivamente,
nos termos do artigo 28o da L.P.T.A. A recorrente e a destinatária
do despacho recorrido e sendo uma sociedade comercial anónima
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devidamente constituída, tem personalidade e capacidade judiciária,
bem como tem legitimidade para recorrer daquele despacho.

3. O despacho recorrido foi praticado por remissão para uma in-
formação cujo conteúdo decisório se limitava a negar direito ao reem-
bolso dos juros com fundamento no facto da recorrente «...não ter
dado cumprimento ao estipulado no no 4 do Despacho Normati-
vo 342/93 de 30 de Outubro», o que em conformidade com o no 8
do mesmo Despacho Normativo feria percludir, ipso iure, o direito
da recorrente.

4. O artigo 22o (8) do CIVA estabelece que «os reembolsos do
imposto, quando devidos, deverão ser efectuados pela Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos até ao fim do 3o mês seguinte ao da
apresentação do pedido, findo o qual poderão os sujeitos passivos
solicitar a liquidação de juros indemnizatórios nos termos do artigo 24o

do Código de Processo Tributário».
5. A apresentação do pedido do reembolso do IVA faz-se por en-

trega da declaração periódica de IVA prevista no artigo 40o do CIVA.
6. A recorrente é a entidade concessionário da concepção, projecto,

construção, financiamento, exploração e manutenção da nova ponte
sobre o Tejo, em Lisboa, bem como da exploração e manutenção
da actual travessia.

7. Na fase actual do projecto a recorrente encontra-se sistema-
ticamente numa situação de crédito de imposto (IVA) em virtude
de pagar IVA a terceiros e não realizar operações activas e, por
essa razão, tem solicitado nas suas declarações periódicas de IVA,
os correspondentes reembolsos do imposto suportado.

8. No caso sub judice a recorrente requereu o reembolso de IVA
respeitante aos meses de Marco e Abril de 1995, no montante, res-
pectivamente, de Esc. 1.064.966.692 e de Esc. 862.748.266 em 27 de
Abril e 25 de Maio de 1995, i.e. no prazo previsto no artigo 40o

do CIVA.
9. Simultaneamente e dentro do mesmo prazo, a recorrente remeteu

por correio registado todos os elementos de suporte do reembolso
solicitado e mencionados no Despacho Normativo no 342/93 de 30
de Outubro.

10. Todos os elementos foram acompanhados por uma carta (de
27 de Abril e 25 de Maio de 1995, respectivamente) assinada por
um procurador da recorrente. Acresce que também os documentos
ai mencionados, designadamente, a cópia da declaração periódica de
IVA (o original já havia seguido separadamente), o Anexo no 1, e
as facturas iam assinadas por um representante da recorrente não
tendo a recorrente assinado o balancete que aí se integrava.

11. A data limite para o pagamento dos reembolsos solicitados
era, 31 de Julho e 31 de Agosto de 1995. Mas, os pagamentos só
foram efectuados em 25 de Agosto e em 7 de Setembro de 1995
respectivamente.

12. Invoca a autoridade recorrida que a recorrente não tem direito
a juros por atraso no pagamento do reembolso porque não se deu
cumprimento ao no 4 do D.N. 343/93; todavia, nunca a mesma au-
toridade recorrida ousou precisar que o ”quid” desta disputa se re-
sumia à falta da assinatura dos balancetes de fls 59 e 60 e 107 e
108, ambos integrados em vasta documentação toda ela assinada e
confirmada.

13. No entender da recorrente o Despacho Normativo no 342/93,
designadamente os seus ns. 4 e 8, não atribui poderes à Administração
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para recusar o reembolso do IVA atempadamente por faltar a as-
sinatura de um balancete. O comportamento da Administração viola
aquele Despacho Normativo, o artigo 22o (8) do CIVA e o artigo 24o

do C.P.T.
14. In casu a Administração nunca pôs em dúvida a veracidade

da declaração periódica de IVA em que se solicitava o reembolso,
posto que tinha na sua mão todos os elementos (designadamente
as facturas) que lhe permitiam aquilatar da verdade e legitimidade
do crédito invocado. E, por isso, sempre pagou... apesar de tar-
diamente.

15. Apenas se admite o não reembolso do IVA e a suspensão
do pagamento de juros, nos termos do no 8 do D.N. 342/93, se os
contribuintes não remetem os elementos comprovativos dos reem-
bolsos solicitados ou não assinam, pura e simplesmente a documen-
tação (e. g. declaração periódico de IVA). A cominação legal prevista
no no 8 visa sancionar um incumprimento global e cumulativo das
obrigações do contribuinte declarante ou, pelo menos, um incum-
primento que tenha uma ”intensidade” proporcional à medida drás-
tica - não reembolso do imposto pago - que se lhe quer aplicar.

16. Tendo poderes para recusar o reembolso ou o pagamento dos
juros, também a Administração tem o dever de informar os con-
tribuintes no prazo de 90 dias a contar da recepção da declaração
e demais elementos mencionados no D.N. 342/93, da falta de qualquer
elemento que prejudique ou inviabilize o reembolso atempado do
IVA já pago pelo contribuinte.

17. Estando exclusivamente subordinada ao interesse público, no
respeito pelos e interesses legítimas dos cidadãos (artigo 16o do
C.P.T.), a Administração deve evitar reter o que não lhe pertence
para além do que a lei já lhe permite. Nos termos do C.P.A. (artigos 74o

e 76o) aplicável subsidiariamente a questão sub judice, não poderia
a Administração deixar de convidar a recorrente a assinar o balancetes,
caso considerasse imprescindível a sua assinatura para efectuar o reem-
bolso atempado.

18. Não o fazendo nunca poderia iniciar-se a suspensão do prazo
previsto no no 8 do D.N. 342/93; caso contrário essa disposição, em
vez de funcionar como uma garantia do Estado, acabaria por ser
uma sanção sem qualquer correspondência com a justiça da situação
e permitindo decisões desproporcionais e violadoras das regras da
boa-fé e da segurança dos administradores.

19. As cautelas que o legislador visa adaptar não se compadecem
com a subversão dos objectivos previstos na lei e não justificam um
procedimento juridicamente indefensável que exorbita em concreto
dos poderes de fiscalização e de controlo que a lei lhe atribui.

20. Se o despacho recorrido não é ilegal por oposição ao disposto
no próprio Despacho Normativo, ter-se-á que considerar contrário
ao artigo 22o (8) do CIVA e a interpretação daquele no 8 do
D.N. 342/93 terá então que ser restringida e/ou corrigida, adaptando
o texto para encontrar o verdadeiro sentido da lei, i.e., traduzindo
com maior fidelidade o pensamento legislativo.

21. Todavia, se se entender que o direito da recorrente não decorre
directamente da letra e espírito da lei, sempre se teria que admitir
e conjugá-la com os princípios da justiça, da verdade material, da
confiança e da boa-fé que decorrem directamente do texto consti-
tucional em que assenta o Estado no respeito pela propriedade [cfr.
artigos 2o, 13o, 17o, 18o, 62o, 106o, 107o (4), 266o (2), da C.R.P. e
17o da D.U.D.H. e 1o do 1o Protocolo Adicional à C.E.D.H.].
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22. Em suma, comprovado inequivocamente o pagamento do IVA
pela declaração periódica de IVA, a qual goza da presunção de ve-
racidade, recebida toda a documentação exigida pela D.N. 342/93
no prazo, nos termos e de acordo com todos os requisitas legais (com
excepção de uma mera assinatura num balancete, o qual não fun-
damenta sequer o reembolso) tem a Administração Fiscal que pro-
ceder ao reembolso atempado do imposto que oportunamente
recebeu.

23. Caso esta consequência não decorresse do no 8 do D.N. 343/93,
o que apenas como mera hipótese académica se vislumbra como ad-
missível, sem conceder, então este ter-se-ia que considerar ilegal [vio-
lação do artigo 22o (8) do CIVA] e indirectamente inconstitucional
(cfr. artigos 2o 62o. 106o, 266o do C.R.P.) na medida em que admitia
uma flagrante violação do princípio da justiça e um atropelo manifesto
do princípio da proporcionalidade, pelo que, de seguida deveria anu-
lar-se o despacho recorrido aplicando aqueles preceitos e abstendo-se
o tribunal da aplicação do citado Despacho Normativo.

Contra-alegou a autoridade recorrida, a sustentar que as situações
de crédito de imposto e de operações de reembolsos de elevados
valores são ”delicadas e perigosas”, obrigando a Administração a um
”escrupuloso e exigente cumprimento da lei”, que foi o que esta fez
ao cumprir o no 2 do Despacho Normativo, que determina a suspensão
do prazo de contagem dos juros previstos no no 8 do art. 22o do
CIVA. Documentos não assinados carecem de qualquer validade, além
de o acto recorrido estar suficientemente fundamentado na infor-
mação que o sustenta.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento, sendo de conhecer somente do vício de violação
da lei, uma vez que a Rte abandonou o vício de forma nas alegações,
vício aquele que não procede na medida em que, perante as con-
fessadas de assinaturas de balancetes do Razão a autoridade recorrida
se limitou a aplicar o disposto nos nos 4 e 8 do DN 342/93, de 30.10.93,
sem qualquer violação dos princípios enunciados pela Rte.

Na petição, além do vício de violação de lei constante das conclusões
das alegações, invoca-se vício de forma por falta de fundamentação
e incompetência.

A autoridade recorrida respondeu nos termos da peça de fls. 136/145
e manteve o acto recorrido.

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

1 - A Rte é a entidade concessionária da concepção, projecto, cons-
trução, financiamento, exploração e manutenção da nova ponte sobre
o Tejo, em Lisboa, bem como da exploração e manutenção da actual
travessia;

2 - Não praticando, em sede de IVA, operações activas encontra-se,
sistematicamente, em situação de crédito de imposto;

3 - Em 12.9.95 a Rte solicitou o processamento de juros de mora,
à taxa legal, sobre os montantes de 862 748 266$00, relativamente
a 7 dias de atraso no pagamento dos reembolsos de IVA respeitante
à declaração periódica 95/4 e 1 064 966 692$00, relativamente a 25
dias de atraso no pagamento do reembolso do IVA respeitante à
declaração periódica 95/3 - cf. docs. 54/55 e 58/59 do Proc. Inst.-;
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4 - Relativamente ao assunto foi informado na Direcção de Serviços
de Reembolso que os requeridos Juros não seriam devidos por o
sujeito passivo não ter dado cumprimento ao estipulado no no 4 do
DN 342/93, de 30.10, o que determinaria a suspensão do prazo de
contagem dos juros previstos no no 8 do art. 22o do CIVA nos termos
do no 8 daquele despacho - doc. de fls. 72/74- ;

5 - Informação que mereceu a concordância do Director de Serviços,
que em 17.11.95 despachou nos termos constantes da peça referida
no doc. de fls. 72 do PI;

6 - Contra tal despacho recorreu hierarquicamente a Rte para o
Ministro das Finanças, ao abrigo do art. 91o do CPT, com os fun-
damentos expressos no doc. de Fls. 19/27 do PI;

7 - Foi então prestada na dita direcção de serviços a informação
constante do doe. de fls. 1/4 do PI que terminou a assentar em que
à Rte não assiste o direito ao recebimento de quaisquer juros;

8 - Ao que se seguiu o despacho do director de serviços, de 6.3.96,
e do subdirector-geral da mesma data, a concordarem com o infor-
mado e a darem parecer no sentido de ser negado provimento ao
recurso nos termos e com os fundamentos propostos - doc. cit.;

9 - O director-geral das Contribuições e Impostos emitiu parecer
de concordância com a proposta de indeferimento - doc. cit.;

10 - E a autoridade recorrida, em 3.5.96, emitiu o seguinte despacho:
”Concordo, pelo que, em conformidade com os fundamentos expostos,
nego provimento ao recurso” - doc. cit;

11 - Tal despacho foi proferido ao abrigo de delegação de poderes
conferido pelo Ministro das Finanças conforme despacho no 26/95
XIII, ponto 8, de 4/12/95 - doc. de fls. 5;

12 - A petição do presente recurso contencioso deu entrada no
STA em 17.7.96.

O teor dos documentos aludidos tem-se por reproduzido na íntegra.
É de vício de violação de lei que tratam as conclusões das alegações

transcritas, pelo que só dele cuida este tribunal, tendo-se por aban-
donados os outros vícios invocados na petição inicial.

O despacho recorrido negou os juros sancionatórios pretendidos
pela Rte pelo atraso nos reembolsos de imposto de IVA, preten-
samente imputável à administração fiscal e na alegada ilegalidade
dessa recusa reside a invocada violação de lei, reportável ao no 8
do art. 22o do CIVA e aos nos 2/d),4 e 8 do Despacho Normativo 342/93,
de 30.10.93, que operou como regulamento externo de execução do
dito decreto-lei.

E foi com base neste que o despacho recorrido recusou a prestação
dos juros requeridos, baseada no facto de não ter sido pela Rte dada
observância a um formalismo - o do no 4 do despacho normativo,
que predica deverem os docs. previstos nas als. b), c) e d) do no 2
assinados ”pelo sujeito passivo, representante legal ou mandatário”
(inf. referida no item 7).

Sem tais assinaturas em documentos, que devem acompanhar a
declaração periódica prevista no art. 40o do CIVA em que se solicitem
reembolsos de IVA, operaria a suspensão do prazo de contagem dos
juros previstos no no 8 do art. 22o do CIVA, e, sendo tal prazo objecto
de suspensão, não correriam os juros pretendidos.

Todavia, a Administração não veio a concretizar quais eram os
documentos não assinados e da prova produzida no PI não resultou
esse dado, pelo que, perante a dúvida fundada quanto ao mesmo,
nos termos do art. 121o do CPT, decide-se assentar em que os do-
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cumentos não assinados são somente as cópias dos balancetes sin-
téticos do Razão de fls. 59 e 60 e 107 e 108 dos autos principais,
tal como alega a Rte na conclusão 12 e surge reforçado pela referência
à respectiva alínea que refere o tipo de documento (al. d) do no 2
do DN), constante do ofício no 097000, de 95.9.25, da Direcção Dis-
trital de Finanças de Lisboa, a fls. 92 do PI.

Perante a omissão das assinaturas nos referidos elementos, que
visam reflectir a ”situação do crédito a reembolsar” (alínea d) do
no 2) será, face à lei, designadamente, ao no 8 do aludido DN, que
manda suspender o prazo de contagem de juros por facto dela, de
entender sancionável a Administração Fiscal com os juros indem-
nizatórios rogados pelo atraso no reembolso do IVA, como se a de-
mora a esta fosse imputável?

A Rte não salienta este requisito da imputabilidade, mas ele está
presente na responsabilização da Administração pelos juros devidos
ao contribuinte por atrasos do género, quer no preceito do no 8 do
art. 22o do CIVA, na redacção do DL 139/92, de 17.7, aplicável ao
caso em razão do tempo, quer no mesmo preceito, na redacção do
DL 7/96, de 7.2, quando este remete para o art. 24o do CPT, que
faz remontar ao ”erro imputável aos serviços” a reparação ao con-
tribuinte através dos juros indemnizatórios.

”Imputar uma acção a alguém é atribuir-lha como sendo o seu
verdadeiro autor, colocá-la, por assim dizer, na sua conta, e tornar
esse alguém responsável por ela” - repetirá Paul Ricoeur, em ”O
Justo”, a p. 38, o Dictionnaire de Trévoux.

Dentro destas referências, essenciais à construção jurídica e até
filosófica da imputação e retribuição, não suspeitas de contrariarem
a justiça ou a proporcionalidade, se analisa o caso em apreço da
demora pela Administração na prestação dos reembolsos, curta, sem
dúvida, de 25 dias num caso e de 7 dias no outro, e em que, em
ambos os casos houve faltas de assinatura pelo sujeito passivo nas
cópias do balancete sintético do Razão.

Embora se reconheça que a Administração, posta perante a omissão
das assinaturas, devesse convidar a Rte a suprir, de acordo com os
princípios e regras enunciadas pela Rte e também do no 2 do art. 668o

do CPCivil, o certo é que tal convite e respectiva anuência e efectivação
demorava tempo que lhe não podia ser imputado. Que certamente
não seria menor do que o atraso que se veio a verificar na realização
dos reembolsos.

Por tudo, esta via discursiva empresta força à posição assumida
na decisão recorrida que concedeu relevo, de acordo com a lei e
a teoria da imputação, ao que decorria da letra dos nos 4 e 8 do
DN.

Pelo que respeitou a legalidade e as normas constitucionais in-
vocadas, inconcretizadamente, pela Rte.

Termos em que se nega provimento ao recurso contencioso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria, res-

pectivamente, em 40 000$00 e 40 %.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.



2786

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

NÃO RECORRIBILIDADE DO DESPACHO QUE AUTO-
RIZA A AVALIAÇÃO DO PRÉDIO, NOS TERMOS DO
§ UNICO DO ART. 57o DO C.I.M.S.I.S.S.D. 1a AVALIA-
ÇÃO. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE LEGAL
ART. 355o DO CPT. REVOGAÇÃO DO ART. 97o DO
C.I.M.S.I.S.S.D.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O despacho que autoriza a avaliação do prédio nos termos
do art. 57o, § único do C.I.M.S.I.S.S.D., é um acto pre-
paratório, instrumental da avaliação, não lesivo do con-
tribuinte, logo irrecorrível.

II — Não concordando com a avaliação promovida pela Fa-
zenda Pública, nos termos do art. 57o do C.I.M.S.I.S.S.D.,
deve o contribuinte requerer uma 2a avaliação.

III — A via contenciosa abre-se apenas após a fixação definitiva
do valor da transmissão.

IV — Impugnado judicialmente o valor patrimonial da trans-
missão fixado na 1a avaliação, mesmo que o pedido tenha
como fundamento a preterição de formalidades legais,
o pedido está votado ao insucesso.

V — O art. 155o do CPT revogou nesta parte o art. 97o do
C.I.M.S.I.S.S.D.

Recurso n.o 21.169. Recorrente: Lino de Sousa Oliveira. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Fonseca Limão.

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

1. LINO DE SOUSA OLIVEIRA, identificado nos autos, impugnou
judicialmente o acto de liquidação adicional de sisa, praticado pelo
chefe da repartição de finanças do 13o Bairro Fiscal de Lisboa, bem
como o resultado da avaliação efectuado pela mesma repartição de
finanças, e ainda o despacho que determinou a avaliação.

Instruídos os autos, veio o Mmo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa a proferir sentença, julgando a
impugnação improcedente.

Inconformado com esta decisão, o impugnante interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso.

“1o - O recorrente impugnou judicialmente a avaliação efectuada
na fracção autónoma identificada nos autos ao abrigo do art. 57o

do C.I.M.S.I.S. S.D., alegando, sumariamente, a ilegalidade do des-
pacho que autorizou a avaliação, a preterição de formalidades legais
na avaliação e a ilegalidade do resultado da avaliação.

2o - Na realidade, o despacho que autorizou a avaliação foi con-
cedido sem que houvesse elementos fundados para suspeitar que o
valor sobre que incidiu a sisa foi inferior ao preço porque a fracção
foi transmitida, violando-se, deste modo, o disposto no parágrafo único
do art. 57o do C.I.M.S.I.S.S.D.
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3o - Por sua vez, o valor patrimonial atribuído pele Comissão não
foi nem justificado nem fundamentado, quer por confronto com pré-
dios, ou fracções autónomas, existentes na mesma zona, quer com
descrição de factores concretos e específicos que hajam influenciado
ou determinado a avaliação, assim se violando o disposto no art.
94.o do C.I.M.S.I.S.S.D.

4o - Sendo ilegal o despacho que autorizou a avaliação e mos-
trando-se viciado o termo de avaliação está, forçosamente, também
Viciado o resultado da avaliação.

5o - E é, por consequência, ilegal o acto tributário da liquidação
de sisa.

6o - O recorrente impugnou judicialmente o resultado da primeira
avaliação, e podia fazê-lo, face ao disposto no parágrafo único do
art. 97o do C.I.M.S.I.S.S.D. e ao estatuído no art. 268o, 4, da CRP.

7o - O corpo do referido art. 97o é, aliás, inconstitucional face
à norma referida na conclusão anterior da CRP, e assim deve ser
declarado.

8o - Decidindo como decidiu, a sentença recorrida violou por erro
de interpretação os artos 57o, 94o e 97o do C.I.M.S.I.S.S.D. e o art.
268o, 4, da CRP”.

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

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, no qual
concluiu que o recurso não deve proceder.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal tributário

de 1a Instância, e que não vem controvertida:
a) - Em 21 de Janeiro de 1993 o ora impugnante declarou pretender

comprar, pelo preço de 14.000.000$00, a fracção autónoma designada
pelas letras “AC”, correspondente ao 9o andar A, com a arrecadação
n. 28 e uma vaga na garagem com o n. 23, do prédio urbano sito
na rua Nina Marques Pereira, Lote 24, Lisboa, fracção essa inscrita
na respectiva matriz sob o artigo 2589-AC, com o valor patrimonial
de 8.162.520$00.

b) - Na sequência disso, em tal data, a repartição de finanças do
13o bairro fiscal de Lisboa liquidou-lhe sisa sobre o valor declarado.

c) - Em 8 de Abril de 1993, o chefe da repartição de finanças
do 13o bairro fiscal de Lisboa solicitou ao director de finanças do
distrito de Lisboa autorização para promover a avaliação nos termos
do artigo 57o do CSISSD do bem referido em a).

d) - Em 15 de Abril de 1993 foi tal autorização concedida, mediante
despacho do director de finanças do distrito de Lisboa, actuando por
delegação.

e) - Em 22 de Outubro de 1993 a respectiva Comissão procedeu
à avaliação “nos termos do art. 57o do Código da Sisa”, tendo atribuído
a fracção em causa, por decisão unânime, o valor patrimonial de
18.800.000$00.

f) - Assim, ao ora impugnante foi liquidada sisa adicional, no valor
de 868.984$00, de que o ora impugnante foi notificado em 14 de
Fevereiro de 1994.

g) - Essa sisa foi paga nesse mesmo dia de 14 de Fevereiro de
1994.

h) - É a 1a avaliação referida em e) que se reporta o ora impugnante.
i) - O ora impugnante não requereu segunda avaliação.
j) - Para achar o valor patrimonial em causa, a Comissão de Ava-

liação atendeu aos seguintes “factores influentes”: [1] “antiguidade
(prédio c/ cerca de 3 anos)”, [2] “cumprimento do R.G.E.U. no que
se refere à sua conservação”, [3] necessidade de “obras de reparação”,
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[4] “os preços correntes de mercado na zona para este tipo de cons-
trução à data da transacção em 21 de Janeiro de 1993.

3. Na conclusão 1a das suas alegações de recurso o recorrente sin-
tetizou os fundamentos da sua impugnação, a saber.

a) ilegalidade do despacho que autorizou a avaliação;
b) preterição de formalidades legais na avaliação; e
c) ilegalidade do resultado da avaliação.
O Mmo Juiz decidiu, no tocante a primeira das questões, que se

trata de um acto interno, não lesivo, da esfera jurídica do contribuinte,
logo irrecorrível.

Quanto às restantes questões, o Mmo Juiz decidiu pela sua im-
procedência com o fundamento de que o recorrente devia ter pedido
uma segunda avaliação, já que a impugnação “não é o meio idóneo
para contestar o acto da 1a avaliação”, sendo que o “acto conclusivo
da 1a avaliação não é impugnável”.

E são aquelas as três questões que o recorrente pretende agora
discutir no seu recurso.

Apreciemos a 1a questão, ou seja, se o despacho que autorizou
a avaliação é ou não recorrível.

Dispõe o § único do art. 57o do C.I.M.S.I.S.S.D.:
“A autorização para a avaliação de prédios inscritos na matriz só

deverá ser concedida havendo elementos fundados para suspeitar que
o valor sobre que incidiu ou incidiria a sisa e inferior em 100 contos,
pelo menos, ao preço por que os bens foram transmitidos, salvo se,
compreendendo a transmissão vários prédios, o contribuinte tiver con-
testado o valor de apenas alguns”.

Quer isto dizer que a autorização só pode ser concedida se ocor-
rerem os pressupostos previstos neste normativo. Trata-se assim de
uma decisão vinculada, por parte do director distrital. de finanças,
em quem foi delegada, por parte da Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos, a competência para autorizar a avaliação dos prédios.

Porém, estamos perante um acto preparatório, instrumental da ava-
liação. E, assim sendo, não autonomamente recorrível.

Na verdade o recorrente só poderia ser lesado pelo acto de ava-
liação, na eventualidade de ser fixado um valor mais elevado do que
aquele sobre que incidiu a sisa.

Não procede assim aquela primeira questão suscitada pelo re-
corrente.

E que dizer da segunda questão?
Como vimos acima, o recorrente alega preterição de formalidades

legais na avaliação.
Resulta do probatório que o recorrente não pediu uma segunda

avaliação.
Que consequências?
Poderá o impugnante interpor directamente recurso contencioso

do resultado da avaliação, efectuada nos termos do art. 57o do
C.I.M.S.I.S.S.D.?

Dispõe o art. 97o deste Código:
“O valor fixado em avaliação não é susceptível de impugnação

contenciosa.
“§ único. Com fundamento em preterição de formalidades legais,

poderá o contribuinte ou o Ministério Público impugnar tanto a pri-
meira como a segunda avaliação, nos termos do Código de Processo
das Contribuições e Impostos.

“Os prazos para a impugnação serão de oito dias para o Ministério
Público e contam-se da data em que a avaliação tiver sido notificada”.
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Nos termos desta disposição legal o contribuinte poderia impugnar
tanto uma como outra avaliação. Com fundamento em preterição
de formalidades legais, devendo porém aqui ter-se em conta o disposto
no art. 268o, nos. 3 e 4 da Constituição da República Portuguesa.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Tributário, a si-
tuação altera-se.

Dispõe o art. 155o do referido Código:
“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 poderá ter lugar depois de esgotados os meios graciosos previstos
no processo de avaliações”.

Em relação à situação anterior há três alterações a reter: por um
lado, o prazo de impugnação para o contribuinte é agora de 90 dias
e não de 8 dias, como se dispunha no referido art. 97o do
C.I.M.S.I.S.S.D.

Por outro lado, toma-se agora necessário esgotar os meios graciosos
previstos no processo de avaliações. No caso concreto, torna-se ne-
cessário requerer urna segunda avaliação, com previsão no art. 96o

do C.I.M.S.I.S.S.D.
Finalmente, a lei expressamente refere agora toda e qualquer ile-

galidade e não apenas a preterição de formalidades legais.
E a conclusão a tirar daqui e óbvia, a saber: o referido art. 97o

do C.I.M.S.I.S.S.D. foi revogado pelo art. 155o do CPT, atento o
disposto no art. 11o do Dec.-Lei n. 154/91, de 23/4.

É assim para nós inequívoco que o art. 155o do CPT revogou,
na parte ora em apreciação, o citado art. 97o do C.I.M.S.I.S.S.D.
E porque assim é, deixa de ter sentido falar-se, como faz o recorrente,
nas conclusões das suas alegações, na inconstitucionalidade do falado
art. 97o do C.I.M.S.I.S.S.D.

Resulta do que vai dito que não em possível ao recorrente impugnar
directamente o resultado da 1a avaliação, mesmo com fundamento
em preterição de formalidades legais.

Impunha-se isso sim o prévio pedido de uma segunda avaliação,
como condição de uma impugnação do valor patrimonial que viesse
a ser fixado.

Assim sendo, a pretensão do recorrente, neste ponto, está votada
ao insucesso.

Neste mesmo sentido pode ver-se o Acórdão deste STA de 27/1/93
(in. BMJ n. 423, pág. 312 e ss.).

Daqui decorre necessariamente a improcedência da terceira ques-
tão. Na verdade, a ilegalidade do resultado da avaliação é, como
diz o recorrente, o resultado da viciação do termo de avaliação (con-
clusões 4a e 5a).

Ora, se a avaliação não pode ser questionada, pelas razões atrás
expostas, o seu resultado, natural consequência da mesma, também
não.

Improcede assim, igualmente a terceira questão.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — João José Coelho Dias — Lúcio da Assunção Barbosa (ven-
cido, de acordo com a declaração de voto junta). — Fui presente,
Manuel Duarte Carvalho Júnior.
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Entendo que a autorização para a avaliação de prédios inscritos
na matriz só pode ser concedida se ocorrerem os pressupostos previstos
no § único do art. 57o do C.I.M.S.I.S.S.D.

Trata-se, no caso, de uma decisão vinculada por parte do director
distrital de finanças.

Não posso assim acompanhar a tese que fez vencimento, quando
diz tratar-se de um acto preparatório, instrumental da avaliação, não
lesivo do contribuinte.

É que este despacho abre a possibilidade real de ser alterado o
valor que serve de base à liquidação da sisa.

O que desde logo possibilita que, na avaliação entretanto ordenada,
possa ser alterado, para mais, esse valor.

O que prejudica obviamente a esfera jurídica do contribuinte.
Dir-se-á que se a avaliação fixar definitivamente um outro valor

é porque o valor indicado pelo contribuinte era inexacto.
Mas pode também obtemperar-se, e bem, que, permitir tal, seria

possibilitar ao director distrital de finanças promover a avaliação ao
arrepio da lei, sem qualquer controlo judicial. E de forma absolu-
tamente discricionária. Em termos de prejudicar a esfera jurídica do
contribuinte.

O que não me parece legal.
O despacho em causa podia assim ser atacado por duas vias, a

saber: através do recurso hierárquico ou através do recurso conten-
cioso, no caso, através de impugnação judicial.

Tendo o recorrente optado pela impugnação judicial, impunha-se,
no caso, a ampliação da matéria de facto, em ordem a saber qual
a data em que o recorrente foi notificado do despacho que autorizou
a avaliação do prédio, a fim de se poder apreciar da sua tempestividade,
e, igualmente, quais os “elementos fundados” que o director de fi-
nanças considerou “para suspeitar que o valor sobre que incidiu a
sisa . . . é inferior em 100 contos, pelo menos, ao preço porque os
bens foram transmitidos . . .” isto para usar a própria terminologia
da lei.

Voto pois vencido.

Lúcio Assunção Barbosa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Imposto de Capitais. Transferência de tecnologia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A transmissão de conhecimentos técnicos - o know-how-
paga pela adquirente à transmitente, gera rendimentos
nesta sobre os quais incide imposto de capitais, nos termos
do art. 6o/10 do respectivo código.

2 — Não impede a referida incidência o convénio celebrado
entre empresas (a adquirente e a cedente da tecnologia),
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do qual conste ser a retribuição pela prestação da tec-
nologia feita em função dos custos incorridos pela
segunda.

Recurso n.o 21.325; Recorrente: Ford Lusitana SA; Recorridoa: Fa-
zenda Pública; Relator: EXMO. CONSo. Dr. Almeida Lopes.

ACÓRDÃO

1o Relatório
Com base em vício de violação de lei, consistente no facto de as

importâncias pagas à Ford of Europe Incorporated (FOE) não cons-
tituírem um rendimento nem uma aplicação de capitais, mas sim re-
munerações de serviços de informação a prestar, limitado aos custos
de financiamento, funcionando assim como meras reposições, pois
a FOE não é uma sociedade lucrativa, a contribuinte FORD LU-
SITANA, S.A., com sede na Rua Rosa Araújo, no 2, 2o, 3o e 4o

andares, em Lisboa, impugnou judicialmente o acto de liquidação
de imposto de capitais, Secção B, referente ao ano de 1988, no valor
de 10.465.663$00, praticado pela Repartição de Finanças do 9o Bairro
Fiscal de Lisboa, pedindo a sua anulação contenciosa.

Por sentença de fls. 238 a 242, a Ma Juíza do 5o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, julgou a impugnação impro-
cedente, por ter entendido que a FOE transferiu para a impugnante
know-how, pelo qual este pagou os correspondentes royalties. En-
tendeu o tribunal de 1a instância que a impugnante recebeu o “como
fazer”, pois não é a FOE que vem junto da impugnante executar
as operações que estão consignadas no contrato firmado pelas partes,
incumbindo à impugnante implementar o próprio saber transmitido.

A contribuinte recorreu para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
o qual, por acórdão de fls. 293 a 301, lhe negou provimento, por
ter entendido ter havido concessão de know-how, constante de in-
formações, pareceres e conhecimentos técnicos relacionados com a
experiência adquirida nos sectores comercial e industrial, tendo a
FoE percebido da recorrente um rendimento pela prestação das in-
formações. Mas a decisão da 2a Instância tem um voto de vencido
que aponta para a tese da recorrente.

Continuando a não se conformar, a contribuinte recorreu para este
STA, para o que apresentou as seguintes conclusões das suas
alegações:

a) O Tribunal “a quo”, prescindindo de uma cuidada análise da
relação estrutural entre a FOE e a recorrente e apreciando de forma
incorrecta a natureza das obrigações e direitos de ambas as empresas,
julgou mal de facto e de direito.

b) A matéria dada como provada e que se referencia nos pontos
II 1. e 4., que no intuito de evitar uma repetição desnecessária aqui
se dá por inteiramente reproduzida, é bastante para considerar ter
havido, de facto, indevida interpretação do probatório e errada apli-
cação de direito.

c) Com efeito, julgou mal ao basear a sua decisão apenas na análise
das utilidades prestadas pela FOE, e daí concluir que toda e qualquer
contraprestação ou prestação efectuada pela recorrente em função
daquelas utilidades constitui rendimento sujeito a imposto.

d) As prestações efectuadas pela recorrente (e por todas as outras
empresas FORD) não têm a natureza de rendimentos da sociedade
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prestadora - a FOE - que é uma sociedade sem fins lucrativos e
que apenas debita custos de funcionamento e manutenção.

e) Para aplicação do arto 6o, no 10 do C.I.C. não basta a mera
qualificação das utilidades prestadas ou colocadas à disposição; o que
a Lei tributa não são estas utilidades mas sim os rendimentos delas
resultantes, pelo que é essencial a determinação da natureza das en-
tregas efectuadas pela recorrente.

f) E estas entregas não têm a natureza de rendimentos.
g) No caso concreto, não se verificam os dois requisitos cumulativos

da tributação em causa: a existência de um “cedente”, titular de di-
reitos sobre conhecimentos ou realidades imateriais equivalentes; a
existência de um “cessionário” que ao adquirir (aquisição derivada)
por cessão, cedência ou concessão o direito de usar aqueles conhe-
cimentos ou realidades equivalentes, paga um preço.

h) Conforme doutrina perfilhada no Acórdão do Tribunal Pleno
do STA, de 19.05.76, o no 10 do arto 6o do CIC não abrange as
importâncias pagas por uma empresa a outra como contribuição para
um fundo comum de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas,
se, por efeito dessa contribuição, ficar titular originária de um direito
de patente sob os resultados dessa actividade;

i) Ora, os valores debitados pela FOE à recorrente, baseiam-se
exclusivamente nos gastos e despesas de funcionamento daquela, e
não compreendem quaisquer elementos de lucro. São apenas os custos
efectivos, e só estes, repartidos pelas empresas FORD, que a FOE
recebe, não havendo qualquer elemento remuneratório nas entregas
efectuadas.

j) O pagamento efectuado pela recorrente não é um rendimento
ou retribuição, mas tão-só uma mera reposição de despesas no in-
teresse comum, aliás como bem se refere no voto de vencido expresso
no arresto recorrido.

l) De nada vale o argumento final expendido na decisão recorrida
segundo a qual se a recorrente não integrasse a FOE teria que pagar
o preço correspondente ao “know-how” adquirido fora dele, o que
corresponderia a que o preço pago fosse considerado rendimento
sujeito a tributação.

M) Com efeito, precisamente por que a recorrente está integrada
na FOE, é que os pagamentos efectuados a esta por aquela não podem
assumir a natureza de remuneração de qualquer “know-how” e, con-
sequentemente, não podem ser qualificados como royalties.

N) Na verdade, atenta a matéria de facto dada como provada é
bom de concluir que as quantias entregues pela recorrente à FOE,
nos termos e condições contratadas entre ambas, a atentos os ob-
jectivos da própria FOE, claramente se caracterizam como compar-
ticipação nas despesas da própria FOE e que, relativamente à re-
corrente, necessariamente deverão ser consideradas como custos cor-
respondentes à sua quota parte naquelas despesas.

O) Por ter apreciado incorrectamente a factualidade constante dos
autos, devidamente comprovada até à saciedade, e aplicado mal o
arto 6o, no 10 do CIC, a sentença recorrida violou esta disposição
legal e deverá por isso ser revogada e em sua substituição ser proferido
acórdão que considere a liquidação impugnada ilegal e ordene a sua
anulação.

A Fazenda Pública contra-alegou, 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 a questão de saber se houve
ou não concessão ou cedência de know-how e se as informações pres-
tadas estão ou não abrangidas pelo no 10 do arto 6o do Código de
Imposto de Capitais.

A 2a Instância fixou a seguinte matéria de facto:
a)- A impugnante é uma sociedade comercial sediada em Portugal

sendo uma empresa integrada na «Organização FORD» e uma das
muitas que operam na Europa.

b) A organização FORD constituiu uma sociedade de âmbito re-
gional com sede em Inglaterra denominada «Ford of Europe Incor-
porated» (FOE) cuja missão é coordenar, unificar e racionalizar os
processos de trabalho de todas as empresas FORD operando na
Europa.

c)- A FOE ficou confiada, ao que ao caso releva, a execução dos
seguintes serviços:

1.- Elaboração e execução de projectos e normas de conduta re-
lativos à produção e montagem de veículos e outros equipamentos,
programas de produção, controlo de qualidade, políticas de aquisição
e encomendas de ferramentas e, eventualmente, assistência técnica
à execução.

2.- Definição de políticas e normas de condutas em matéria de
operações financeiras com o estrangeiro, definição e execução de po-
líticas e de relações com os bancos, estudo e execução de projectos
de investimento, definição de controlo dos sistemas de contabilidade,
orçamento, controlo de custos e fiscalização de contas, elaboração
de estudos económicos e informação sobre evolução do mercado ex-
terno, estudos e definição de políticas sobre estrutura e composiçao
dos encargos financeiros, definição de taxas de juro e definição de
margens de comercialização, por grosso e a retalho.

11.- A participação da recorrente na manutenção de cada um dos
departamentos ou áreas da FOE representa a soma de rubricas di-
versas e discriminadas tais como gastos administrativos, pagamentos
a terceiros, pessoal e marketing.

d)- Foi assim que em 25/1/1971 a FOE e a impugnante celebraram
o contrato junto a fls. 150/153 e cuja tradução oficial se encontra
a fls. 154/156, em que se salientam as seguintes cláusulas:

1.-«...a função principal da Ford da Europa é coordenar a actividade
automóvel de todas as companhias Ford europeias, (...) tendo em
vista alcançar uma maior cooperação entre elas. A Ford dos Estados
Unidos continuará a proporcionar outros serviços, incluindo serviços
de tractores prestados directamente à vossa companhia, e a Ford
da Europa pagará à Ford dos Estados Unidos o preço da prestação
destes mesmos serviços. Assim, de futuro, toda a facturação relativa
ao pagamento de serviços prestados à vossa companhia será pro-
cessada pela Ford da Europa...».

2.-«...Entre outros, os assuntos relativos ao campo de veículos, ca-
miões ligeiros e pesados, motores industriais e tractores, assim como
peças e acessórios referentes a este produtos, em relação aos quais
a Ford da Europa está preparada para prestar serviços, são os
seguintes:

a)- Fabrico e montagem, incluindo programas de produção, en-
genharia industrial e fabril, controlo de qualidade e prospecção de
mercado de ferramentas e moldes;
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b)- Engenharia, incluindo planeamento de produtos, especificações
e padrões técnicos e trabalhos técnicos de consulta;

c)- Assuntos financeiros, incluindo o seguinte:
i)- câmbio e problemos relativos;
ii)- políticas bancária e de crédito;
iii)- planeamentos de projecto e investimento;
iv)- sistemas de contabilidade, controlo de orçamentos e custos,

programas de auditoria;
v)- investigação sobre economia e análise de condições económicas

e tendências do comércio externo; e
vi)- encargos financeiros, estrutura de taxas de juros e análises

de vendas por atacado e a retalho;
d)- Vendas e distribuição incluindo investigação de mercados, «per-

fomance» de vendas e estudos potenciais e de preferências;
e)- Compras incluindo locais de origem, incremento de vendas,

relações e assistências a vendedores, negociações de preços, assistência
na obtenção de licenças e regulamentos e procedimentos de compras;

f)- Legislação que afecte o comércio externo; e
g)- Relações públicas e de empregados, incluindo o planeamento

de pessoal, programas de treino e programas de relações públicas.
3)- «...logo que nos seja possível enviar-vos-emos a proposta sobre

as quantias relativas às remunerações de tais serviços que conside-
ramos deverem ser pagos».

4)- «...o contrato anunciado nesta carta deverá ser contínuo, a não
ser que seja rescindido por uma das partes...A 15 de Dezembro de
cada ano ou antes ou logo que possível depois desta data, negociaremos
com a vossa companhia a remuneração anual a ser efectuada pela
vossa companhia, devida aos serviços técnicos e administrativos que
vos serão prestados durante o ano seguinte. Tal remuneração re-
presentará a parte que vos é atribuída nos custos incorridos pela
Ford da Europa, como for determinado por estudos pormenorizados
efectuados pela Ford da Europa...»

5.- «...As remunerações devidas serão pagáveis em quatro(4) pres-
tações iguais nos primeiros dias de Janeiro, Abril, Julho e Outubro
do ano respeitante ao qual os serviços serão prestados, ou como for
acordado de tempos a tempos...».

e)-Em execuçao da sua obrigação contratual a impugnante deu
instruções ao BESCL para promover as transferências corresponden-
tes aos quatro trimestres de 1987, mediante especial e prévia au-
torização do Banco de Portugal.

f)- Para tanto e com referência aos «services fees» relativos a 1987,
a impugnante solicitou a transferência de 693 245 L, que veio a ser
autorizada sob as A.Vs. 2951/87, 7043/87 e e 4968/88.

g)- Na sequência da posição assumida pela DGCI e comunicada
pelo Banco de Portugal à impugnante foi por esta efectuada a dis-
criminação das verbas pagas à FOE referentes às alíneas a), b), c)
e g) do contrato ajuizado, com referência ao ano de 1987, respec-
tivamente, 193 562.0L, nada, 22 322.0L e 56 027L, no tal de 271 911L.

h)- A impugnante procedeu ao pagamento do imposto em causa
através da guia de pagamento eventual no 7252, no valor de
10 465 663$00, pelo «services fees» pagos à FOE com referência
ao ano de 1987.

2o Fundamentos
A questão que se discute é a de saber, em primeiro lugar qual

o sentido e alcance do no 10o do arto 6o do Código de Imposto de
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Capitais, mormente a sua última parte, e, em segundo lugar, se o
Tribunal Tributário de 2a Instância apurou factos dos quais resulte
e incidência do imposto.

Prescreve o no 10o do arto 6o do CIC:
“SÃO COMPREENDIDOS NA SECÇÃO B:
OS RENDIMENTOS RESULTANTES DA CONCESSÃO OU

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE PATENTES DE INVENÇÃO, LI-
CENÇAS DE EXPLORAÇÃO, MODELOS DE UTILIDADE, DE-
SENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS, MARCAS, NOMES E IN-
SÍGNIAS DE ESTABELECIMENTOS, PROCESSO DE FABRICO
OU DE CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS E DIREITOS ANÁ-
LOGOS, BEM COMO OS RECEBIDOS PELA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES RESPEITANTES A UMA EXPERIÊNCIA AD-
QUIRIDA NO SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL OU CIEN-
TÍFICO”.

A questão da verificação da incidência em imposto de capitais (IC)
da previsão do art. 6o/10 do respectivo código, em prestações atribuídas
nas condições e nos termos de acordo entre empresas idênticos aos
que vêm em parte detalhados nas alíneas c), d) e e) do probatório,
desde há muito que se discute neste tribunal.

Embora no passado se registe jurisprudência a decidir no sentido
da decisão recorrida (cf. Acs. de 19.5.76, em AD 179/1440 e 13.11.85,
em AD 291/291), há cerca de um decénio que se vem firmando ju-
risprudência pacífica no sentido contrário, de que a transmissão de
know-how gera rendimentos sujeitos a IC, não obstando a tal a exis-
tência de convénio celebrado entre as empresas adquirente e a pres-
tadora de tecnologia, do qual conste ser a remuneração recebida por
esta a parte atribuída àquela nos custos suportados pela transmitente
(cf. Acs. de 15.10.86, em CTF 337/339, p. 388, de 21.2.90, rec. 11935,
e do Pleno, de 20.2.91, em AD 371/1218).

Como se referiu no aresto do Pleno, enquanto que a «primeira
parte da previsão (do art. 6o/10) se reservava para a tecnologia objecto
da propriedade industrial (concessão ou cedência temporária de pa-
tentes de invenção, licenças de exploração, modelos de utilidade, de-
senhos e modelos industriais, marcas, etc), a parte final (“prestação
de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector
industrial, comercial ou científico”), a constituir o conhecimento téc-
nico e de experiência - o know-how -, visava a tecnologia que escapava
às formas clássicas que a propriedade industrial defendia, nomea-
damente através da patente”.

Ora, no caso em apreço e atento o que flui nas als. d) e c) do
probatório, verifica-se que dos termos destas decorre a comerciali-
zação de técnicas sob a forma predominante de prestação de infor-
mações, que sendo paga pela cessionária Ford Lusitana, cabe no sen-
tido textual da aludida parte final da previsão legal.

Prosseguindo na esteira do aresto cuja posição se assumiu, acres-
cente-se que, considerado consolidado o elemento típico da incidência
tributária - o rendimento relevante para efeitos de cédula em questão
- há que dar como irrelevante para afastar a tributação a cláusula
do acordo celebrado entre empresas (item d), através da qual “a
remuneração representará a parte que vos (à Ford Lusitana) é atri-
buída nos custos incorridos pela Ford da Europa”.

“Rendimento para efeitos de imposto de capitais sê-lo-á sempre,
independentemente de cobrir inteiramente um custo ou deixar so-
brante um excedente, pois não é a esta aplicação contabilística ulterior
que alterará a sua natureza (para efeitos fiscais)...
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...Ao contribuinte não é dado dispor da relação tributária, nem
que para tal use do processo de estabelecer negócios jurídicos que
visem indirectamente afastar a respectiva obrigação...”

Demais a mais, quando é de considerar o elemento essencial do
tipo legal da incidência em imposto de capitais - o rendimento - cons-
truído como resultado económico, independentemente dos factos que
o determinam, sejam “negócios directos, sejam negócios indirectos”
(cf. A. Xavier, Manual (...),I,p. 175.

Por isso, estas formas peculiares de contratar, para mais facilitadas
pela comunidade de interesses entre as empresas contratantes (cf.
sobre a matéria, Marques dos Santos, Transferência Internacional
de Tecnologia, em CTF 295/297, p. 222 e ss), não contendem com
os pressupostos da tributação.

Que se verificam in casu.
A liquidação tributária refere-se a transferências de know-how que

a norma tributária referida, introduzida pelo DL 49 483, de 30.12.69,
visou claramente abranger (cf., neste sentido Comentário ao Código
do Imposto de Capitais, de Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos
e comentários na Revista Fisco nos 18/34 e 30/30), mau grado a in-
difinição técnica e jurídica que envolve a noção de tecnologia, de
que os autoress se dão conta (cf, cit. aut Marques dos Santos, ob
cit. p. 296).

Por outro lado, nas invocações da Rte não se inclui a de que,
nas negociações havidas entre empresas, teria derivado um tipo de
contrato que afastasse a tributação - o da assistência técnica, como
vem referido pelos aludidos autores, mas do probatório resulta con-
clusivo que foi tratada uma verdadeira transferência de know-how,
integrável na tributação.

Por tudo é de confirmar a decisão recorrida.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 60%.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (Relator) — João José Coelho Dias — José Joaquim Almei-
da Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho Júnior.

Declaração de voto

A questão que se discute é a de saber, em primeiro lugar qual
o sentido e alcance do no 10o do arto 6o do Código de Imposto de
Capitais, mormente a sua última parte, e, em segundo lugar, se o
Tribunal Tributário de 2a Instância apurou factos dos quais resulte
e incidência do imposto.

Prescreve o no 10o do arto 6o do CIC:
“SÃO COMPREENDIDOS NA SECÇÃO B:
OS RENDIMENTOS RESULTANTES DA CONCESSÃO OU

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE PATENTES DE INVENÇÃO, LI-
CENÇAS DE EXPLORAÇÃO, MODELOS DE UTILIDADE, DE-
SENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS, MARCAS, NOMES E IN-
SÍGNIAS DE ESTABELECIMENTOS, PROCESSO DE FABRICO
OU DE CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS E DIREITOS ANÁ-
LOGOS, BEM COMO OS RECEBIDOS PELA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES RESPEITANTES A UMA EXPERIÊNCIA AD-
QUIRIDA NO SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL OU CIEN-
TÍFICO”.
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Para que se aplique toda a primeira parte do preceito é preciso
- porque a lei o impõe - que tenha havido um acto de concessão
ou cedência. E para que se aplique a última parte, não basta que
tenham sido recebidos rendimentos pela prestação de informações,
mas é preciso que essa prestação de informações tenha a ver com
INFORMAÇÕES RESPEITANTES A UMA EXPERIÊNCIA AD-
QUIRIDA no sector industrial, comercial ou científico.

Há concessão ou cedência temporária quando o cedente transfere
para o cessionário (ou concessionário), temporária e onerosamente,
juntamente com o gozo da propriedade intelectual, a exploração dessa
mesma propriedade.

O Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL 16/95, de
26 de Janeiro, distingue entre transmissão (arto 29o) e licença de
exploração (arto 30o). Dá-se a transmissão quando a propriedade in-
telectual (industrial) é transmitida para ser utilizada por outrem. Dá-se
a licença de exploração quando se passa para a pessoa licenciada
o gozo das faculdades conferidas ao licenciante.

O Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado
pelo DL 63/85, de 14 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei no 45/85, de 17 de Setembro, trata da transmissão e oneração
do conteúdo patrimonial do direito de auto nos artos 40o e seguintes.
A disponibilidade dos poderes patrimoniais dos direitos de autor
abrange a autorização para a utilização da obra por terceiro, ou a
transmissão ou oneração do conteúdo patrimonial do direito de autor
sobre a obra.

Em qualquer destes casos, a concessão ou cedência não é um serviço
prestado para se atingir certo resultado, pois o cedente não presta
qualquer serviço, antes se limitando a transmitir algo a terceiro, para
que este o utilize em seu proveito. O cedente não faz, mas deixa
fazer. O cedente não executa, mas deixa a execução para o cessionário.
Se fosse o cedente a proporcionar ao cessionário ou concessionário
um certo resultado, que resultasse do trabalho intelectual ou manual
do cedente, então tínhamos um contrato de prestação de serviços,
nos termos do arto1154o do Código Civil.

Ora, o que nos diz a matéria de facto dada como provada pelas
instâncias?

Vejamos pelas alíneas do probatório.
- À FOE ficou confiada a execução dos seguintes serviços (c);
- Elaboração e execução de projectos ... (c-1);
- Definição de políticas e execução de políticas (c-2);
- Coordenar a actividade (d);
- Pagamento de serviços (d);
- Fabrico e montagem (d-a);
- Engenharia, incluindo planeamento (d-b);
- Assuntos financeiros (d-c);
- Investigação (d-c)
- Vendas e distribuição (d-d);
- Planeamento de pessoal e programas de treino (d-g);
- Remuneração dos serviços técnicos e administrativos (d-g);
Nenhuma referência é feita no probatório a actos de concessão

ou cedência de patentes de invenção, licença de exploração, modelos
de utilidade, desenhos e modelos industriais, marcas, nomes e insígnias
de estabelecimentos, processo de fabrico ou de conservação dos pro-
dutos e direitos análogos.
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Logo, temos de concluir que o contrato celebrado entre a recorrente
e a FOE nada teve a ver com cedências ou concessões de proprieade
industrial, comercial ou de direitos de autor.

Como escreveu o Dr. VÍTOR FAVEIRO, “não são abrangidas
por este tipo de incidência as remunerações dos serviços de assistência
técnica efectivamente prestados ou quaisquer remunerações de ser-
viços que só serão tributados em imposto profissional ou em con-
tribuição industrial, conforme os casos” (cfr. Noções Fundamentais
de Direito Fiscal Português, II vol. pág. 301).

Vejamos agora a última parte da norma de incidência: PRESTA-
ÇÃO DE INFORMAÇOES RESPEITANTES A UMA EXPERIÊN-
CIA ADQUIRIDA. Não basta que haja informações no âmbito in-
dustrial, comercial oiu cinetífico, pois é necessário um mais: que estas
informações respeitem (provenham) de uma experiência adquirida.
É diferente fazer ou deixar fazer utilizando experiência adquirida.
Uma empresa fornece a outra uma técnica de comercialização de
produtos, que ela própria utiliza e dá bons resultados? Deixando a
esta última a tarefa de a pôr em prática? Eis uma informação referente
a uma experiência adquirida, a cedência de um bem de capital, de
um bem de produção. Uma empresa dirige o sector comercial de
outra? Presta informações a esta sobre casos correntes? Define-lhe
uma estratégia? Eis uma prestação de serviços, da qual se auferem
rendimentos do trabalho. Uma coisa é a cedência de uma máquina,
que é um capital para produzir bens; outra é produzir o produto
acabado, que é o lucro da actividade da empresa.

A menção de experiência adquirida é um mais, que significa que
se transmite a experiência em si mesma, e não os resultados, os serviços
resultantes dessa experiência. Por isso, o Dr. VÍTOR FAVEIRO,
in ob. loc. cit., escreveu que a prestação de informações é havida
como um valor a se, para que a pessoa a quem sejam prestadas as
utilize por sua conta e actividade própria.

Ora, todo o no 10o do arto 6o do CCI assenta na noção de contrato
de know-how, o qual é uma convenção pela qual uma pessoa singular
ou colectiva se obriga a conceder a outra os direitos que ela possui
sobre certas fórmulas, processos secretos ou conhecimentos, durante
um certo tempo e mediante um certo preço que aquele se obriga
a pagar-lhe. Por estas características se distingue o know-how da pres-
tação de serviços, pois o primeiro tem como objecto um certo direito
ou um certo bem, enquanto que no segundo o objecto é um com-
portamento. Esta distinção corresponde à de prestação de coisa e
presção de fazer.

No caso sub judicio estamos perante uma simples prestação de
serviços, tal como resulta do contrato e dos factos dados como pro-
vados pelo Tribunal Tributário de 2a Instância. A FOE não cede
capital, nem sequer o capital de experiência adquirida, mas presta,
como qualquer técnico, os seus serviços. É a FOE quem executa,
e não manda executar. É a FoE quem defina e nao manda definir.
É a FOE quem assiste e não manda assistir.

O discurso jurídico da 2a Instância nada tem a ver com o quadro
fáctico dado como assente. Não há o mínimo suporte para a afirmação
de concessão ou cedência nem para o enquadramento no no 10o do
arto 6o do CIC. Não basta farnecer assistência técnica, ficnanceira
ou outra, pois é preciso, para haver tributação, ter havido concessão
ou cedência. Não basta ter havido informações da FOE à recorrente,
pois para haver tributação era preciso que tivessem sido prestadas
informações respeitantes a uma experiência adquirida.
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Por isso, a razão está do lado do Exo Desembargador vencido quan-
do sustente que as quantias em causa correspondem ao pagamento
de custos visando cobrir despesas de um fundo comum e correspon-
dendo a serviços efectivamente prestados, constituindo o reembolso
de despesas que não correspondem a royalties.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para dele conhecer o T.T. de 2a Ins-
tância (hoje, Tribunal Central Administrativo) e não o
STA, independentemente do relevo de tais factos na so-
lução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso n.o 21.535. Recorrente: Acácio Gomes dos Santos. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ACÁCIO GOMES DOS SANTOS, identificado nos autos, opôs-se
a uma execução fiscal que lhe foi instaurada, por dívidas de con-
tribuição industrial e IVA.

A Mma Juíza do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a oposição improcedente.

Inconformado com esta decisão, o oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal.

Nas conclusões das respectivas alegações de recurso, o recorrente
sustenta que:

a) intervém nos autos ao abrigo do art. 13o do CPT;
b) tal artigo viola os princípios constitucionais da proporcionalidade,

da necessidade e da justiça, violando enfim o princípio da capacidade
reprodutiva;

c) só pode ser executado após prévia excussão dos bens da sociedade
originária devedora, o que não está provado nos autos; e, finalmente,

d) que há caducidade do direito do Estado à liquidação.
Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo

implicitamente que o recurso não merece provimento.
Neste Supremo Tribunal, o EPGA sustenta que o recurso versa

matéria de facto, pelo que competente para dele conhecer é o Tribunal
Tributário de 2a Instância (hoje, Tribunal Central Administrativo).
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Ouvidas as partes, apenas se pronunciou sobre esta questão prévia
o recorrente, que não concorda com aquele parecer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa previamente decidir a questão prévia suscitada pelo

Exmo Magistrado do M.mo 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 art. 32o, al,. b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

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

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

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

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

Escreve o Ilustre Magistrado:
“Na conclusão c) das suas alegações o recorrente afirma um facto

(interveio nos autos como gerente da sociedade Inforbolsa, Ld) que
o Mmo Juiz nem estabeleceu nem teve em conta na decisão recorrida”.

Vejamos:
Escreveu-se na conclusão c) das alegações de recurso:
“O ora recorrente intervém nos presentes autos ao abrigo do dis-

posto no art. 13o do C. de Processo Tributário atenta a figura de
responsabilidade subsidiária em direito tributário dos gerentes e ad-
ministradores de sociedades, in casu, a sociedade denominada “In-
forbolsa — Sociedade de Informação Financeira, Ld”.

Daqui decorre que o recorrente invoca a qualidade de gerente
ou administrador como causa da sua intervenção dos autos.

Ora, percorrendo o probatório da decisão recorrida logo se constata
que aí não se faz qualquer referência ao facto do recorrente ser gerente
ou administrador de dada sociedade. Nem sequer se refere haver
uma sociedade originária devedora, que justifique a responsabilidade
subsidiária do recorrente. Não há igualmente qualquer referência ao
art. 13o do CPT.

Em suma, há um facto, ora considerado pelo recorrente, e do qual
tira determinadas conclusões, que a Mma Juíza não estabeleceu na
sentença recorrida.

O recurso não versa, pois, exclusivamente matéria de direito.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo

quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
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Tribunal Tributário de 2a Instância (hoje Tribunal Central Admi-
nistrativo), face aos normativos legais atrás citados.

Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no art. 47o,
no 2, do CPT.

3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo tribunal in-
competente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo recorrente Acácio Gomes dos Santos.

Custas pelos recorrentes, ficando-se a taxa de justiça em
Esc. 15.000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa, Relator — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro 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 controverta o
juízo de facto de que o oponente exerceu a gerência de
facto tirado pelo tribunal recorrido.

Recurso no 21661. Recorrente Artur da Câmara Moniz e Recorrida
Fazenda Pública e em que foi Relator Juiz-Conselheiro Benjamim
Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. Artur Câmara Moniz, com os demais sinais dos autos, deduziu

oposição contra a execução fiscal que, originariamente movida contra
a sociedade Milhafre — Transportes Motorizados, Lda, para cobrança
de uma dívida proveniente de contribuição industrial do ano de 1981
no valor de 1 288 331$00, veio a reverter contra si, alegando como
fundamentos a sua ilegitimidade substantiva decorrente de não ter
exercido de facto a gerência e a prescrição de parte da dívida
exequenda.

2. A oposição foi julgada improcedente por sentença do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Faro, de 95.04.24, por não se ter provado
nenhuma das causas de pedir.

3. Dizendo-se inconformado, recorre o oponente directamente para
esta formação judicial, pedindo a revogação do julgado com o fun-
damento de que «nunca exerceu a gerência efectiva da sociedade».
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4. A Fazenda Pública contra-alegou sustentando o julgado.
5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto excepcionou, no seu parecer,

a incompetência em razão da hierarquia deste tribunal em virtude
do recurso não ter por exclusivo fundamento matéria de direito, já
que o recorrente controverte o juízo de facto tirado pelo tribunal
recorrido de que ele fora gerente de facto.

6. Ouvidas as partes sobre a questão, o recorrente veio afirmar
que o que questionava era o juízo conclusivo de direito de que o
oponente tinha exercido a gerência tirado a partir da asserção dada
como provada de que «até Abril de 1981 a sociedade Milhafre tinha
sido gerida pela totalidade, em conjunto, dos seus sócios» e que,
sendo assim, o tribunal de revista seria hierarquicamente competente
para dele conhecer.

A recorrida nada disse.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
A questão prévia da incompetência.
O conhecimento da questão prévia, que é até oficioso, precede

o de qualquer outra matéria (cfr. art.os 101o e 102o do C. P. Civil
e 3o da L.P.T.A.), dado que prejudica o julgamento, nesta sede de
recurso, de todas as demais questões.

No art.o 32o no 1 al. b) do E.T.A.F. atribui-se à Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a compe-
tência para “conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito”.

Por outro lado, resulta do arto 41o no 1 al. a) do mesmo E.T.A.F.
que a competência para conhecer dos recursos cabe à Secção do
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo quando
eles tenham por fundamento matéria que não seja exclusivamente
de direito, ou seja, portanto, matéria de facto.

A questão da competência é um prius em relação a todas as demais
questões que se suscitem no recurso e tem de ser encarada apenas
à luz das afirmações feitas nas conclusões das alegações, pois é nelas
que a recorrente tem de condensar as causas de pedir a que atribui
susceptibilidade jurídica para, na sua óptica, determinar uma solução
da causa diferente da decidida ou ditada na decisão recorrida, in-
dependentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico que
tenham as afirmações de facto, aí feitas ou seja, da sua virtualidade
ou susceptibilidade para alcançar a solução pretendida, em face do
direito aplicável e da factualidade dada por assente na decisão
recorrida.

É que este aspecto diz respeito já ao conhecimento do objecto
do recurso e o tribunal não pode entrar na sua apreciação, pois tal
representaria antecipar um juízo sobre a solução da questão de direito
que só poderá ser emitido pelo tribunal que estiver já julgado
competente.

Sendo assim, a questão de saber se o recurso tem ou não por
exclusivo fundamento matéria de direito resolve-se na de apurar se
a recorrente faz, nas conclusões das suas alegações, a afirmação de
qualquer facto, contra ou para além do que consta da decisão recorrida.

E o critério jurídico, emergente de várias disposições legais (cf.,
entre outros, os art.os 511o no 1, 653o, 655o, 657o, 659o 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

(1) Cf., entre muitos, os acórdãos do STJ, de 5.12.90, 3.7.91, 1.7.92 e 9.7.92, in, res-
pectivamente, BMJ 402o-500. Acs. Dts. 274o-215 e 225 e BMJ 419o-680.
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recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam a normas
ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados ou
inaplicados, na sua determinação, interpretação ou aplicação, ou se,
ou também, à consideração de quaisquer factos naturais ou ocorrências
da vida real (fenómenos da natureza ou manifestações concretas da
vida, mesmo que do domínio do espírito ou da vontade), cujo co-
nhecimento implique a elaboração de qualquer juízo probatório que
não se contenha na competência processual de um tribunal de revista.

Na verdade, o fundamento específico do recurso de revista é o
de que a decisão recorrida violou a lei substantiva, por erro de de-
terminação, interpretação ou aplicação (n.o 2 do art.o 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 se analisarem as conclusões, constata-se que o recorrente con-
troverte o juízo conclusivo tirado pelo tribunal recorrido, de que o
oponente foi gerente de facto até Abril de 1981, a partir dos factos
fixados no probatório, sustentando, em contrário, que ele nunca exer-
ceu de facto da sociedade executada.

Mas sendo assim, o que se passa é que o recorrente controverte
a matéria de facto sobre a qual a decisão se estruturou.

Mesmo que a sua discordância se limitasse, como agora vem afir-
mado na resposta à alegação da questão prévia, à correcção da ilação
de que ele fora gerente de facto, tirada pelo tribunal a partir do
facto fixado no probatório de que «até Abril de 1981 a sociedade
Milhafre foi gerida pela totalidade, em conjunto, dos seus sócios»,
ainda aqui estaríamos perante uma questão de facto e não perante
uma questão de direito, como o recorrente entende, pois que as ilações
ou desenvolvimentos lógicos tirados pelo tribunal sobre os factos por
ele fixados no probatório e sem os alterar respeitam ainda a matéria
de facto que o tribunal de revista, como este é (art.o 21o n.o 4 do
ETAF), não pode censurar (1).

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

Não tem, pois, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo mas o Tribunal Central Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário, nos termos das disposições citadas.
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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 Central Administrativo, pela
sua Secção de Contencioso Tributário, para quem o recorrente pode
pedir a remessa dos autos no exercício do direito conferido pelo
art.o 47o do C.P.T.

Custas pelo recorrente com taxa de justiça de 15 000$00 e pro-
curadoria de 30 %.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Joaquim de Al-
meida Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Recursos jurisdicionais. Fundamento. Poderes de cognição do
S.T.A. Improcedência do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

Não pode a Secção de Contencioso do S.T.A. censurar acórdão
da 2a Instância que decidiu revogar sentença da primeira
por se impor ampliar a matéria de facto, carentes os autos
de diligências instrutórias.

Recurso n.o 21 705 em que é recorrente Xanifil — Perfumes, Bijutarias
e Brinquedos, L.da e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo. Sr. Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A.:

Inconformada com o acórdão a 2a Instância que, revogando sen-
tença do 1o Juízo de TT 1a de Lisboa que julgara a presente im-
pugnação judicial procedente, determinou a baixa dos autos para am-
pliação da matéria de facto, vem até nós a impugnante XANI-
FIL — Perfumes, Bijuterias e Brinquedos, L.da, assim rematando a
sua alegação de recurso:

1 — O acórdão recorrido excede os limites da função jurisdicional,
ao pressupor que a constatada diferença de valores por m2, entre
a loja em apreço e as lojas da Quinta das Trofas, poderá ter por
base diferenças de localização e de qualidade de construção entre
essas lojas, quando o acto impugnado não alude a tais factores como
especificamente valorizadores da loja em questão, já que:

2 — A apreciação contenciosa do acto sub judice tem de mover-se
dentro do elenco dos fundamentos constantes do próprio acto.

3 — Atenta a fundamentação do acto impugnado, nada distingue
a loja em apreço das demais lojas de Alverca do Ribatejo em matéria
de localização e de qualidade de construção, principalmente em termos
de conferir à loja em apreço um maior valor por m2.
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4 — O acórdão recorrido enferma de erro de julgamento e viola,
por errada interpretação e aplicação, a regra 7a do art.o 144o de C.C.
Predial, ao entender como não provada a similitude — para efeitos
de aplicação da citada regra — entre a loja em apreço e as lojas que
com ela foram comparadas na 1a Instância, quando está provado que,
em ambos os casos, se trata de parcelas autónomas destinadas a co-
mércio, situadas em zona urbana dentro da mesma localidade, ava-
liadas na mesmo ano pela administração fiscal com valores por metro
quadrado que entre si oscilam em mais do dobro.

5 — O acórdão recorrido viola por errada interpretação e aplicação
o disposto nos art.os 392o e 393o do Código Civil, já que, ao contrário
do pressuposto, a prova de qual seja a área em metros quadrados
de uma loja não carece de ser provado por documento.

6 — O acórdão recorrido enferma de erro de julgamento, já que
ao contrário do decidido, de documento de fls. 66 e segs., pode re-
tirar-se o valor médio atribuído pela Administração Fiscal para cada
m2 de superfície coberta das lojas existentes na galeria comercial da
Quinta das Trofas.

7 — Ao contrário do decidido pelo Tribunal “a quo”, a sentença
da 1a Instância aí em apreciação não carece de matéria de facto
que suporte a decisão tomada.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que o acórdão recor-
rido não merece qualquer censura, devendo o recurso a ser consi-
derado improcedente.

O Ex.mo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
é de parecer que se negue provimento ao recurso, sendo que esta
formação, in casu, apenas conhece de direito e a Rct. sustenta, contra
o entendimento da 2a Instância, que a factualidade interessante ao
caso se encontra já suficientemente provada.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Em matéria de facto, o acórdão recorrido respeitou o que a 1a Ins-

tância dera como provado, a saber:
A) Por escritura pública de 10/10/91, a impugnante adquiriu a frac-

ção autónoma designada pela letra «IE» correspondente à loja n.o 36,
de piso 0 do Centro Comercial Parque, sito na Rua Brigadeiro Fer-
nando Alberto de Oliveira — Alverca do Ribatejo, pelo preço de
4 500 000$00.

B) Em 27/6/91, a impugnante liquidou o correspondente imposto
municipal de sisa relativo àquela aquisição, no montante de
450 000$00.

C) Em 13/12/91, a impugnante foi notificada de que à referida
fracção havia sido atribuído o valor patrimonial de 15 330 000$00,
podendo requerer, no prazo de oito dias, 2a avaliação nos termos
do art.o 96o do C. Sisa.

D) A impugnante requereu 2a avaliação, em 23/12/91, que se rea-
lizou em 22/4/92, constando do respectivo termo de avaliação, além
do mais, que os louvados “declararam que, tendo visto e examinado,
por inspecção directa, o prédio descrito na relação que lhes foi en-
tregue com o mandado de fls. . ., o avaliaram com inteira observância
de todas as formalidades legais, pela forma seguinte: fracção autónoma
«IE», loja 36, piso zero, da Edifício Parque, sito na Rua Brigadeiro
Alberto Oliveira/EN 19, art.o 4443.

A Comissão, atendendo à localização, área, acessos, finalidade (C.
Comercial) e ainda aos valores de mercado na zona em bens desta
natureza, deliberou, por maioria, manter os valores fixados, por os
considerar correctos.
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O louvado da parte discorda do valor, por estar excessivamente
alto em relação ao valor de mercado actual.”

E) A impugnante foi notificada do resultado da 2a avaliação e
para pagar a sisa adicional de 1 083 050$00 e o imposto do selo de
86 645$00, em 27/4/92.

F) A impugnante apresentou a presente impugnação em 20/7/92.
G) Pagou à administração do Centro Comercial Parque, relati-

vamente à loja aqui em causa, a quantia de 166 500$00, para cons-
tituição de um fundo para promoção e publicidade do referido Centro
Comercial, nos termos do art.o 25o, 1, do respectivo regulamento
interno.

H) A impugnante pagou, mensalmente, de despesas condomínio,
pela referida fracção, no ano de 1991, a importância de 37 165$00.

I) Em 19/10/92, foi prestada, nestes autos, informação onde, além
do mais, se fez constar que, ”em 91/12/09, é dada informação no
processo de avaliação, nos termos do art.o 53o do CSISSD, que para
aquela fracção autónoma resultou o valor patrimonial de
15 330 600$00, valor este que ainda não havia transitado em julgado”.

J) Em 09/12/91, foi, com efeito, prestada no referido processo de
avaliação, a seguinte informação:

“Cumpre-me informar V. Ex.a que o prédio/fracção objecto de trans-
missão que originou a instauração do presente processo já foi ava-
liado(a) para efeitos de contribuição autárquica, tendo o seu resultado
já transitado em julgado em 21/11/91”.

Daquela avaliação resultou para o(a) prédio/fracção autónoma de-
signada pela letra “IE”, correspondente à loja 36, o valor patrimonial
de 15 330 600$00, inscrito sob o Art.o 4443.”

Ante este quadro factual desenhado pela 1a instância, a segunda
entendeu que o mesmo carecia de ampliação tendo em vista a situação
de similitude alegada no art.o 25o da petição inicial e o disposto na
regra 7a do artigo 144o de Código da Contribuição Predial, por isso
que revogou a sentença recorrida.

É por demais sabido que compete à 2a instância definir a matéria
de facto pertinente ao caso “sub judice”.

Este Supremo, tratando-se, como no caso vertente, de um processo
inicialmente julgado por tribunal tributário de 1a instância, “apenas
conhece de matéria de direito” — artigo 21o, 4, do ETAF (DL
n.o 129/84, de 27/4). Vide, ainda, os artigos 32o, b), do mesmo Estatuto
e 167o do CPC.

Por isso, o fundamento de recurso como o que, ora, nos ocupa
só pode ser a violação de lei substantiva ou desta e de lei de processo
(cfr. artigo 722o, 1, do CPC).

Como assim, esta Secção, funcionando como tribunal de revista,
não pode exercer censura sobre a decisão da matéria de facto constante
de acórdão recorrido, julgando-a insuficiente (cfr. artigos 722o so-
bredito e 729o do mesmo compêndio adjectivo). A segunda instância
actuou adentro da sua competência em sede de matéria factual in-
teressante ao caso, aliás alegada pelo impugnante na parte ampliada,
impondo-se a esta formação respeitar essa actuação soberana do tri-
bunal “a quo”.

E nem se censura o tribunal “a quo” por não ter ele, desde logo,
procedido à ampliação do quadro factual. É certo que, em abstracto,
o pode fazer, mas, naturalmente, desde que o processo lhe forneça
os elementos probatórios bastantes. E, no caso, tal não foi entendido,
e bem. Vale por dizer que se perfilou à segunda instância a necessidade
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de a primeira levar a cabo diligências instrutórias, certo que vigora
no processo judicial tributário o princípio do inquisitório pleno (cfr.
artigo 40o do CPT).

Pelo exposto, violado não se mostra no aresto em apreço qualquer
preceito legal, substantivo ou adjectivo, não sendo, pois, passível de
qualquer censura.

Termos em que, pelo exposto, se acorda negar provimento ao re-
curso, confirmando-se o acórdão recorrido.

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

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto Assunção Barbosa — Alexandre José Pei-
xoto da Cunha e Silva. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Gradação de créditos. Mútuo. Caixa Geral de Depósitos. Pres-
crição da dívida.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O contrato de mútuo é um contrato privado, de natureza
civil.

II — As razões que o legislador teve em conta ao mandar apli-
car o Código de Processo das Contribuições e Impostos
(e posteriormente o Código de Processo Tributário) às
dívidas à Caixa Geral de Depósitos, prendiam-se com
a celeridade e simplificação das normas processuais
respectivas.

III — Apenas as normas processuais constantes daqueles Có-
digos tinham aplicação nas execuções por dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

IV — Assim, a prescrição da dívida exequenda (no caso, a pres-
crição dos juros de mora) deveria ser arguida pelo exe-
cutado, não podendo ser conhecida oficiosamente pelo
juiz.

V — O art. 259o do CPT não se aplicava assim às dívidas
à Caixa Geral de Depósitos.

Recurso no 21.725. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos. Recorridos:
Manuel Luís Fernandes Malaquias e outros. Relator: Juiz-Con-
selheiro Lúcio Barbosa.

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

1. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, CRÉDITO E PREVIDÊN-
CIA, com sede no Largo do Calhariz, 1109, Lisboa, instaurou execução
fiscal, na 3a Repartição de Finanças de Loures, contra Manuel Luís
de Fernandes Malaquias e mulher, Maria de Fátima Moniz Gouveia
de Fernandes Malaquias, por dívida resultante de u contrato de mútuo.
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O pedido abrange capital, juros de 1984 a 1992, despesas e juros
vincendos.

Entretanto, a Fazenda Pública, no decurso da execução, veio re-
clamar créditos do Estado por impostos.

O Mmo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa graduou os créditos do seguinte modo:

”1) O crédito reclamado pela Fazenda Pública acrescido de juros
de mora, com o limite máximo de 5 anos.

”1) O crédito exequendo ... acrescido de juros de mora, podendo
ser contados até à data da venda ... mas com limite máximo de 5 anos”.

Inconformada com esta decisão, a Caixa Geral de Depósitos in-
terpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:

”1o - A Caixa instaurou a execução em 2/6/92, ao abrigo dos art. 233o,
2, b) e 237o do CPT, por força da sua lei orgânica, pedindo o pagamento
de juros vencidos desde 9/4/92, no montante de 2.960.718$00 e ainda
os vincendos de 1.249$00 por dia, à taxa contratual, até à data da
venda.

2o - O Mmo Juiz ”a quo” limitou indevidamente o crédito da Caixa
quanto a juros ao máximo de 5 anos, contados desde 29/05/91.

3o - Tal limitação é manifestamente ilegal, pois que o art. 259o

do CPC invocado, apenas se aplica a dívidas fiscais «stricto sensu”
e não a dívidas civis, como é o caso da dívida à Caixa.

4o - Os executados, citados para pagar nos termos processuais,
não deduziram oposição à execução, como lhe facultava os arts. 285o

e 286o, no 1, d) do CPT.
5o - O art. 303o do C.C estabelece que o tribunal não pode suprir

oficiosamente a prescrição e que esta, para ser eficaz, necessita de
ser, judicialmente ou extrajudicialmente invocada por aquele a quem
aproveita.

6o - A penhora garante ao exequente o direito de ser pago com
preferência a qualquer credor que não tenha garantia real anterior
e preferente, como se prevê no art. 822o do C.C e sendo assim deve
ser graduado todo o crédito da Caixa, após o crédito reclamado pela
Fazenda Nacional.

7o A sentença recorrida ofende o disposto no art. 303o e 822o,
no 1 do C.C. e nos arts. 285o e 286o, no 1, alínea d) do CPT.

8o - A imposição da taxa legal desde a data da penhora — 8/7/92 —
até à data da venda - 29/05/96, para a contagem dos juros não tem
base no contrato celebrado nem na lei”.

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 fixado na instância:
”2.1 A execução n.3158-92/160024.9 da 3.a Repartição de Finanças

de Loures de que os presentes autos são incidente processando por
apenso, foi instaurado contra Manuel Luís Fernandes Malaquias, com
os sinais dos autos para cobrança coerciva da quantia de 3.857$00,
sendo 893.587$00 de capital e 2.960.718$00 de juros de 09/03/84 a
08/04/92, mais 3.510$00 de despesas, resultante de dívida à Caixa
Geral de Depósitos por mútuo (empréstimo a 9050/252452/0019).

2.2. Na referida execução veio a ser penhorado em 08/07/92 o bem
imóvel cuja descrição conta de fls. 23 do processo executivo.

2.3. O bem imóvel dito em 2.2. foi arrematado em 29/05/1996 pela
quantia de 15.150.000$00.
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2.4. O bem dito em 2.2 encontra-se à data da venda onerado com
uma hipoteca voluntária a favor da Caixa Geral de Depósitos ... de
cuja inscrição constam os seguintes dizeres: ”garantia de crédito. Va-
lor-crédito: 900.000$00; juro anual até 22,5 %; despesas 36.000$00;
montante máximo 1.536.750$00.

2.5. A penhora dita em 2.2 foi registada a favor da Fazenda Pública,
pela Ap. 13 em 19/08/92.

2.6. O bem penhorado e arrematado estava onerado à data da
venda com os ónus constantes da certidão de fls. 81 a 86 do processo
executivo fiscal ...”.

3. Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
A questão nuclear a resolver é esta:
A prescrição pode ser conhecida oficiosamente?
Está em causa, como é bom de ver, um contrato de mútuo, celebrado

entre a Caixa Geral de Depósitos e uma particular.
O Mmo Juiz respondeu à questão afirmativamente.
Socorreu-se para o efeito do art.259o do CPT, que dispõe:
”A prescrição será conhecida oficiosamente pelo juiz se o chefe

da repartição de finanças não o tiver feito”.
Esta disposição corresponde aos §§ 2o e 3o do art.27o do CPCI,

que dispunha:
«E de 20 anos, sem distinção de boa ou má-fé, o prazo de prescrição

das contribuições e impostos em dívida ao Estado. Se prazo mais
curto não estiver fixado na lei. A prescrição conta-se do início do
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo
regime especial.

«...
§ 2o - Quando o executado não houver sido citado pessoalmente

e não intervir no processo, a prescrição será conhecida oficiosamente
pelo juiz.

§ 3o - O juiz conhecerá, também oficiosamente, da prescrição se
os serviços da administração fiscal não o houverem feito antes da
autuação».

Quer isto dizer que o CPT alargou a todas as situações o conhe-
cimento oficioso da prescrição.

Na verdade, no domínio do CPCI, apenas eram de conhecimento
oficioso as situações previstas nos §§ 2o e 3o do CPCI. Em todas
as outras situações o contribuinte teria necessariamente que invocar
a prescrição, nos termos do art. 303o do Código Civil. Sob pena de
a mesma não poder ser considerada.

Hoje já não é assim. O conhecimento da prescrição é oficioso e
estende-se a todas as situações. O que se compreende, atendendo
ao carácter público da obrigação tributária.

E que dizer das dívidas de mútuo à Caixa Geral de Depósitos?
Que a prescrição é uma norma de direito substantivo é ponto

inquestionável.
Por sua vez o contrato de mútuo é um contrato civil, com aco-

lhimento no respectivo Código (artos 1142o e ss. do C.C.)
Como é óbvio, o conteúdo do contrato, o seu objecto, e todos

os aspectos que se relacionem com o mesmo, estão sujeitos à lei
civil.

Daí que nos pareça que a melhor solução seja aquela que, no
tocante à prescrição, manda aplicar as regras constantes no mesmo
Código.

Daqui concluímos que ]e aplicável à situação em apreço o disposto
no art. 303o do Código Civil, a saber: a prescrição não pode ser
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conhecida oficiosamente, antes tem de ser invocada por aquele a
quem aproveita, pelo seu representante ou, em dados casos, pelo
Ministério Público.

E daí não advém qualquer prejuízo para o interessado que podia
socorrer se da norma processual que lhe permitia invocar a alegada
prescrição no caso o disposto no artigo 286o, 1»), d) do CPT.

E não vale apontar aqui a alegada quebra da unidade do sistema
jurídico.

Na verdade, o que se pretendeu com a extensão do Código de
Processo Tributário (anteriormente Código de Processo das Contri-
buições e Impostos) às dívidas à Caixa Geral de Depósitos foi agilizar
o processo de cobrança das respectivas dívidas através de uma forma
processual mais célere e mais simples. Mas mantendo, como é óbvio,
todas as disposições legais substantivas que enformam o respectivo
contrato.

Nem se diga, como o faz a sentença recorrida que o facto de se
tratar de uma Instituição que antes de passar a sociedade anónima
sempre se considerou «um Instituto Público de Crédito e Previdência
do Estado» permite compreender que se deva recorrer àquela norma
constante do CPT.

Na verdade, o que está em causa no artigo 259.o do CPT é a
obrigação tributária.

Assim, e no caso de uma dívida de mútuo, contrato cujo conteúdo
é regulado pela lei civil, é aplicável à mesma o regime de prescrição
previsto na lei civil, a saber: a prescrição deve ser alegada pelo in-
teressado, não podendo ser oficiosamente conhecida.

Assim, sendo embora certo que se nos afigurem ajustadas as con-
siderações produzidas pelo Mmo Juiz, na douta sentença, quanto ao
limite de cinco anos para os juros de mora (na esteira aliás de Francisco
Rodrigues Pardal (in C.T.F. nos 253/255, pág. 7 a 10, bem como do
Acórdão deste STA de 13 de Março de 1996 (recurso 20.180), en-
tendemos que a decisão nessa parte não pode manter-se, por isso
que o executado não se veio opor à respectiva execução e o Mmo

Juiz não podia conhecer oficiosamente da questão da prescrição.
4. Face ao exposto acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto pelo recorrente Caixa Geral de Depósitos, revogando-se,
em consequência, a douta sentença recorrida, mas somente na parte
em que limitou os juros de dívida à Caixa Geral de Depósitos aos
últimos cinco anos.

Sem custas neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 29 de Outubro de 2000. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (relator) — João Plácido Fonseca Limão — Domingos Coelho
Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Nulidade suscitada em processo de execução fiscal.
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Doutrina que dimana da decisão:

Tendo o executado arguido nulidade processual em reque-
rimento dirigido ao tribunal tributário de 1a instância e não
perante o chefe da respectiva repartição de finanças deveria
o despacho recorrido remeter tal requerimento de arguição
de nulidade à respectiva repartição de finanças para aí ser
apreciado.

Recurso no 21.755. Recorrente: Jacinto Maruta Martins; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. António Pimpão.

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

Jacinto Maruta Martins recorre do despacho que, no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Beja, lhe indeferiu requerimento em que
pedia a subida imediata de recurso quando o Chefe da Repartição
de Finanças havia admitido a subida apenas a final.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. O despacho recorrido violou os artos 2o f) e 355o do CPT,

os artos 202o e 206o do CPCivil e arto 9o do C.Civil;
2a. Não há lugar à aplicação do arto 355o do CPT, porquanto não

houve recurso de um acto do chefe da repartição de finanças, mas
a arguição de nulidades por omissão no processo de execução fiscal
através de reclamação;

3a. O arto 355o do CPT, só é aplicável à impugnação das decisões
do chefe da repartição de finanças, não à arguição de nulidades do
processo de execução, tendo sido aquele preceito incorrectamente
interpretado na decisão recorrida, em violação do arto do C.C.;

4a. O CPT não estabelece um regime específico para as nulidades
secundárias dos actos respeitantes ao processo de execução fiscal,
devendo ser aplicadas, subsidiariamente, nos termos da al. f) do arto 2o

daquele diploma, as disposições gerais do CPCivil, constantes dos
seus artos 193o e segs.;

5a. Nos termos do arto 201o do CPC, as omissões invocadas pelo
recorrente são susceptíveis de gerar nulidade;

6a. O meio processual adequado à arguição das nulidades em re-
ferência, é a reclamação prevista no arto 202o do CPC; através de
requerimento;

7a. O conhecimento daquela reclamação é da competência do tri-
bunal tributário de 1a instância, por força do arto 237o do CPT;

8a. As nulidades arguidas pelo recorrente são de conhecimento
oficioso, nos termos do no 3 do arto 206o do CPC (anterior no 2);

9a. O despacho recorrido deveria ter conhecido imediatamente da
reclamação apresentada pelo recorrente e, não o tendo feito, violou
as pertinentes disposições proferindo despacho ilegal.

O EMMP entende que a decisão recorrida é de confirmar, ainda
que com outra fundamentação, pois que:

Nos termos do arto 237o do CPT não podem os tribunais tributários
de 1a instância conhecer directamente da arguição de nulidades pra-
ticadas no processo de execução fiscal a correr termos nas repartições
de finanças.

Apenas lhes atribui competência para conhecer dos incidentes (fal-
sidade e habilitação de herdeiros), dos embargos, da oposição, da
anulação da venda, das questões relativas à legitimidade dos respon-
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sáveis subsidiários, dos recursos interpostos ao abrigo do arto 355o

do CPT e para decretar a verificação e graduação de créditos.
A competência remanescente compete ao chefe da repartição de

finanças.
Assim e tendo em conta o regime geral da arguição das nulidades

no processo civil (arto 2o f) do CPT) e o disposto no arto 251o do
CPT as nulidades processuais são arguidas perante o respectivo chefe
- o titular do processo - cabendo das decisões deste recurso a final
nos termos do arto 355o 1 e 3 do CPT.

A decisão em apreciação entendeu que o requerimento de fls. 2
a 4 dirigido ao Tribunal Tributário de 1a Instância de Beja arguindo
a «anulação de todo o processado respeitante à autorização das obras,
à prestação das contas e amortização do valor da factura nas rendas»
deveria subir ao tribnal a final, nos termos do arto 355o 3 do CPT,
pelo que ordenou «a baixa do processo à Repartição para aí seguir
a execução».

O EMMP entende que deve confirmar-se a decisão recorrida mas
com diverso fundamento.

Estabelece o arto 237o 1 do CPT que é competente para o processo
de execução fiscal a repartição de finanças do domicílio ou sede do
devedor, da situação dos bens ou da liquidação. Nos termos do no 2
do mesmo preceito compete ao tribunal tributário de 1a instância
da área onde correr a execução decidir os incidentes, os embargos,
a oposição, a verificação e graduação de créditos e a anulação da
venda bem como os recursos referidos no arto 355o.

Os incidentes mencionados serão, conforme resulta do arto 252o

do CPT, referente ao processo de execução fiscal, os incidentes de
falsidade e de habilitação de herdeiros nos quais não se inclui a si-
tuação a que se referem os presentes autos.

Dos preceitos acabados de citar resulta que a instauração dos pro-
cessos de execução fiscal e a realização dos necessários actos pertence
aos serviços da AF. Com efeito estabelece o arto 43o g) do CPT
que aos serviços da administração fiscal cabe instaurar os processos
de execução fiscal e realizar os actos a eles respeitantes.

Contudo as questões de natureza jurisdicional suscitadas no pro-
cesso de execução e identificadas no mencionado no 2 do arto 237o,
em conjugação com a última parte do mencionado arto 43o g), serão
apreciadas e decididas pelo tribunal tributário de 1a instância.

O regime geral da arguição das nulidades será o consagrado no
CPCivil, por força do arto 2o f) do CPT e ainda o previsto no arto 251o

do CPT, devendo tais nulidades processuais ser arguidas perante o
respectivo chefe - o titular do processo - cabendo das decisões deste
recurso a final nos termos do arto 355o 1 e 3 do CPT.

Os actos praticados pelo chefe da repartição de finanças na fase
administrativa do processo de execução fiscal e, por isso, fora da
sua fase judicial não são verdadeiramente jurisdicionais nem admi-
nistrativos mas meros actos instrumentais ou actos de trâmite, que
tanto podem ser praticados no exercício da função jurisdicional como
no da função administrativa (conf. Ac. deste Tribunal de 27-9-95,
BMJ 449o 198).

Não podia, por isso, o tribunal tributários de 1a instância conhecer
directamente da arguição de nulidades praticadas no processo de exe-
cução fiscal que corre termos na repartição de finanças.

Deveria a eventual nulidade mesmo que resultante da omissão de
pronúncia pelo chefe de repartição de finanças ser arguida perante
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este que, como titular do processo, a deveria apreciar cabendo da
respectiva decisão recurso a interpor nos termos do arto 355o 1 e
3 do CPT.

Como não foi suscitada tal nulidade perante o chefe da repartição
de finanças não podia ter sido interposto, como não foi, recurso para
o tribunal tributário de 1a instância pelo que não podia este ordenar
a subida do recurso a final.

Não pode, por isso, como pretende o recorrente, cfr. fls. 16, re-
vogar-se «o despacho recorrido e, em consequência, proceder-se ao
imediato conhecimento da reclamação apresentada» pois que o tri-
bunal tributário de 1a instância não deveria ordenar a subida do recurso
a final por nenhum recurso lhe ter sido dirigido e igualmente não
poderia ter apreciado a nulidade arguida por caber na competência
do chefe da repartição de finanças apreciar esta.

Não tendo sido interposto recurso para o tribunal tributário de
1a instância, ainda que este tenha decidido que o mesmo só subiria
a final, nessa medida o tendo considerado como um recurso, o certo
é que tal despacho não transformou o requerimento de arguição de
nulidade num requerimento de interposição de recurso.

Deveria contudo o despacho recorrido remeter tal requerimento
de arguição de nulidade à respectiva repartição de finanças, por ter
o respectivo chefe competência para o apreciar.

Parece não existir motivo que impeça a revogação do mencionado
despacho para que o mesmo seja substituído por outro que remeta
os autos à referida repartição de finanças para que aí seja apreciada,
pelo respectivo chefe da repartição de finanças, a referida nulidade.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e em revogar o despacho recorrido para que seja substituído por
outro que ordene a remessa dos autos à repartição de finanças res-
pectiva para que nesta seja apreciada a referida nulidade.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — António José Pimpão (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Cont.Industrial - Impugnação Judicial - Prazo - CPT - Art. 123
- Aplicação no tempo - Pagamento voluntário das con-
tribuições e impostos - Juros de mora.

Doutrina que dimana da decisão:

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

2 — Esta disposição aplica-se às impugnações judiciais, ins-
tauradas na sua vigência, relativamente a liquidações adi-
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cionais da cont. industrial, a que se refere o art. 102o

§ 1o do CCI e, assim, em regime de cobrança eventual
que, dado o não pagamento, se converteu em virtual - cfr.
art. 3o do dec-lei 442-B/88, de 30 NOV, que aprovou
o CIRC.

3 — O mês do vencimento - mês seguinte ao do débito ao
tesoureiro e subsequente abertura do cofre - arts. 102o

§ 2o e 103o do CCI - constitui o prazo de pagamento
voluntário a que se refere aquela al. a) do art. 123.

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

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

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

RECURSO No 21.789 de que é recorrente Forrester e Companhia
Lda e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo.
Conso. Dro. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Forrester e
Companhia, Lda, do despacho do TT de 1a Inst. do Porto, proferido
em 16-4-06 que indeferiu liminarmente a petição de impugnação ju-
dicial pela mesma deduzida contra a liquidação adicional da Cont.In-
dust., Grupo A, de 1987, e respectivos juros compensatórios, res-
pectivamente, de 1.328.653$00 e 1.061.197$00.

Fundamentou-se a decisão, em que, estando em causa um imposto
de cobrança virtual e, assim, o respectivo prazo impugnatório sujeito
às regras do art. 89 do CPCI, por força do art. 7o do dec.lei no 154/91,
tendo o débito ao tesoureiro sido efectuado em 31/12/92 e a con-
sequente abertura do cofre tido lugar em 1/1/93, o dito prazo terminou
em 1/4/93 pelo que a impugnação judicial apresentada em 20/4/93
é intempestiva.

A recorrente alegou oportunamente, concluindo, em síntese, que,
tendo o art. 7o daquele diploma mantido o regime de contagem dos
prazos de impugnação, previstos no CPCI, apenas para as liquidações
e cobranças virtuais e sendo a cobrança do caso em análise, eventual,
não lhe é aplicável aquele regime mas, antes, o previsto no art. 123o

no 1 al.a) do CPT, dado o disposto no art. 2o do dec-lei no 154/91,
sendo, assim, o prazo de 90 dias contados desde o termo do prazo
de pagamento voluntário que ocorreu em 1-4-93 «ou, recorrendo ao
conceito doutrinário clássico que define o pagamento voluntário como
aquele que pode ser efectuado sem acréscimo de juros de mora, em
31 de Janeiro de 1993», «pelo que é manifestamente tempestiva a im-
pugnação judicial apresentada em 20 de Abril de 1993».

Teve, como preceitos violados, os arts. 25o e 7o do dec-lei 154/91,
de 23-4-89, do CPCI e 123 no 1 al. a) do CPT.

A Fazenda Pública não contra-alegou.
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O Exmo. Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, em termos próximos da linha de argumentação
seguida no despacho recorrido, acima referida.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“ - A impugnante foi notificada para efectuar o pagamento eventual

da quantia de esc. 1.328.657$00, acrescida dos juros compensatórios
de esc. 1.061.197$00, tendo a importância total de esc. 2.389.854$00
sido debitada ao tesoureiro, para cobrança, em 31/12/92, cuja abertura
do cofre se iniciou no dia 1/1/93, e o termo do prazo de pagamento
voluntário verificou-se em 1/4/93.

- A impugnação foi apresentada em 20/4/91».
De referir, ainda, que, tendo o recurso sido interposto para o então

designado tribunal tributário de 2a Instância - hoje Tribunal Central
Administrativo (Secção de Contencioso Tributário) -, aquele consi-
derou-se incompetente para o respectivo conhecimento, por apenas
estar em causa matéria de direito, tendo então os autos sido enviados
a este STA, a requerimento do recorrente.

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

judicial, deduzida em 20/4/93, nos termos do art. 123 no 1 al. a) do
CPT, que dispõe dever a petição respectiva ser apresentada no prazo
de 90 dias contados do “termo do prazo para pagamento voluntário. . .”.

Na verdade, é este diploma o aplicável pois, no caso, à parte a
norma do art. 7o do dec-lei 154/91, mais adiante considerada, nem
sequer surge qualquer problema de aplicação das leis no tempo pois
o início e termo do respectivo prazo já ocorreram no domínio daquele
código, uma vez que o tributo não chegou a ser cobrado eventual-
mente, nos termos da respectiva notificação para pagamento em 15
dias, tendo, antes, a receita sido convertida em virtual e debitada
ao tesoureiro em 31/12/92, já em plena vigência do CPT.

Este abandonou, assim, o regime do art. 89 do CPCI que mandava
contar tal prazo, do dia imediato ao da abertura do cofre ou da
cobrança, conforme se tratasse, respectivamente, de cobrança virtual
ou eventual.

No caso, trata-se de uma liquidação adicional da Cont.Indust., a
cobrar eventualmente, em 1992 e em que, dado o não pagamento,
a cobrança se converteu em virtual, nos termos do art. 102 do CCI.

E bem, dado o disposto no art. 3o do dec-lei 442-B/88, de 30 NOV,
que aprovou o CIRC, nos termos do qual, abolida aquela contribuição
- no 1 - tal “não obsta a que a legislação respeitante aos impostos
abolidos possa ser aplicada relativamente aos impostos respeitantes a
rendimento obtidos anteriormente à data aí indicada . . . nos termos
previstos nessa legislação”.

Revogado, pois, embora o CCI, continuou, não obstante, a aplicar-se
às liquidações efectuadas posteriormente.

Aplicando-se igualmente, como é óbvio, o CPCI, então plenamente
vigente.

O problema surge com a entrada em vigor do CPT que aboliu
a referida dicotomia entre cobrança eventual e virtual, estabelecendo,
antes e apenas, duas modalidades de cobrança: voluntária e coerciva
- art. 102 -, pelo que o prazo para impugnar deixou naturalmente
de referir-se àquelas.

No regime anterior, a abertura do cofre, que se verificava igualmente
para as receitas virtuais que o eram originariamente como para as
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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. o art. 19 do CPCI.
E, nos termos da parte final do § 2o deste normativo, se, na cobrança

eventual, não fosse efectuado o pagamento no prazo legalmente pres-
crito, a cobrança convertia-se em virtual.

Pelo que a abertura do cofre é comum tanto às cobranças ori-
ginariamente virtuais como às eventuais que, por falta de pagamento
atempado, se transformaram em virtuais já que, numas e noutras,
se verificava aquela entrega antecipada - em relação ao 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, pags. 398
e 403; Alfredo de Sousa e J. Paixão, eadem, pag. 277; e os Acs.
do STA, de 19 DEZ 79 Rec. 1463 e de 29 OUT 80 Rec. 1621.

Assim, no regime anterior, o dia da abertura do cofre era justamente
o primeiro dia do prazo do referido pagamento - cfr. Rodrigues Pardal,
cit, pag. 398: “aquele em que efectivamente se inicia a cobrança, sem
juros de mora, de uma contribuição ou imposto” (isto, obviamente,
para as cobranças originariamente virtuais).

Há, pois, que, relativamente aos impostos, ainda objecto de co-
brança eventual, ao depois convertida em virtual, como é o caso,
determinar qual foi o termo do prazo para pagamento voluntário,
nos termos da dita al.a) do no 1 do art. 123 do CPT.

Na verdade, existindo, tanto no CPCI como no CPT, conceitos
legais de “pagamento voluntário”, tem de entender-se que, quando
a lei lhe faz referência, está a reportar-se aos conceitos jurídicos que
ela própria definiu, pelo que, sendo aplicável o CPT, o dito conceito
a considerar para efeitos do seu art. 123 há-de ser naturalmente o
previsto neste diploma e não o que resultava do regime anterior.

(E diga-se, num breve parêntesis, mas a propósito, que o dec-
-lei 275-A/93, de 9 AGO, regulamento pela Port. 1411/95, de 24 NOV,
que regula o regime da tesouraria do Estado e cria o documento
único de cobrança, extinguiu o regime de cobrança virtual - art. 40
no 1-, assim “assegurando a plena implementação do disposto sobre
a matéria no Código de Processo Tributário e afastando a necessidade
de uma adaptação casuística dos diversos códigos fiscais” - cfr. o res-
pectivo preâmbulo).

E refira-se já não ser relevante, para o efeito, o disposto no art. 7o

do dec-lei 154/91, que aprovou o CPT, nos termos do qual, “enquanto
os respectivos códigos ou leis tributárias não forem adaptados às dis-

2817

posições de cobrança do novo código, os impostos de cobrança virtual
continuarão a ser cobrados pelo actual regime, o qual também se aplicará
à contagem dos respectivos prazos de reclamação ou impugnação
judicial”.

Note-se, bem assim, que não constitui óbice à eventual aplicação
do preceito o facto de, no caso concreto, o imposto ter sido objecto
de cobrança eventual pois que ele é, sem dúvida, um imposto de
cobrança virtual e a lei fala em “impostos de cobrança virtual” e não
em impostos pagos ou cobrados virtualmente. Aliás, não se vê qualquer
razão válida para distinguir. Pelo contrário, o preceito compreende-se,
e por isso abarca todos os casos de cobrança virtual, originária ou
não, pois, quanto a todos eles, nos preditos termos, tinha lugar a
ora abolida abertura do cofre que o CPCI erigia como relevante para
a contagem do prazo para impugnar.

A predita disposição, perspectivando a adaptação futura dos “res-
pectivos códigos ou leis tributárias” não pode obviamente deixar de
referir-se a leis vigentes, como nomeadamente, o CCA e o Cód. Sisa,
e não às já revogadas, como o CCI. Em relação a este, por não
vigente, não se punha qualquer problema de adaptação ao CPT.

Aquele art. 7o é uma pura norma de direito transitório formal,
relativa à transição dos regimes jurídicos constantes do CPCI e do
CPT.

Efectivamente, a respectiva sucessão no tempo é geralmente acom-
panhada de normas de direito transitório, formal ou material.

As primeiras limitam-se a definir qual das leis se aplica a uma
determinada situação jurídica em conexão com elas - a nova ou a
velha.

As segundas estabelecem um regime próprio diferente do daquelas.
Cfr. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Le-

gitimador, pag. 230.
A norma em causa é, sem dúvida, do primeiro tipo pois se limita

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 igualmente aquele para a contagem dos
respectivos prazos de reclamação ou de impugnação judicial, no mes-
mo período temporal.

Assim, não obstante cobradas 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.

E o mesmo se diga da parte final do referido no 1 do art. 3o do
dec.lei 442-A/88, de 30 NOV : aos rendimentos auferidos até à entrada
em vigor do CIRS, aplica-se ainda o regime constante dos códigos
relativos aos impostos abolidos, não obstante a plena vigência do
mesmo CIRS.

Aliás, uma outra razão é determinante para a solução aqui pro-
pugnada: é que se o dito art. 7o fosse para valer, em relação também
aos impostos abolidos, então tanto se justificava para os impostos
de cobrança virtual como eventual como, por exemplo, o imposto
de transacções, pois, se não pagos em termos de cobrança eventual,
seguia-se sempre a cobrança virtual.

Mas já não assim para os impostos vigentes, de cobrança eventual
- ou não virtual -, uma vez que o CPT, nos aludidos termos, aboliu
a cobrança virtual.



2818

Cfr., aliás, no sentido da aplicação daquele art. 7o aos “impostos
vigentes” - contribuição autárquica incluída - Alfredo de Sousa e J.Pai-
xão, CPT Anotado, 2a edição, pag. 258 nota 19 e 17 no 3.

Ora, o pagamento voluntário das dívidas fiscais é o “efectuado dentro
do prazo estabelecido nas leis tributárias” - art. 107 do CPT, reproduzido
no art. 19 no 1 do referido dec-lei 275-A/93.

E, nos termos do art. 20 do revogado CPCI, o pagamento das
Contribuições e Impostos podia efectuar-se voluntária ou coerciva-
mente e, no primeiro caso, à boca do cofre, nos preditos termos,
ou com juros de mora.

O que igualmente acontecia, como é o caso, com as cobranças
eventuais, ao depois convertidas em virtuais.

Cfr. Rodrigues Pardal, cit., pags. 150 e 154/6.
Todavia, nos termos do art. 109 do CPT, como nos do art. 20

do dec-lei 275-A/93, o pagamento com juros de mora deixou de ser
considerado pagamento voluntário.

E, nos casos de liquidação adicional da Cont.Indust., e nos termos
do art. 102 do CCI, o contribuinte era notificado para pagar no prazo
de 15 dias - § 1o -, procedendo-se, no caso negativo, a cobrança
virtual, “devendo então o pagamento efectuar-se durante o mês seguinte
ao do débito ao tesoureiro” - § 2o.

E art. 103 -, não sendo paga a contribuição no mês do vencimento,
“começarão a correr imediatamente juros de mora”.

Com efeito, quanto às contribuições e Impostos liquidados adi-
cionalmente ou fora dos prazos normais, em que a cobrança, como
se disse, era eventual e ao depois convertida em virtual, se não pagos,
os prazos de pagamento com juros de mora eram “precedidos de um
prazo de cobrança à boca do cofre”, subsequente à abertura deste,
própria, nos assinalados termos, da cobrança virtual, só depois co-
meçando a correr juros de mora. Na verdade, a abertura do cofre
marcava o início do prazo de cobrança à boca do cofre.

Cfr. Rodrigues Pardal, cit., pags. 150 e 186.
Ora, nos autos, a recorrente foi notificada para pagar eventual-

mente, no prazo de 15 dias.
Não o tendo feito, foi a cobrança convertida em virtual, efectuan-

do-se o débito ao tesoureiro em 31/12/92, pelo que o pagamento,
sem juros de mora, se podia efectuar até 31-01-93 - ditos § 2o e
art. 103.

E, assim sendo, o termo do prazo para pagamento voluntário art. 123
no 1 al. a) do CPT - foi este referido dia, começando o prazo para
impugnar em 01 FEV 93.

Pelo que, tendo a impugnação sido apresentada em 20-4-93 e sendo
o prazo de 90 dias, ela é efectivamente tempestiva.

Cfr. aliás, no sentido exposto, os Acs. deste tribunal, de 11 JAN
95 Rec. 18.167 e de 11-10-95 rec. 19.192, integrados embora na cor-
rente jurisprudencial minoritária do STA, sobre o ponto.

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 respec-
tiva petição.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Meira. — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo. Reclamação de créditos. Crédito exequendo. Falta
de graduação. Nulidade de sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

A sentença que não conheceu e não procedeu à graduação
de um dos créditos exequendos, que não carecia de ser re-
clamado (arto 329o no 1 al. d) do C.P.T.), sofre da nulidade
apontada na al. d) do no 1 do arto 668o do C. P. Civil
(falta de conhecimento de questão de que devia conhe-
cer-se.)

Recurso no 21798. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Luís Fer-
reira Silva; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com a sentença

de 97.02.08 do Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto (1.o Juí-
zo-1a Secção) que procedeu à graduação dos créditos reclamados por
apenso ao processo de execução fiscal movido contra Luís Ferreira
Silva, com os demais sinais dos autos, para cobrança de diversas dívidas
provenientes de contribuições para a Segurança Social e IVA, dela
recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua re-
vogação e substituição por outra que proceda à graduação dos créditos
exequendos provenientes de IVA e dos juros correspondentes aos
impostos graduados e a graduar pelo período de cinco anos antes
das contribuições para a Segurança Social.

2. Pretexta a recorrente que a sentença não procedeu à graduação
da quantia exequenda proveniente do IVA, mas tão-só da corres-
pondente às contribuições para a Segurança Social, e que esta, tal
como os seus juros gozam de privilégio mobiliário geral de acordo
com os art.os 734o e 736o no 1 do C. Civil e ainda que a limitação
do privilégio creditório reconhecido aos juros apenas ao período de
dois anos ofende o disposto nos art.os 6o e 10o do D. L. n.o 49 168,
de 5 de Agosto de 1969.

3. Não houve contra-alegações do recorrido.
4. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste tribunal emitiu parecer

no sentido do provimento do recurso no tocante à graduação da quan-
tia exequenda e do não provimento no que concerne aos juros, de-
fendendo que, quanto a estes, o regime da sua graduação se deve
continuar a colher no art.o 734o do C. Civil em virtude do art.o 10o

do D.L. n.o 49 168 não estabelecer qualquer privilégio autónomo e
de o sentido do art.o 6o do mesmo diploma se limitar à fixação do
período pelo qual podem ser liquidados juros de mora.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre conhecer.
B - A fundamentação.
1. A matéria de facto.
A sentença recorrida deu como assente que na execução foram

penhorados bens móveis em 21/1/94.
2. A questão da falta de graduação do crédito exequendo pro-

veniente de IVA.
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Muito embora a recorrente, e na sua linha o Ex.mo Magistrado
do Ministério Público, tenham equacionado a falta de graduação do
crédito exequendo emergente de IVA e respectivos juros de mora
como um erro de julgamento relativo à aplicação da lei, o certo é
que ela preenche uma típica causa de nulidade da sentença prevista
no art.o 668o n.o 1 al. d) do C. P. Civil.

Na verdade, o que se verificou foi a falta de conhecimento de
uma das questões de que o juiz devia tomar conhecimento, tal como
lhe mandava o n.o 2 do art.o 660o do mesmo compêndio normativo,
qual fosse a de considerar como reclamado não só o crédito exequendo
emergente de contribuições para a Segurança Social, a que expres-
samente, por manifesto lapso, limitou o objecto da execução (vide
último parágrafo da sentença, a fls. 8), mas também o crédito exe-
quendo emergente de IVA e respectivos juros de mora, por força
da regra da al. d) do n.o 1 do art.o 329o do C. P. Tributário.

O senhor juiz, pura e simplesmente, deixou de apreciar a questão
da reclamação de tal dívida exequenda e de se pronunciar sobre ela,
como reconheceu no seu despacho de sustentação (vide fls. 16), sem
que, não obstante, tenha usado do poder de suprimento concedido
pelo actual n.o 4 do art.o 668o do C. P. Civil, na redacção saída da
reforma introduzida pelo D.L. n.o 329-A/95, de 12/12, como parece
que seria possível à face do disposto no art.o 25o deste diploma, dado
que se quedou pelo reconhecimento do lapso sem alterar a disposição
da sentença.

Assim sendo, não resta outro caminho do que decretar a anulação
da sentença, a fim de o tribunal recorrido a substituir por outra em
que se conheça de tal questão.

3. A questão do erro da graduação dos juros de mora.
A resposta dada à questão anterior prejudica a apreciação e decisão

desta questão, por cair toda a decisão recorrida.
De nada vale, pois, este tribunal pronunciar-se sobre ela, não ob-

stante reconhecer-se ser a jurisprudência aqui firmada no sentido
propugnado pela recorrente.

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

em, concedendo provimento ao recurso, decretar a anulação da sen-
tença recorrida a fim de ser substituída por outra que conheça da
citada questão da graduação da dívida exequenda proveniente do
IVA e respectivos juros de mora.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

I.R.S. Incidência. Subsídio de compensação. Magistrado do
Mo Po - Art. 80 no. 2 da Lei 47/86. Art. 2 no. 2 al. c)
do C.I.R.S.
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Doutrina que dimana da decisão:

O subsídio de compensação atribuído aos magistrados do Mo

Po pelo no. 2 do art. 80 da Lei 47/86 de 15-10 (Lei Orgânica
do Ministério Público), não constitui remuneração ou re-
tribuição de trabalho prestado nem benefício pela sua pres-
tação, pelo que não é incidente de I.R.S., nos termos do
art. 2 no. 2 do C.I.R.S.

RECURSO N.o 21.842 em que é Recorrente Fazenda Pública e Re-
corridos Serafim Correia Gonçalves e mulher e de que foi Relator
o Exmo. Sr. Conso. Dr. BRANDÃO de PINHO.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana
do Castelo, proferida em 28-1-97, que julgou procedente a impugnação
judicial deduzida por Dr. Serafim Correia Gonçalves e mulher Maria
Arlete Lopes da Silva de Correia Gonçalves, contra a liquidação de
I.R.S., referente a 1989, «na parte que incidiu sobre a quantia de
Esc. 204.000$00... abonada pelo Gabinete de Gestão Financeira... co-
mo subsídio de compensação previsto no no. 2 do art. 80 da Lei
47/86, de 15-10», assim a anulando parcialmente.

Fundamentou-se a decisão, em que, como aliás é jurisprudência
do S.T.A., que cita, o dito subsídio «aparece como um substitutivo
do direito à habitação concedido por lei aos magistrados», tendo a
mesma natureza, nada tendo a ver com os seus vencimentos, subsídios
ou emolumentos mas, antes, carácter indemnizatório, pelo que não
é auferido pela prestação ou em razão da prestação do trabalho de-
pendente - art. 2o al. c) do C.I.R.S.

A Fazenda concluiu longamente as suas alegações do recurso -
mau grado o disposto no art. 690 do C.P. Civil -, sustentando, em
síntese, que o dito subsídio, sendo embora de compensação, «é, de
facto, uma remuneração - entendida esta em sentido amplo, como
é intenção do legislador fiscal», - abrangendo «todos os rendimentos...
quer em dinheiro quer em espécie, qualquer que seja a forma por
que sejam auferidos», constituindo um rendimento para efeitos do
C.I.R.S., na medida em que «se traduz num aumento do poder aqui-
sitivo, um acréscimo patrimonial do seu titular ou beneficiário (cfr.
no. 5 do preâmbulo do C.I.R.S.)»; e, além disso, «um rendimento
do trabalho dependente, porque auferido em razão do exercício ou
pelo exercício da função, de natureza pública, cometida por Lei aos
magistrados do Mo Po, acrescendo que «o termo «designadamente»,
utilizado e acrescentado pelo legislador na redacção actual, dada pela
Lei no. 39-B/94, de 27-12, à referida al. c) do no. 3 do art. 2o, man-
tendo-se o restante texto, revela que foi intenção do legislador e da
lei clarificar e explicitar situações já previstas no tipo da norma an-
terior, limitando-se a uma enunciação exemplificativa e aberta dessas
situações», entre as quais «figuram, no no. 4 daquela al. c), «os sub-
sídios de residência ou equivalentes ou a utilização de casa de ha-
bitação fornecida pela entidade patronal», o que significa, atenta tam-
bém a nova redacção dada pela mesma Lei ao art. 23 do C.I.R.S.,
que os subsídios de residência ou equivalentes, como será, sem dúvida,
de qualificar o dito subsídio de compensação, sempre estiveram su-
jeitos a I.R.S.».



2822

E contra-alegaram os impugnantes, concluindo:
«1- O subsídio de compensação a que alude o no. 2 do art. 80

da Lei 47/86, de 15-10, não é uma prestação complementar de auxílio
à família, nem face aos arts. 27 e 35 do D.L. 197/77, de 13-05-77,
nem face às normas do D.L. 170/90, de 29-05-90, nem face aos preceitos
do D.L. 184/89, de 02-06-89.

2- Gozando, como gozam, de Estatuto especial, o subsídio de com-
pensação atribuído aos magistrados do Ministério Público, quer pelo
elemento histórico, quer pelo literal e lógico e também por analogia
na interpretação, porque não é retribuição principal ou acessória da
prestação de trabalho por conta de outrem, nem é excepcionada nas
respectivas normas de incidência, antes se tratando de um substituto
em relação ao direito à habitação de casas fornecidas pelo Estado
aos magistrados, não está sujeito à tributação pelo Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares» - acd. S.T.A. prof. no
rec. 15.274.

3- Devem, por isso, improceder as conclusões do agravante, man-
tendo-se, na íntegra, a decisão da 1a Instância».

O Exmo. magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, como é jurisprudência deste S.T.A., que cita
e na qual se louva, acrescentando que «a norma do art. 2o, no. 2
do C.I.R.S., interpretada de forma diferente, seria orgânica e ma-
terialmente inconstitucional», uma vez que, tendo o dito código sido
«aprovado pelo Dec.-Lei no. 442-A/88, de 30-11, que foi emitido pelo
governo ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei no.
106/88, de 17-09», «estava sujeito aos limites traçados pela Lei de
autorização legislativa, que sempre seria necessária para o governo
legislar sobre a matéria, por se tratar da criação de impostos - arts.
106 no. 2 e 168 no.1, al. i) da Constituição».

Assim, por força do no. 2 al. a) e no. 4 do art. 4o da mesma Lei,
«as normas que definem a incidência do I.R.S. abrangendo rendi-
mentos que não têm carácter remuneratório mas sim compensatório -
como é o caso de alguns subsídios ou abonos destinados a compensar
despesas (como subsídios de residência ou de deslocação conexionados
com obrigações de residência ou de deslocação) ou importâncias des-
tinadas a indemnizar os trabalhadores por mudança do local de tra-
balho - serão organicamente inconstitucionais, por os rendimentos
referidos não assumirem carácter de «rendimento efectivo» nem serem
verdadeiras «remunerações» e, nessa medida, ser violada a referida
Lei de autorização legislativa».

Além de que as «normas que, para efeitos de tributação, equiparam
rendimentos do trabalho com importâncias destinadas a compensar
o trabalhador de despesas provocadas pela relação laboral, contendem
com o princípio constitucional da igualdade - art. 13o da Constituição -,
por tratarem de forma idêntica realidades substancialmente diferentes:
as remunerações do trabalho consubstanciam um acréscimo patri-
monial para quem as recebe, enquanto as importâncias compensa-
tórias, presumível e tendencialmente, não a proporcionam».

«Por isso, a norma daquele art. 2o no. 2 do C.I.R.S., se interpretada
como abrangendo importâncias pagas a título de compensação ou
indemnização de despesas, será orgânica e materialmente incons-
titucional».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) Os requerentes apenas auferem rendimento da função pública,

o primeiro como magistrado do Mo Po e a segunda como Professora
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do Ensino Básico, e apresentaram a respectiva declaração de ren-
dimentos, referente a 1989, com base nos documentos que foram
remetidos pela entidade processadora dos vencimentos.

b) Durante o ano de 1989, o primeiro requerente auferiu ren-
dimentos do trabalho que lhe foram abonados por três entidades
- repartição Administrativa do Tribunal da Relação de Lisboa; idêntica
repartição do Tribunal de Relação do Porto e Gabinete de Gestão
Financeira do Ministério da Justiça; - e que somaram o montante
bruto de Esc. 5.693.667$00, sendo certo que, desse montante, Esc.
2.477.867$00 lhe foram abonados pelo Gabinete de Gestão Financeira
acima referido e, desse montante, faz parte a quantia de Esc.
204.000$00, que lhe foi abonada, não como vencimento, mas como
subsídio de compensação, previsto no no. 2 do art. 80 da Lei 47/86,
de 15-10 (doc. de fls. 13) -.

c) Com data de Maio de 1990, o S.A.I.R.S. efectuou a liquidação
do I.R.S. de 1989 dos impugnantes, incidindo sobre o montante global
das importâncias referidas em b), emitindo a nota de cobrança no.
4100480470, no valor de Esc. 190.308$00, tendo como data limite
de pagamento 29-06-90 (doc. de fls. 4).

d) Os impugnantes pagaram em 28-06-90 o imposto de I.R.S. que
lhes foi apresentado (doc. de fls. 14).

e) A impugnação foi apresentada na repartição de Viana do Castelo
em 27-09-90 (conforme carimbo de fls. 5)».

A questão dos autos é, desde logo, a da incidência de I.R.S., nos
termos do art. 2o do C.I.R.S. - rendimentos da categoria A - trabalho
dependente - do «subsídio de compensação», referido no art. 80 no.
2 da Lei 47/86, de 15-10 - Lei Orgânica do Ministério Público - cfr.
dita conclusão 1a.

E, para o efeito, há que procurar compreender a verdadeira natureza
de tal prestação, mercê do seu enquadramento histórico.

Ora, o art. 165 do Estatuto Judiciário de 1928 - dec. no. 15.344,
de 10-04 -, veio dispor a obrigatoriedade de fornecimento, pelos mu-
nicípios, apenas com excepção dos que fossem sede de relação, de
casas mobiladas, para habitação dos respectivos juízes de direito e
delegados do Procurador da República, «com as comodidades exigidas
pela posição social dos magistrados», mediante o pagamento de uma
renda que não poderia nunca exceder um sexto do seu vencimento.

Sendo que - art. 169 -, se as câmaras municipais não cumprissem
tal obrigação, as comarcas respectivas seriam extintas e anexadas.

Os referidos normativos integram-se no capítulo VI, epigrafado
«da instalação dos tribunais, suas sessões e audiências», do título II da
magistratura judicial.

Por sua vez, «os vencimentos, subsídios e regalias» desta compõem
a secção IX do capítulo primeiro.

Ora, já por aqui se vê que aquela atribuição de casa, «sem os-
tentação», mas compatível, nos previstos termos, nada tem a ver com
os vencimentos dos magistrados, seus subsídios ou emolumentos cfr.
arts. 48 a 56.

Não tem, pois, natureza remuneratória, não constitui rendimento
do trabalho, estando, antes, ligada ao mero exercício da função de
magistrado, que, assim, se destina a possibilitar.

O que surge perfeitamente lógico se se atentar, por um lado, em
que os magistrados tinham de residir na sede da comarca e, por outro,
na sua frequente mobilidade através de promoções, transferências,
etc.
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Tal obrigação dos municípios manteve-se nos Estatutos Judiciários
seguintes - cfr. Decs.-Leis 33.547 de 23-02-44 e 44.278 de 14-04-62.

E o Dec.-Lei 281/71, de 24-06, veio modificar este último, mas
sem «o propósito de alterar qualquer aspecto da (sua) estrutura bá-
sica», consagrando, todavia, «alguns preceitos relativos aos magis-
trados», «designadamente atentas as frequentes mudanças de comarca
que a carreira impõe», pelo que, se procurou «colocá-los a todos,
o mais possível, em condições de igualdade quanto à habitação (art.
157)» - cfr. no. 2 e 3 do preâmbulo.

Assim, este último normativo veio estender aquela predita obrigação
a «todos os municípios», incluindo-se, pois, agora, também os de sede
das relações, sendo que, quanto a estes, e enquanto a não cumprissem,
seria efectuada, aos magistrados que aí prestassem serviço, uma «com-
pensação» pecuniária, a suportar pelo Cofre dos Conservadores, No-
tários e Funcionários de Justiça.

E, no sistema actual, os magistrados continuam a ter direito a casa
mobilada, agora fornecida pelo Estado, ou ao dito «subsídio de com-
pensação» - cfr. arts. 93o da Lei 29/78 e 80o da Lei 47/86, para o
Mo Po, e arts. 21o da Lei 85/77, de 13-12 e 29o da Lei 21/85, de
30-07, para a magistratura judicial.

Temos, assim, que o fornecimento de habitação, como a atribuição
do referido «subsídio», tem a mesma natureza já que este é apenas
substitutivo ou compensatório da não prestação daquela.

Pelo que, agora, já estamos em condições de procurar saber, face
à respectiva Lei tributária, se ele é, ou não, incidente de I.R.S.

É o art. 2 do C.I.R.S. que define a incidência real dos rendimentos
da categoria A, ou seja, dos rendimentos do trabalho dependente,
que são, ao fim e ao cabo, dada a amplitude da norma, todas as
«remunerações», pagas ou postas à disposição das pessoas e pro-
venientes do trabalho prestado por conta de outrem.

Mas a subordinante definidora da relevância da prestação, para
o efeito, está sempre no seu carácter remuneratório, isto é, tem de
tratar-se de rendimentos auferidos como retribuição do trabalho pres-
tado, ainda que se trate de remunerações meramente acessórias ou
complementares.

O próprio no. 2 do preceito, abrangendo embora uma grande mul-
tiplicidade de situações, exige também o carácter remuneratório, ainda
que lhe seja indiferente o seu fundamento jurídico concreto.

Na própria al. c) do no. 3, considerando «benefícios e regalias»,
exige que eles sejam auferidos «pela prestação ou em razão da pres-
tação do trabalho». Trata-se, aliás, de prestações de natureza social
- aí se referem o abono de família e o subsídio de refeição -, que
nada têm a ver com a dos autos.

Cfr., sobre o ponto, Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, C.I.R.S.,
Anotado, pags. 90 e segs.

Assim, para que a própria aposentadoria seja tributada neste tributo
- Cfr. o art. 23 no. 2 -, ela deve ter carácter remuneratório do trabalho
prestado, isto é, para usar a terminologia legal, tem de ser auferida
por aquela prestação ou em razão dela. Aquele último normativo
não é, aliás, uma norma de incidência, mas de determinação do ren-
dimento colectável - capítulo II.

Pelo que é de concluir que, não tendo o «subsídio» em causa a
natureza remuneratória ou de retribuição do trabalho prestado, ou
sequer seja auferido em razão dela, mas, antes, limitando-se apenas
a possibilitar o exercício da função, não é incidente do questionado
imposto.
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Numa outra ordem de considerações leva, aliás, à mesma conclusão.
O Dec.-Lei 415/87, de 31-12, veio sujeitar a imposto profissional

os funcionários e agentes da administração pública, referindo ainda
expressamente - cfr. no. 1 do preâmbulo - os «magistrados de qualquer
tribunal» - no. 1 - e os «magistrados do Ministério Público», para
o que aboliu a respectiva isenção - art. 1o -, ajustando, todavia, as
remunerações para que, de acordo com o princípio da neutralidade,
não houvesse, prejuízo para os mesmos.

De tal ajustamento, não foram objecto, todavia, os «subsídios de
alojamento, residência e isolamento», já que isentos da respectiva
cédula nos termos do seu art. 8o, ao aditar, ao art. 3o do Código
Imposto Profissional, a al. i).

Não se pode, contudo, daí, retirar qualquer argumento a favor
da tributação em I.R.S. do referido «subsídio de compensação».

É que este, como se viu, não constitui qualquer subsídio de alo-
jamento ou residência, nem a Lei o designa como tal em parte alguma.

Tais subsídios correspondem, antes, aos casos referidos no Dec.-Lei
45/84, ao depois alterado pelo Dec.-Lei 12/87, de 08-01, - fixação
na periferia.

Cfr. João Alfaia, Conceitos Fundamentais do Regime Jurídico do
Funcionalismo Público, vol. II, pags. 864 e segs..

Situação que se conforta com o Dec.-Lei 487/88, de 30-12, que
procurou manter o dito princípio da neutralidade, pelo que introduziu
correcções nas tabelas de vencimento dos servidores do Estado, em
virtude da respectiva tributação em I.R.S.

É que, por um lado, nem os seus arts. 1 - remuneração base e
2o - remunerações acessórias -, nem, por outro, o despacho conjunto,
aqui previsto, do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, de
30-12-88, in Diário da República, 2a série, 6o suplemento, de 30-12-88,
efectuaram qualquer majoração, ao dito «subsídio de compensação»,
o que só pode explicar-se por o mesmo não ter, nos termos acima
explanados, natureza retributiva ou remuneratória do trabalho.

Nem, em contrário, se argumente com o disposto na Lei 2/90, de
20-01, nos termos da qual o sistema retributivo dos magistrados tem
apenas duas componentes - remuneração base e suplementos - (no
que, aliás, se limitou a seguir o Dec.-Lei 184/89, de 02-06, que es-
tabelece os princípios gerais de salários e gestão de pessoal da função
pública), neste se incluindo a «compensação», referente à casa de
habitação.

É que a terminologia legal não tem qualquer intuito de qualificação,
como é óbvio, ao meter no mesmo «saco», prestações de natureza
tão diferenciada como o subsídio de fixação, as despesas de repre-
sentação e deslocação, as ajudas de custo e aquela compensação.

Qualquer destas prestações, não tem natureza retributiva de tra-
balho prestado.

Aliás, os próprios nos. 2 dos arts. 22 e 73 - com referência, res-
pectivamente, aos magistrados judiciais e do Mo Po - o demonstram,
pois ambos ressalvam as despesas de representação, não as incluindo,
pois, nas ditas «componentes do sistema retributivo», quando os nos.
4 dos arts. 23 e 74 as consideram suplementos.

A Lei 2/90 pretendeu apenas que ficasse claramente expresso que
se mantinha o direito a tais «compensações», apesar de não terem,
por natureza, carácter retributivo ou remuneratório.

De qualquer modo, não é uma lei de índole tributária; a incidência
do I.R.S. é fixada pelo respectivo código, nos apontados termos.

E quando o C.I.R.S. - dito art. 2o - pretendeu sujeitar a tributação
prestações sem aquela natureza, em excepção ou especialidade ao
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princípio geral, disse-o expressamente, como é o caso dos abonos
para falhas, ajudas de custo, utilização de automóvel próprio em ser-
viço da entidade patronal, mudança de local de trabalho, gratificações,
etc. (sem que se cure agora da respectiva conformidade consti-
tucional).

Conclui-se, pois, que o subsídio de compensação em causa não
é incidente de I.R.S.

Trata-se, de resto, de situação análoga à de titulares de outros
órgãos de soberania.

Assim, o Dec.-Lei 72/80, de 15-04, «concede aos membros do Go-
verno que não tenham residência permanente na cidade de Lisboa,
ou numa área circundante de 100 Kms, habitação por conta do Estado
ou atribui um subsídio de alojamento».

É que, como dá conta o preâmbulo do diploma, «o exercício de
funções governativas implica a fixação em Lisboa dos membros do
Governo, não podendo, por isso, aqueles que habitam a considerável
distância da capital deixar de transferir a sua residência para esta
cidade».

Trata-se, pois, de concessão de habitação paga, ou de uma com-
pensação monetária - aliás regularmente actualizada - que se destinam
a possibilitar o exercício da função, naturalmente em Lisboa, e que
não tem carácter retributivo ou remuneratório, existindo à margem
do respectivo vencimento.

Por isso, prestações de tal índole ou natureza, como a dos autos,
não são incidentes de I.R.S., nos termos do art. 2o do C.I.R.S.

Refira-se finalmente que a redacção actual do art. 2o no. 3 al. c)
do C.I.R.S., dada pela Lei 39-B/94 - qualquer que seja o sentido
a extrair dela -, não tem aplicação nos autos já que neles estão em
causa rendimentos auferidos em 1989.

É, aliás, no sentido exposto, constante, uniforme e já numerosa
a jurisprudência deste tribunal.

Cfr. os Acs. de 19-10-94 rec. 15.274 e 12-10-94 rec. 18.186 in C.T.F.
respectivamente nos. 374-235 e 376-274, de 31-05-95 rec. 19.206, de
05-07-95 rec. 19.207, de 15-05-96 rec. 20320, de 12-06-96 rec. 19.205,
de 02-10-96 rec. 20.902 in A.D. 427-872 e de 20-11-96 rec. 20.716.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Conso .Domingos Brandão de
Pinho (Relator) — Conso. Luís Filipe Mendes Pimentel — Conso. Ví-
tor Manuel Marques Meira. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes
Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento. Prescri-
ção. Pedido de condenação em imposto cumulado no
processo.
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Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão, prossegue este para
conhecimento do imposto nele liquidado, cumuladamente
com a multa que sancionava a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso n.o 21 872; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Socie-
dade de Construções Paulo & Feliz, L.da; Relator: Ex.mo Conso Dr.
Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos arts. 103o e ss do CPCImposto, contra Sociedade
de Construções Paulo e Feliz, L.da, não determinou o prosseguimento
do processo para a arrecadação do imposto liquidado e respectivas
custas, veio o Representante da FaPa do mesmo recorrer, concluindo
a sustentar que:

- em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, constituindo
a omissão de pronúncia sobre tal pedido nulidade de sentença, nos
termos do art. 144.o/1 do CPT;

- nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
O Ex.mo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece

provimento.
Cumpre apreciar.
Quanto ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não

procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do art. 104o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos arts. 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, de 15.1, e art. 11o

do DL 154/91, de 23.4.
Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que

se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do art. 115o do CPCI, que compromete
somente o último, que vai impedir o procedimento pelo primeiro
e o prosseguimento dos autos para conhecimento das matérias in-
cluídas no objecto processual que a este se referem.
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Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformemente no sentido do prosseguimento do
processo (cf. Acs. de 30.5.93, recs. nos 16 305, 16 306 e 16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da eventual
condenação tributária a proferir.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Ernâni Figueiredo (rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Processo de transgresão. Extinção do procedimento. Prescrição.
Pedido de condenação em imposto cumulado no processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão prossegue este para
conhecimento do imposto no liquidado, cumuladamente
com a multa que sanciona a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso n.o 21 915. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Américo
Figueiredo Couveiro, L.da; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos arts. 103o e ss do CPCImpostos, contra Américo
Figueiredo Couveiro, Lda, não determinou o prosseguimento do pro-
cesso para a arrecadação do imposto liquidado e respectivas custas,
veio o Representante da FaPa do mesmo recorrer, concluindo a sus-
tentar que:

-em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, constituindo
a omissão de pronúncia sobre tal pedido de nulidade de sentença,
nos termos do art. 144o/1 do CPT;

-nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
O Ex.mo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece

provimento.
Cumpre apreciar.
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Quanto ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não
procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do art. 104o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos arts. 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, de 15.1, e art. 11o

do DL 154/91, de 23.4.
Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que

se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do art. 115o do CPCI, que compromete
somente o último, que vai impedir o procedimento pelo primeiro
e o prosseguimento dos autos para conhecimento das matérias in-
cluídas no objecto processual que a este se referem.

Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformemente no sentido do prosseguimento do
processo (cf. Acs. de 30.5.93, recs. nos 16 305, 16 306, 16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da eventual
condenação tributária a proferir.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — João José Coelho Dias — Lúcio Alberdo da Assunção
Barbosa. — Fui presente, Jorge Mauel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Outubro de 1997.

Assunto:

Proc. de Transgressão; Imposto de Compensação; extinção
do procedimento judicial; prosseguimento do processo para
arrecadação do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Mantém-se em vigor (dentro dos limites definidos pelos arts.o
2o e 5o n.o 2 do DL 20-A/90de 15/01) o art.o 34o do Reg.
do Imposto de Compensação.
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Declarado extinto, por prescrição o procedimento judicial, o
processo de transgressão deve prosseguir para arrecadação
do imposto.

RECURSO n.o 21.933 em que o recorrente é Fazenda Pública e
recorrido Fernando da Silva Costa e de que foi relator Exm.o Cons.o
Dr. FONSECA LIMÃO

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do M.o
Juiz do T. T. de 1.a Instância de Santarém, dela interpôs recurso
para este S. T. A. terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144o n.o 1 do L. P. T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos aprovado pelo Decreto-Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O M.o Juiz ”a quo” sustentou a sua decisão.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S. T. A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O presente processo de transgressão foi instaurado com base em

auto de notícia por falta de pagamento de imposto de compensação
devido no ano de 1982.

O M.o Juiz ”a quo” que considerou, na peça recorrida, prescrito
o procedimento judicial, mas não prescrita a obrigação do pagamento
do imposto, ordenando o requerimento dos autos.

Posto isto, apreciamos as conclusões do recurso, pois são estas
que lhe delimitam o seu âmbito.

Nas conclusões a) e b) sustenta a Fazenda que a sentença recorrida
enferma de omissão de pronúncia, sendo, por isso, nula, nesta nos
termos do art.o 144o n.o 1 do C.P.T., porquanto não conhecer do
pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto, devendo
fazê-lo.

Não tem razão.
Nos termos do art.o 660o n.o 2 do C. P. Civil, o juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação...
A omissão do dever de pronúncia sobre questões que devam ser

apreciadas constitui causa de nulidade da sentença nos termos dos
art.o 668o n.o1 alin. d) do C. P. Civil e 144o n.o1 do C. P. Tributário.

Quanto à obrigação do imposto considerou o M.o Juiz ”a quo”
que a mesma não se encontrava prescrita, muito embora tenha or-
denado o requerimento dos autos, visto entender que, julgado prescrito
o procedimento judicial, este processo tinha que ser dado por findo.

Donde se conclui que a questão relativa à obrigação do imposto
foi apreciada.

Daí que a sentença recorrida não peque por omissão de pronúncia,
não sendo assim, nula.

Padece ,no entanto, de vício de violação de Lei.
Na verdade, nos termos do art.o 34o do R. I. Compensação, quanto

o procedimento para aplicação da multa se extinguir, o processo de
transgressão deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.
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Esta norma logra plena aplicação na situação vertente, uma vez
que a sua vigência, relativamente a transgressões praticadas até à
entrada em vigor do RJIFNA, foi ressalvado pelos arts. 2o e 5o n.o
2 do DL. 20-A/90, de 15/1.

Ora se a regra é o prosseguimento do processo com vista à ar-
recadação do imposto, fácil é concluir que quando no art.o 115o no
C.P.C.I. se fala em extinção do procedimento judicial apenas se con-
templa o ilícito contravencional e a respectiva pena.

Em suma apesar da extinção do procedimento judicial, por pres-
crição, os autos devem prosseguir quanto ao imposto.

Daí que, quanto a este parecer o recurso mereça provimento.
Não assim quanto a custas, porquanto, face ao teor da decisão

recorrida, que ordenou o requerimento dos autos, não havia lugar
à condenação do arguido no seu pagamento, pois não foi condenado
nem na multa nem no imposto.

Refira-se por último, que, a considerar-se que a recorrente formulou
pretensão, a este S.T.A., no sentido de que se proceda ao julgamento
da questão de responsabilidade do imposto, tal pedido nunca poderá
lograr êxito.

Isto porque não só não se encontra fixada a necessária matéria
de facto para o efeito, tarefa que é vedada a este S.T.A. (v. art.o
21o n.o 4 do E.T.A.F.).

Por outro lado, a escolher-se tal pretensão, privar-se-iam as partes
de terem, quanto a esta matéria, dois graus de jurisdição, como é
de regra (v. art.o 762o n.o1 e 2 do C. P. Civil).

Neste pendor decidiram os Ac. do S.T.A. de 2/7/97, Rec. 21856
e 9/7/97, Rec. 19066).

Termos em que, concedendo parcial provimento ao recurso, se
acorda em revogar, a decisão recorrida na parte impugnada, excepto
quanto a custas, a qual deverá ser substituída por outra que ordene
o prosseguimento dos autos quanto ao imposto, se não houver motivo,
que não o ora desatendido, que o impeça.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni da Silva Figueiredo — Benjamim da Silva Ro-
drigues.

Acórdão de 19 de Setembro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição do procedimento
judicial. Prosseguimento dos autos para que se conheça do
imposto nele «liquidado».

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, quanto à infracção nele acusada, o processo de trans-
gressão regulado no CPCI deve nos termos das pertinentes
disposições do mesmo diploma e nos diversos códigos fiscais,
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prosseguir seus termos no Tribunal, a fim de que se conheça
do imposto e eventuais juros nele «liquidados».

Recurso n.o 21 949, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Jerónimo Antunes Mourão. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A:

A Fazenda Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém que ordenou o arquivamento
do presente processo de transgressão contra Jerónimo Antunes Mou-
rão, vem até nós, culminando a sua alegação de recurso com as se-
guintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omisso de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do artigo 144.o, 1, do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são de-
vidas custas.

Não houve contra-alegação.
O Mmo Juiz «a quo» sustentou a sentença recorrida.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso quanto
à sobredita primeira questão.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença julgou extinto o procedimento judicial por prescrição,

nos termos do artigo 27o, b), do DL no 433/82, de 27/X, aplicável
«ex vi» do arto 4o, 2, do RJIFNA, consignando que, «no que diz
respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua
prescrição de natureza substantiva». Endendeu-se aí, porém, que, jul-
gado prescrito o procedimento judicial, «o processo deve dar-se por
findo, visto ter deixado de existir a causa que lhe deu origem e o
mantinha em curso», por isso que se ordenou o seu arquivamento.

É justamente neste último ponto que reside a dissenção da Re-
corrente, que se insurge contra a abstenção de condenação no imposto
devido - o que, entende ela, constitui omissão de pronúncia - e contra
o decidido quanto a custas.

Quanto àquele vício de limite, ele não se verifica. Na verdade, a
instância pronunciou-se sobre a parte da acusação relativa ao imposto
em falta, proclamando não se mostrar prescrita a atinente obrigação.
Só que considerou prejudicada a sua competência para conhecer da
responsabilidade tributária do arguido, por motivo da prescrição do
procedimento judicial, a impor, sem mais, o imediato arquivamento
dos autos.

Como assim, perfila-se, não omissão de pronúncia, mas, sim, errado
julgamento sobre o sentido dos normativos legais respeitantes ao co-
nhecimento da obrigação de imposto em processo de transgressão,
como passamos a demonstrar.
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É jurisprudência pacífica desta formação que os artigos 115o do
CPCI e 27o do predito DL no 433/32 se reportam, apenas, ao pro-
cedimento judicial (contravencional ou contra-ordenacional) instau-
rado para perseguição da infracção fiscal. Tais normas têm somente
em vista a extinção da responsabilidade penal por morte do infractor,
por amnistia ou por prescrição.

Como se lê no recente acórdão desta Secção proferido no recurso
no 21 864, em dois de Julho último, «além de elas não curarem da
prescrição da obrigação fiscal, também não se lhes pode atribuir a
intenção de definir as causas de extinção do procedimento judicial
destinado a apurar a responsabilidade obrigacional nos casos em que
tal apuramento esteja a ser feito em processo de transgressão fiscal
por imposição de preceitos especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os arts 104o, a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar ressalvados,
relativamente aos factos de pretérito, pelos arts. 2o e 5o, 2, do
DL 20-A/90, e 11o, ind fine, do DL 154/91, justamente, nessa medida,
julgados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais preceitos especiais que em certas situações contra-
vencionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir
em processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva e concreta obrigação
do imposto; e algumas delas até prevêem que, mesmo se ou quanto
extinto «o procedimento para aplicação da multa», o processo de
transgressão se instaurará ou prosseguirá «para arrecadação do im-
posto devido».

E não é defensável atribuir ao corpo do art. 115o do CPCI a intenção
de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos (. . .), eles são
posteriores a esse texto legal, que vem da primitiva redacção do CPCI.

Pois bem, in casu, imputa-se no auto de notícia à arguida trans-
gressão p. e p. nos artigos 11o e 22o do Regulamento do Imposto
de Compensação.

Segundo o artigo 34o deste Regulamento, se se extinguir o pro-
cedimento para aplicação da multa, o processo de transgressão pros-
seguirá para arrecadação do imposto devido.

E não há qualquer razão que permita defender a aplicação do
DL no 17/91, de 10 de Janeiro - claramente uma lei geral - ao processo
de transgressão fiscal, então regulado pelo CPCI e pelo DL 20-A/90,
de 15 de Janeiro - claramente leis especiais relativamente àquela.
E a lei geral não revoga a lei especial, salvo inequívoca intenção
do legislador (arto 7o, 3, do Código Civil) que não foi manifestada
no dito DL no 17/91.

No que tange à pretendida condenação em custas, ao invés, não
assiste razão à recorrente, pois que a condenação, ou não, no seu
pagamento depende do teor da própria decisão recorrida. Não da
decisão sobre a condenação no pagamento do imposto que, even-
tualmente, deveria ter sido proferida e não o foi.

Ora, porque a competência para decretar tal decisão se devolve
ao tribunal a quo, dado que este Supremo não julga em regime de
substituição, a oportunidade para tal condenação só ocorrerá com
a prolação de ulterior decisão em que porventura se condene o arguido
no pagamento do tributo em dívida (Ac. desta Secção de O2/VII
p.p., rec. no 21 895).

Pelo exposto, acorda-se em:
a) Negar provimento ao recurso quanto à questão da não con-

denação em custas;
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b) Concedê-lo na parte restante, revogando a sentença recorrida
no ponto em que decidiu não conhecer do pedido de condenação
no imposto de compensação em causa, devendo a instância levar a
cabo, oportunamente, o atinente julgamento.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Lúcio Assunção Barbosa — Alexandre José da Cunha e Sil-
va. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 21 de Outubro 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 decisão da 1a Instância para o
STA, como fundamento do mesmo, factos que não constam
do elenco factual dado como provado pela decisão recorrida,
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo
que a Secção de Contencioso Tributário do STA não é
hierarquicamente competente para o seu conhecimento, an-
tes o sendo a Secção de Contencioso Tributário do T.C.A.

Recurso n.o 22.022 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
António Manuel Jorge Viegas e de que foi relator Exm.o Cons.o
Mendes Pimentel.

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

A Fazenda Pública recorre da sentença do TT 1a de Coimbra que
julgou procedentes os presentes embargos de terceiro deduzidos por
António Manuel Jorge Viegas, rematando a sua alegação de recurso
com os seguintes propósitos conclusivos:

1. Porque o autor não foi encontrado no acto penhora, não foi
citado pessoalmente na diligência. Diligência esta que se mostra legal
face ao disposto no n.o 2 do art.o 277o e no art.o 278o, ambos do
CPT.

2. Ao autor foi anunciada a penhora dos seus bens e a qualidade
em que a mesma foi efectuada - por reversão, nos termos dos artigos
13o e 239o do CAT.

3. Porque os seus bens não foram penhorados dissimuladamente
como se fossem do executado, mas sim porque se procedera à mo-
dificação subjectiva de instância, por reverso contra ele, eles o foram
porque o mesmo foi considerado executado.

4. Assim, não pode o mesmo ser considerado terceiro em relação
à execução fiscal e, consequentemente, não podiam os embargos
proceder.
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5. Ao decidir como decidiu, o M.o Juiz fez errada interpretação
e aplicação do disposto no n.o 2 do art.o 1037o do CPC e no artigo
319o do CAT, que assim foram violados.

Sem contra-alegação, subiram os autos a esta formação, emitindo
o Exm.o Magistrado do Ministério Público parecer no sentido de que
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito,
pelo que o STA é hierarquicamente incompetente para o seu
conhecimento.

Ouvidas, a respeito, ambas as partes, ambas concordaram em tal
posição.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre a douta questão

da competência hierárquica deste Supremo Tribunal, aliás, de co-
nhecimento oficioso — artigos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e
segs. do CPC.

A instância considerou provados os seguintes factos:
- o embargante é dono dos prédios referidos em a), b) e c) do

art.o 1o da petição inicial;
- os terrenos em causa recebeu-os dos pais, uma vez que se tratava

de património de família, tendo adquirido uma outra parte;
o embargante sempre ali viveu;
- é sócio-gerente de “Viegas & Viegas, Ld.a”;
nos presentes autos, em que é executada tal sociedade, foram pe-

nhorados os referidos prédios do embargante, para pagamento da
quantia exequenda;

- o embargante adquiriu um terreno por herança e comprou a
terra onde estão implantados os escritórios;

- “Viegas & Viegas” atravessou e atravessa dificuldades económicas;
As Finanças embargaram-lhe todo o património;
- Pretendendo obter financiamento bancário, desejava dar o terreno

em causa como garantia;
- Requereu, então, uma certidão para o efeito, tendo, nessa altura,

verificado a existência da penhora;
- O embargante teve conhecimento da penhora através da própria

testemunha Anabela Bastos Oliveira, que tratou de tirar a certidão
em Julho de 1994;

- Foi quando lhe disseram que existia essa penhora;
- Quando o transmitiu ao embargante, este mostrou-se surpreen-

dido, pois que em seu nome pessoal não recebeu qualquer notificação;
- O embargante, pessoalmente, não foi notificado como “exe-

cutado”;
- Só houve notificação à empresa após a penhora;
- Tal notificação ocorreu depois da ida à Conservatória e cons-

tatação da existência da penhora;
- O embargante teve conhecimento da penhora do prédio iden-

tificado, sob a alínea A) da p. i. em 6.7.94, data em requereu uma
certidão da inscrição daquele prédio na 1a Conservatória do Registo
Predial da Figueira da Foz, para fins de obtenção de empréstimo
Bancário;

- E só em 14.7.94, veio a ter conhecimento de que lhe haviam
penhorado mais dois prédios, os identificados sob as alíneas B) e
C) do art.o 1o do p. i., com a notificação do auto de penhora do
2o RF da Figueira da Foz.

Exposto o quadro factual desenhado pelo Tribunal “a quo” diremos
que nele não se lobriga, como bem realça o distinto PGA, que «o
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autor não foi encontrado no acto da penhora» e que, por essa razão
«não foi citado pessoalmente na diligência» (conclusão 1a), outrossim
que «ao autor foi comunicada a penhora dos seus bens e a qualidade
em que foi a mesma efectuada — por reverso, nos termos dos artigos
13o e 239o do CAT — conclusão 2o.

Ora, como é entendimento pacífico deste Supremo, tanto constitui
fundamento de facto do recurso a questão sobre a verificação dos
factos dados como provados, ou não, na decisão recorrida, quando
a afirmação de factos que a fixação probatória omite e cuja aten-
dibilidade ou relevo no julgamento do recurso são indiferentes para
efeitos de determinação da competência hierárquica, que se afere
pelo “quid disputatum” que não pelo “quid decisum”.

Pelo exposto se vê que, efectivamente, o presente recurso “per
saltum” não se restringe a matéria de direito (artigos 21o, 4, e 32o,
1, b) do ETAF), pelo que, para dele conhecer, carece esta Secção
do STA de competência, a qual cabe à Secção do Contencioso Tri-
butário do TAC — artigos 42o, 1, al. a), daquele Estatuto e 167o

do CPT.
Termos em que, na procedência da apontada questão prévia, se

acorda em declarar esta formação incompetente, em razão de hie-
rarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional, sendo para o efeito
competente aquele outro Tribunal Superior.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Outubro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Cunha e Silva. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Impugnação da conta. Caso julgado. Inidoneidade daquela.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Proferida sentença condenatória, além do mais, em custas
específicas, e não tendo o condenado nestas reagido atra-
vés de pedido de reforma, nos termos dos artos 679o e
670o do CPCivil, nem através de recurso, tendo por isso
deixado transitar em julgado aquela decisão, não pode
agora o mesmo reagir através de impugnação contra a
conta elaborada em perfeito acordo com tal decisão.

2 — Isto porque o caso julgado obsta a que sobre a mesma
situação recaiam soluções contraditórias, garantindo a
solução definitiva dos litígios postos aos Tribunais.

Recurso n.o 20 322. Recorrente: Cimpor-Cimentos de Portugal, SA.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: EXMO. CONSo. Dr. CUNHA
E SILVA.

2837

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

A “CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, S.A.”, com sede na
Rua Alexandre Herculano, mo 35, 1200 Lisboa, veio interpor recurso
do acórdão da 2a Instância do Tribunal Tributário, de 10 de Janeiro
de 1995, que confirmou o indeferimento pelo T.T. de 1a Instância
de Lisboa a uma reclamação de custas.

Formulou nas suas alegações as seguintes conclusões:
1a Em 13 de Dezembro de 1993 foi lavrado auto de desistência

no processo de impugnação judicial no 38/90.
2a O M.mo Juiz homologou a desistência e condenou em custas

reduzidas a 5/6.
3a Estas custas estão fixadas na lei em 2/3, conforme alínea b)

do arto 9o do Regulamento respectivo.
4a Assim em vez de 1.115.124$00 liquidou-se a taxa de justiça de

1.393.905$00, pelo que se reclamou da conta ao abrigo do no 1 do
arto 138o do CCJudiciais.

5a O Juiz indeferiu a reclamação por considerar que o modo idóneo
para reclamar seria “reagir contra a decisão que condenou a recorrente
porventura indevidamente no pagamento de tais custas”.

6a Não se reagiu contra esta decisão por o regime das custas não
resultar do arbítrio do Juiz e reservamo-nos para reclamar ao abrigo
do no 1 do artigo 138o do CCJudiciais que até impõe ao Juiz a reforma
oficiosa da conta quanto esta não estiver feita de harmonia com as
disposições legais.

7a Em consequência interpôs-se recurso para o Tribunal de 2a Ins-
tância, invocando-se mais ou menos os mesmos fundamentos utilizados
na elaboração da reclamação da conta.

8a Notificados do indeferimento deste recurso, vimos recorrer do
respectivo Acórdão de 10 de Janeiro de 1995, para esse Venerando
Tribunal.

9a Argumentou-se neste Acórdão que o meio idóneo para impug-
nação do acto judicial que fixou as custas seria o recurso do arto 669o.

10a Tendo deixado de actuar por esse modo formou-se sobre tal
questão caso julgado formal, nos termos dos artos 672o e 677o do
CPCivil insusceptível de nova apreciação.

11a A recorrente refuta este entendimento pois no caso específico
o acto de fixação das custas não pode ter o valor de caso julgado
formal já que existe uma disposição legal que se sobrepõe ao conteúdo
da decisão do Juiz e a que este deve obediência.

12a Estamos a referir-nos ao no 1 do arto 138o do CCJudiciais
onde se diz: “Oficiosamente . . . o Juiz mandará reformar a conta
se não estiver feita de harmonia com as disposições legais”.

13a Ora não há dúvida de que a conta não está feita de harmonia
com as disposições legais e o legislador é peremptório, não pondo
quaisquer restrições. Logo o Juiz haveria de mandar reformar a conta.

14a Reforçando este entendimento há ainda a dizer que ao Juiz
não cumpria fixar o montante das custas já que este vem determinado
na Lei mas, fazendo-o, exerce um poder que lhe não é conferido.

15a Assim criaram-se as condições para desenhar a situação prevista
na Lei - de a conta não estar feita de harmonia com as disposições
legais.

16a Por todo o exposto deverá revogar-se o Acórdão recorrido,
dando-se provimento ao presente recurso e restituindo-se a parte das
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custas que, a mais, houve de ser depositada nos termos do no 2 do
arto 139o do CCJudiciais.

O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não merece
provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos antes de mais a matéria de facto provada:
A) Por decisão judicial de 15 de Dezembro de 1993 foi homologado

o termo de desistência pelo qual a CIMPOR desistia do pedido de
impugnação da liquidação do imposto complementar secção B, em
relação ao ano de 1985, efectuada ordinariamente pela Repartição
de Finanças do 9o Bairro Fiscal de Lisboa, pelo conhecimento no 93,
da importância de 25.426.430$00.

B) Nos termos da decisão homologatória de 15 de Dezembro de
1993, foi a desistente/impugnante condenada em custas nos termos
do no 1 do arto 451o do CPCivil, com redução a 5/6, de acordo com
a alínea c) do arto 9o do Regulamento das Custas.

C) A sentença de 15 de Dezembro de 1993 foi notificada ao man-
datário da CIMPOR, Dr. Manuel J. F. Constâncio, tendo sido ex-
pedida, para esse fim, em 21 de Janeiro de 1994 carta registada sob
o no 5605, na Estação dos Correios do Rato (cota de fls. 41).

D) Em 15 de Março de 1994 foi elaborada a conta no 35 na qual
foi calculado o imposto de justiça no montante de 5/6 (1.393.905$00)
sendo o montante total da quantia apurada de 1.395.293$00.

E) Em 6 de Abril de 1994 a ora recorrente, veio, nos termos dos
art.os 138o no 3, alínea a) e no 5 e arto 145o no 1 alínea a) do CCJudiciais,
por força do arto 2o do R. C. P. C. I., reclamar da conta elaborada
no processo acima referido.

F) Por despacho judicial de 5 de Maio de 1994 foi decidido além
do mais:

1. Que a decisão condenatória havia sido devidamente notificada
à impugnante, mostrando-se a conta de que se reclama de acordo
com o ali decidido.

2. O maio adequado ao fim visado pela ora recorrente seria o
pedido de reforma da sentença ou o recurso da decisão condenatória,
dentro dos respectivos prazos.

3. A conta elaborada e notificada à impugnante foi efectuada de
acordo com o decidido.

4. Não é possível reformar agora a conta pelo que se julgou im-
procedente o incidente suscitado.

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a questão fulcral a decidir é a de saber se pode ainda reformar-se
a conta de custas elaborada a fls. 43 na 1a instância, como pretende
a recorrente, ou não, como decidiram as instâncias.

Ora, entendemos que já não é possível qualquer reforma da conta.
Com efeito, verifica-se da análise do processo que a decisão que

condenou a ora recorrente em custas transitou em julgado.
Constata-se também que a conta foi feita de harmonia com tal

decisão, não havendo, assim, qualquer deficiência na elaboração da
mesma.

E, porque assim é, não estamos em presença de um erro no acto
da contagem, consubstanciado em mero erro de cálculo ou em qual-
quer outro, mas, eventualmente, num erro de julgamento em matéria
de custas.
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Tal significa, além do mais, que a reclamação da conta ou a reacção,
por qualquer modo, a esta, não é meio idóneo de atacar uma decisão
que, eventualmente, condene indevidamente a parte no pagamento
de custas.

Para se reagir contra esta última, evitando, obviamente, a formação
de caso julgado, os meios previstos são o do pedido de reforma da
mesma, nos termos do arto 699o, no 2, do CPCivil (ver também arto 670o

do mesmo Código) e a interposição do recurso.
Como nada disso fez a reclamante, houve preclusão desses meios,

não podendo agora ela alcançar o mesmo resultado através de uma
mera reclamação da conta, que, como se deixou salientado, tem pres-
supostos diferentes.

Em suma, há caso julgado, que tem a sua força própria, e que
se traduz na insusceptibilidade de impugnação de uma decisão, nos
termos estabelecidos no arto 677o do CPCivil, constituindo uma exi-
gência da boa administração da justiça, da funcionalidade dos Tri-
bunais e da salvaguarda da paz social, obstando a que sobre a mesma
situação recaiam soluções contraditórias, e garantindo a resolução
definitiva dos litígios que os Tribunais são obrigados a derimir (ver
Prof. Miguel Teixeira de Sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil,
Lex, 2a Ed., Lisboa, 1997, págs. 567 e 568).

Não violou, assim o Acórdão recorrido qualquer disposição legal,
máxime as apontadas pelo recorrente, pelo que improcedem total-
mente todas as conclusões das alegações daquela.

DECISÃO:
1 – Nega-se provimento ao recurso interposto, mantendo-se a de-

cisão recorrida.
2 – Condena-se a recorrente nas custas, fixando-se a taxa de justiça

em 20.000$00 e a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. – Cunha e Silva (relator) – Mendes
Pimentel – Almeida Lopes. – Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Impugnação Judicial. Recurso para a Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. - arto 21, no 4 do E.T.A.F. Poderes
de cognição do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Julgada improcedente na 1a Instância uma impugnação
judicial, e confirmada a decisão pelo T.T. de 2a Instância,
no recurso interposto do acórdão desse Tribunal para
este S.T.A., a Secção de Contencioso Tributário apenas
conhece de matéria de direito, como Tribunal de revista
que é.

2 — Isto porque, nos recursos de processos inicialmente jul-
gados pela T.T de 1a Instância, a referida Secção tem
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os seus poderes de cognição limitados nos termos do
arto 21, no 4 do E.T.A.F., com a excepção prevista no
arto 722o, no 2, do C.P.C.

Recurso no 20 384. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Pinto
Basto Comercial, Lda. Relator: Exmo. Conso Dr. Cunha e Silva.

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

A Fazenda Pública, inconformada com o acórdão do T.T. de 2a ins-
tância de fls. 59 e segs., que confirmou a decisão proferida na 1a ins-
tância, a qual havia julgado procedente a impugnação do despacho
que indeferia o pedido apresentado por ”Pinto Basto Comercial, Lda.”
com sede na Ava 24 de Julho, 1, 1o, Lisboa, de correcção da con-
tribuição industrial liquidada adicionalmente em relação ao exercício
de 1987 e relativa à venda de determinadas acções, dela interpôs
recurso para este S.T.A., formulando nas alegações as seguintes
conclusões:

1o - A recorrida exerce a actividade de ”Agente de navegação,
transitários”.

2o - O curto prazo que decorreu entre o momento da aquisição
e o de transmissão onerosa, por parte da empresa, das referidas acções,
impede que possamos aceitar que as mesmas integrem o activo imo-
bilizado da empresa (vide arto 42o do C.C.I.).

3o - A natureza dos bens ou valores em causa deve ser aferida
por um critério de natureza material - relativamente à função e à
vocação de tais bens na actividade da empresa, e não face à clas-
sificação contabilística que aos mesmos é atribuída.

4o A venda das referidas acções consubstancia um acto de natureza
comercial pelo que o lucro é susceptível de tributação em contribuição
industrial, face ao disposto nos artos 1o e 22o do mesmo diploma.

5o - Em face do exposto, é de manter a liquidação adicional efec-
tuada pela administração fiscal.

6o - O douto acórdão de que se recorre violou os artos 1o, 22o

e 42o todos do Código da contribuição industrial.
Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente,

revogando-se o acórdão recorrido.
Não houve contra-alegações, e o Exmo Magistrado do Mo Po junto

deste S.T.A. emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos antes de mais a matéria de facto provada:
1 - No mapa de apuramento de contribuição industrial, grupo A,

modelo 27-G, relativo ao exercício de 1987 da impugnante, o lucro
tributável foi, em 22.11.89 corrigido para mais, com o acréscimo de
”ganhos em imobilizações financeiras, respeitantes a vendas de acções
adquiridas no próprio ano de exercício e que parece ser uma operação
comparável a um acto isolado de comércio e como tal com resultado
sujeito a contribuição industrial” — Processo de reclamação
no 40026/2/90, apenso, fls. 13;

2 - Numa informação da Direcção de Serviços de Fiscalização de
Empresas, com despacho de concordância do Subdirector-Geral de
5.1.90 (menciona o ano de 1989, mas será lapso evidenciado pelo
contexto) refere-se que ”3o - Embora nos pareça que as acções ad-
quiridas nos anos de 1982 e 1984 e alienadas em 1987 devem con-
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siderar-se como venda de imobilizações financeiras e portanto os seus
ganhos como mais-valias, outro tanto não se passa com as acções
adquiridas em 19/8/87 e 14/10/87 e vendidas (sic) em 19/11/87. (/)
4o - O argumento da empresa de que estas duas últimas compras
de acções do SPC - Serviço Português de Contentores, SA, tiveram
como finalidade reforçar a sua posição já detida nesta última empresa
com acções compradas em 1982 e 1984, o certo é que a recessão
da bolsa surgida em Outubro de 1987 tornou atractiva a venda daquelas
acções antes que o prejuízo se tornasse efectivo. ”Assim a venda
das acções adquiridas a 1 mês antes para algumas e 3 meses para
outras faz configurar uma operação comparável a um acto isolado
de comércio e como tal resultado sujeito a contribuição industrial,
muito embora as acções tivessem sido registadas na conta de imo-
bilizações financeiras”, propondo-se que o lucro apurado com esta
venda fosse tributado em contribuição industrial - Processo de re-
clamação 40026/2/90, apenso, fls. 15 e 16.

3 - Esta informação é confirmada, em 5-1-90, por um chefe de
divisão ”por analogia com a nova legislação - arto 18o do Estatuto
dos Benefícios Fiscais - que consagra o período de permanência das
imobilizações financeiras no activo das empresas até 12 meses, como
condição para o lucro obtido na sua venda estar sujeito a IRC” ibidem;

4 - Notificada da correcção do lucro tributável relativo a 1987,
a impugnante reclamou nos termos do arto 82o e seguintes do CPCI,
sem vencimento - Processo de reclamação no 40026/2/90, apenso fls. 17;

5 — A impugnante exerce a actividade de ”agente de navegação
— transitários — ”Processo de reclamação 40026/2/90, apenso a
fls. 12”.

6 - ”As acções do S.P.C. - Serviço Português de Contentores, S.A.,
referidas em 1 e 2, foram adquiridas em 19/8/87 e 14/10/87 e vendidas
em 19/11/87.

Esquematizados, assim, os factores provados, e delimitado como
está o objecto de recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a questão fulcral e decidir é a de saber qual o fim que a recorrida
destinava às acções vendias - se se destinavam desde o início à venda,
como pretende a recorrente, ou se a compra das ditas acções têm
como finalidade reforçar a posição da recorrida na empresa
”S.P.C.-Serviço Português de Contentores, S.A.”, integrando-se no
seu activo imobilizado, como esta defende e decidiram as instâncias.

Começamos por dizer que a fixação da matéria de facto compete
às instâncias, e definitivamente à 2a instância, cabendo tão-só a este
Supremo Tribunal apreciar e aplicar o direito aos factos fixados (cfr.
arto 729o no 1 do C.P.C. e Antunes Varela, Revista de Legislação
e Jurisprudência, ano 122, pag. 220).

Ora, e como bem se refere o Exmo Procurador-Geral-Adjunto no
seu douto parecer, o Tribunal de 2a instância, que fixa definitivamente
a matéria de facto, concluiu que a compra das acções em causa teve
como finalidade reforçar a posição detida pela recorrida na empresa
«S.P.C. — Serviço Português de Contentores, S.A.»

Assim tem de entender-se que ao formular tal juízo sobre o fim
visado pela recorrida com a aquisição das acções, o Tribunal da 2a ins-
tância formulou um mero juízo de facto, pelo que está vedada a
sua correcção a este Supremo Tribunal que, como já se referiu conhece
apenas de direito — arto 21o, no 4, da E.T.A.F.

E, assente que a compra das acções referidas teve como finalidade
reforçar a posição da impugnante, ora recorrida na «S.P.C. — Serviço
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Português de Contentores, S.A.», não pode deixar de dar-se aos ganhos
provenientes da venda das mesmas a qualificação de «obtidos por
transmissão onerosa de valores mantidos como reserva ou para fruição
do activo imobilizado» da impugnante, ora recorrida, como, aliás,
doutamente refere o Exmo Procurador-Geral-Adjunto no seu parecer.

Diremos por último que o elemento tempo a que a recorrente
se agarra não tem relevância no caso dos autos já que o C.J.M.V.
apenas refere o factor tempo no caso da venda de terrenos, e que
a pretendida aplicação analógica do arto 18o do E.B.F. não pode
aplicar-se ao caso ora em apreciação, pois este refere-se ao exercício
de 1987 e aquele é de 8.8.89.

Deste modo não podem incluir-se os ganhos obtidos com a venda
de tais acções nos lucros da actividade comercial da impugnante, e,
portanto, não podem ser tributados como contribuição industrial (cfrs.
artos 1o, no 2 do C.I.M.V., e 1o e 25o, § 1o do C.C.I.).

Não infrigiu, assim, o acórdão recorrido qualquer disposição legal,
nomeadamente as referidas pela recorrente.

Por tudo o exposto, e sem necessidades de outras considerações,
se nega provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Cunha e Silva (relator) — Men-
des Pimentel — Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso para o Pleno da Secção. Primeiro grau de jurisdi-
ção — alínea a) do artigo 30o do E.T.A.F. Não incons-
titucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos da alínea a) do artigo 30o do E.T.A.F. só
há recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tri-
butário do S.T.A. das decisões proferidas pela Secção
em 1o grau de jurisdição.

II — Só as decisões de fundo é que podem ser apreciadas
pelo Pleno da Secção.

III — Não é passível de recurso para o Pleno ao abrigo da
aludida disposição o acórdão proferido pela Secção em
recurso “per saltum” e que conheceu, pela primeira vez,
da excepção peremptória de prescrição alegada na ale-
gação do mesmo recurso.

Recurso no 20 727 em que é Recorrente Finalgarve — Sociedade de
Promoção Imobiliária Turística, S.A. 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 S.T.A.:

FINALGARVE — Sociedade de Promoção Imobiliária Turística, S. A.
interpôs para esta formação recurso da sentença do 1o Juízo — 2a Secção
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente
a presente impugnação judicial por si deduzida à liquidação de imposto
de capitais — secção A, ano de 1987.

Na atinente alegação de recurso, alegou a excepção peremptória
da prescrição da ajuizada obrigação tributária, que no acórdão de
fls. 7-74 se julgou improcedente, igual sorte tendo a questão de fundo,
por isso que, negando-se provimento ao recurso, se confirmou a de-
cisão recorrida.

Após decisão desfavorável de incidente de aclaração suscitado pela
Rct., veio esta a interpor recurso para o Pleno da Secção do dito
aresto, na “parte em que indeferiu a matéria da excepção de prescrição
suscitada já neste Supremo Tribunal, que quanto a esta matéria decidiu
em 1o grau de jurisdição”, por isso que a Rct. invoca a alínea a)
do artigo 30o do E.T.A.F.

O relator do processo não admitiu este recurso, por entender que
tal preceito se refere ao julgamento da questão de mérito pela primeira
vez, o que não ocorre no caso vertente.

Inconformada, veio a Rct. reclamar para a conferência, mantendo
que, em relação à alegada (em via de recurso) excepção de prescrição
o acórdão recorrido decidiu em 1a jurisdição. E assim, “a não admissão
do recurso quanto a esta parte essencial, é de molde a constituir
violação do direito de recorrer (ao menos uma vez) consagrado em
diversos preceitos da nossa Lei Fundamental e nomeadamente nos
seus arts. 20o e 32o (interpretada assim em termos restritivos, a referida
alínea a) do arto 30o do E.T.A.F., em conjugação com o disposto
no arto 130o, 3, da L.P.T.A., seria visivelmente inconstitucional).

A concluir, requer:
A) se considere que o acórdão em foco decidiu a questão da pres-

crição em 1a jurisdição, recebendo-se, em conformidade, o recurso
dele interposto para o Pleno da Secção;

B) Quando assim se não entenda, ainda asim deverá ser recebido
o mesmo recurso “por estar em oposição com o douto acórdão do
S.T.A. publicado no B.M.J. no 149.”

Em requerimento subsequente, a Rct. veio esclarecer que este re-
cuado aresto é do S.T.J. e não do S.T.A. por isso deve “considerar
a matéria da reclamação em causa resumida apenas à questão con-
substanciada em síntese na alínea A) da conclusão”.

Ouvidos a respeito, quer a Fazenda Pública, quer o distinto P.G.A.
se manifestaram em sentido desfavorável à pretensão da reclamante.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O thema decidendum circunsvreve-se à questão de saber se o co-

nhecimento por esta formação, da excepção de prescrição da obrigação
tributária invocada na alegação do recurso per saltum da sentença
de fls. 22-24 (que sobre aquela se não debruçou) cai no âmbito do
“primeiro grau de jurisdição” previsto na alínea a) do artigo 30o do
E.T.A.F., sendo, na afirmativa, admissível recurso para o Pleno desta
Secção do aresto que julgou a mesma excepção improcedente.

Quanto à noção de “grau de jurisdição” e à sua íntima relação
com a escala hierárquica dos tribunais, vide Professor Doutor Alberto
dos Reis, Processo Ordinário e Sumário, I, 2a ed, p. 472, e Comentário
ao C.P.C., I, págs. 104 e 105, realçando que a ordem hierárquica
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dos tribunais judiciais (artigo 210o da Constituição) se projecta, por
analogia, na ordem dos tribunais administrativos e fiscais (artigo 212o

da C.R.P.)
O acórdão em que se conheceu da prescrição da obrigação tributária

foi, claramente, proferido em 2o grau de jurisdição.
Ora, arrazoar com a pretensa novidade da questão de tal excepção

peremptória “que foi presente ao acórdão de que se pretende recorrer
para o Pleno da Secção, em contradição com a limitação consagrada
no citado artigo 30o, a), quanto à admissibilidade de recurso para
aquela formação, constituirá afronta à dita correlação entre grau de
jurisdição e grau hierárquico dos tribunais, plenamente aceite em
doutrina”. (Acórdão desta Secção de 14/XII/1994 - rec. no 10.520).

E neste aresto se sublinha, depois, que “não é por um tribunal
superior conhecer de uma questão que os de grau inferior não co-
nheceram, mercê das ocorrências do curso processual (arguições de
nulidades, procedimentos incidentais, competência própria, ilegitimi-
dade para recorrer, etc.), que vai despromover-se e desgraduar-se
a jurisdição em que opera.

“E não é por assim ser entendido que o artigo 30o, alínea a) (do
E.T.A.F.), se revela materialmente inconstitucional, nem por violação
do direito de acesso aos tribunais, nem por infracção do princípio
da igualdade”.

“A Constituição, que é expressa em assegurar o acesso aos tribunais
«para defesa dos (. . .) direitos e interesses legítimos» de todos — ar-
tigo 20o, 1 —, já não o é em relação ao direito de recorrer das decisões
destes, à excepção das condenações penais (cfr. Acs. do T.C. no 65/88,
in D.R. II, de 20/VII/1988, e 118/90, de 18/IV/1990, em Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 15o, f. 397), entendendo-se que, em geral,
o legislador ordinário tem liberdade de conformar o sistema de re-
cursos, desde que os não suprima em absoluto”.

Em suma: o artigo 30o, alínea a), do E.T.A.F. refere-se ao jul-
gamento da questão de mérito pela primeira vez. A uma decisão
de fundo da questão deduzida, por vez primeira, na Secção de Con-
tencioso Tributário do S.T.A. Este pacífico entendimento desta for-
mação não envolve postergação de qualquer preceito constitucional.

Nestes termos, acorda-se desatender a reclamação em apreço, con-
firmando-se o despacho reclamado.

Custas pela recorrente FINALGARVE, fixando-se a taxa de justiça
em vinte mil escudos.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator) — Lúcio Barbosa — Cunha e Silva — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

RECURSO NA JURISDIÇÃO FISCAL PARA O
STA — ARTo 356o do CPT.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Emerge do arto 171o, no 5, do Código de Processo Tri-
butário, a regra geral segundo a qual na jurisdição fiscal
os recursos interpostos para o STA estão sujeitos à lei
própria de STA, que é actualmente a LPTA;

II — O arto 356o do CPT não é aplicável aos recursos para
o STA, mas apenas aos recursos para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Recurso n.o 20 810. Recorrente: Rainha do Cávado — Confec-
ções, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conso. Al-
meida Lopes.

Pela 1a Repartição de Finanças de Barcelos correu termos uma
execução fiscal promovida pelo CRSS de Coimbra contra RAINHA
DO CÁVADO — Confecções, L.da, com sede no lugar do Castro,
Ucha, Barcelos.

Por apenso a essa execução, a executada deduziu oposição à mesma,
articulando alguns factos como se a entidade exequente fosse o CRSS
de Braga.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga proferiu
despacho a mandar notificar a Fazenda Pública para contestar (fl. 8),
o que veio a acontecer conforme peça a fl. 9.

Em seguida, o Mo Juiz de 1a Instância mandou notificar a oponente
para esclarecer a divergência CRSS de Braga ou de Coimbra, posto
o que a oponente, a fl. 17, nada esclareceu, antes alegou ter feito
alguns pagamentos, que indicou.

A seguir, o Mo Po junto da 1a Instância deu o seu parecer (fl. 45),
posto o que o Mo Juiz de 1a Instância proferiu sentença a declarar
a nulidade do processo por falta de indicação da causa de pedir na
petição de oposição.

Após recurso, o Tribunal Tributário de 2a Instância confirmou os
considerandos do Tribunal de 1a Instância, mas qualificou o caso
não como de falta de causa de pedir mas como da manifesta im-
procedência da oposição.

Inconformada com o acórdão da 2a Instância, a contribuinte re-
correu para este STA, declarando logo pretender alagar neste STA.

No seu visto inicial, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto
parecer no qual suscitou a questão prévia da deserção do recurso,
pelo facto de a recorrente não ter apresentado logo com o reque-
rimento de recurso as respectivas alegações, nos termos do arto 356o,
no 1, do CPT, quando era este o preceito aplicável pelo facto de
a decisão de 1a Instância ter sido o despacho de indeferimento liminar,
antes de ter sido contestada a petição de oposição pela Fazenda Pú-
blica. No entender do Mo Po junto deste STA, é aplicável o arto 356o,
no 1, do CPT, por força do disposto no arto 293o, no 1 do mesmo
diploma.

A recorrente opôs-se à questão prévia posta pelo Mo Po, pois en-
tende que a decisão de 1a Instância foi a sentença e não o despacho
de indeferimento liminar. Sustenta que a Fazenda Pública contestou
a oposição.

Após ter corrido o incidente de apoio judiciário, que foi concedido
à recorrente, o processo foi aos vistos, pelo que cumpre conhecer
a questão prévia posta pelo Mo Po, pois a recorrente ainda não apre-
sentou alegações nem foi notificada para o efeito.
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Nos termos do arto 292o do CPT, RECEBIDA A OPOSIÇÃO,
SERÁ NOTIFICADO O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚ-
BLICA PARA CONTESTAR. Reza o arto 293o, no 1, que notificado
o Representante da Fazenda Pública e junta, se apresentada, a con-
testação, SEGUIR-SE-Á O QUE PARA O PROCESSO DE IM-
PUGNAÇÃO SE PRESCREVER A SEGUIR AO DESPACHO LI-
MINAR. Por isso, o processo de impugnação segue-se apenas a seguir
à notificação e à junção aos autos da contestação, se apresentada.
Até aí não se segue o processo de impugnação mas o processo de
oposição à execução fiscal.

Ora, neste processo, houve despacho a mandar notificar o Re-
presentante da Fazenda Pública para contestar (fl. 8) e foi junta a
contestação (fl. 9). Não houve indeferimento liminar e o processo
seguiu os seus termos até à sentença. O Mo Juiz da 1a Instância
podia, de facto, ter indeferido liminarmente a oposição por falta de
causa de pedir. Mas em vez disso, deixou seguir o processo até à
sentença e aí anulou todo o processo por falta de causa de pedir.
Isto é, o Mo Juiz de 1a Instância detectou uma nulidade que invalidava
todo o processo e declarou-a na sentença, não como inaptidão da
petição de oposição mas como nulidade do processo.

Daí que o Mo Po junto deste STA não tenha razão, com o devido
respeito. Houve despacho a mandar notificar para contestar e houve
contestação. Não houve indeferimento liminar. A 2a Instância é que
seguiu o caminho jurídico da manifesta improcedência, quando a ques-
tão poderia ser eventualmente de mera improcedência. O adjectivo
”manifesta” é próprio do despacho liminar e não da sentença final.
E foi esta terminologia que induziu, a nosso ver mal, o Mo Po em
erro.

Por isso, não é aplicável o arto 356o, no 1, do CPT, por não ter
havido contestação. Houve contestação.

Mas de qualquer modo, o arto 356o, no 1, do CPT nunca é aplicável
aos recursos interpostos para este STA, pois estas contam de lei pró-
pria — a LPTA. O arto 356o do CPT aplica-se apenas aos recursos
interpostos para o Tribunal Tributário de 2a Instância. É o que emerge
do disposto no arto 171o, no 5, do CPT, o qual parece enunciar uma
regra geral válida para todos os recursos interpostos na jurisdição
fiscal para o STA.

Por todas estas razões, desatende-se a questão prévia posta pelo
Mo Po e ordena-se que a recorrente seja notificada para apresentar
alegações no prazo legal.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Almeida Lopes — António Pim-
pão — Benjamim Rodrigues. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Imposto profissional. Rendimento colectável. Deduções. Ad-
vogado. Interpretação da lei. Elementos histórico e siste-
mático. Autorização legislativa. Norma de aplicação directa.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O no 2 do arto 32o da Lei no 49/86, de 31 de Dezembro
(Lei do Orçamento do Estado para 1987) não contém
uma autorização legislativa mas é antes uma norma de
aplicação directa.

II — Tal interpretação resulta, quer do elemento literal, quer
do contexto da lei, quer do seu elemento histórico.

Recurso n.o 20.993. Recorrente: António Manuel Cardoso Mota. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. ANTÓNIO MANUEL CARDOSO MOTA, advogado, domiciliado
em Lisboa, impugnou judicialmente a matéria colectável de
Esc. 2.846.538$ que, em sede de imposto profissional, lhe foi fixada
pela Comissão Distrital de Revisão.

O Mmo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a impugnação improcedente.

Inconformado com esta decisão, o impugnante interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

1o o art. 32o, no 2, alínea c) da Lei no 49/86, de 31 de Dezembro,
é uma norma de aplicação imediata, directa, não contendo por isso
uma autorização legislativa ao Governo.

2o No apuramento do rendimento colectável do imp. profissional
do recorrente, relativo ao ano de 1987 deviam em consequência ter
sido utilizadas, no que respeita às deduções previstas no arto 10o,
no 2 e seu § 2o do CIP, as percentagens de dedução estabelecidas
naquela Lei, seu art. 32o no 2, al. c).

3o Está assim viciada de ilegalidade a deliberação da Comissão
Distrital de Revisão que fixou o referido rendimento colectável, uti-
lizando as percentagens de dedução anteriores à dita Lei, ilegalidade
que acarreta a nulidade do rendimento fixado e, como consequência,
a da liquidação adicional do imposto profissional que sobre ele incidiu.

4o A douta sentença recorrida, sancionando este procedimento,
fez uma aplicação errada da legislação aplicável, impondo-se por isso
a sua revogação e a subsequente anulação do rendimento colectável
fixado e da liquidação adicional do imposto apurado e respectivo
agravamento.

5o Foram violados, em consequência, pela douta sentença recorrida,
o arto 10o, no 2, e § 2o do Código I. Profissional e o arto 32o, no 2,
al. c) da Lei 49/86, de 31 de Dezembro.

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente no tribunal recorrido:
a) Em 21 de Janeiro de 1988 o ora impugnante apresentou, na

Repartição de Finanças do 13o Bairro Fiscal de Lisboa, a sua de-
claração modelo 5 do imposto profissional, respeitante ao ano de
1987, tendo apurado a matéria colectável de 2 695 047$.

b) Na mesma data, procedeu à autoliquidação do correspondente
imposto, no montante de 539 010$.
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c) Baseado em informação dos Serviços de Fiscalização Tributária,
o Chefe da Repartição de Finanças do 13o Bairro Fiscal de Lisboa
fixou em 2.846 538$ a matéria colectável do imposto referido em a).

d) Após reclamação, a Comissão Distrital de Revisão, por decisão
maioritária de 20 de Setembro de 1988, fixou definitivamente a matéria
colectável de 2.846.538$, com a agravamento de 5.000$.

e) Em consequência, a Repartição de Finanças do 13o Bairro Fiscal
de Lisboa efectuou ao ora impugnante a liquidação adicional, no
montante de 30.298$, com o agravamento de 5.000$, que pagou vir-
tualmente em 21 de Dezembro de 1988, pelo conhecimento no 506.

f) Na fixação da matéria colectável referida em d), a Comissão
Distrital de Revisão aplicou as deduções fixas das actividades de ad-
vogado e de direito de autor, respectivamente a taxa de 12 % e 6 %,
enquanto que na sua autoliquidação referida em a) o ora impugnante
aplicara respectivamente as taxas de 16 % e 10 %.

g) O ora impugnante formula assim o seu pedido: seja anulado
o acto de fixação do rendimento colectável e, subsequentemente anu-
lada a liquidação adicional do imposto profissional dela consequente
e respectivo agravamento.

3. A questão a resolver é esta:
O art. 32o, no 2, al. c) da Lei no 49/86, de 31 de Dezembro é

de aplicação imediata?
O Mmo Juiz entendeu que não, defendendo que tal artigo exigia

“uma mediação legislativa governamental que não existiu”.
O Pleno deste Supremo Tribunal teve ocasião de se pronunciar

já sobre esta questão, por acórdão de 8 de Junho de 1994 (rec.
no 13 443).

E a resposta que deu a esta questão foi diversa da subscrita pelo
Mmo Juiz “a quo”.

Por outra palavras: decidiu-se nesse aresto que tal norma não con-
tinha qualquer autorização legislativa, sendo isso sim uma norma de
aplicação directa.

Vejamos.
Como determina o arto 9o do Código Civil, e ensina Karl Larenz

em Metodologia da Ciência do Direito, edição da Fundação Gulbenkian,
Lisboa, 1969, pág. 369o e ss., “a actividade de interpretação de uma
norma jurídica, embora deva começar pela exegese do seu texto, só
fica completa quando se interliguem e valorem todos os seus elementos
lógicos significativos: sistemáticos, históricos e racionais ou teleo-
lógicos”.

Adiantando desde já a solução, parece-nos que a melhor solução
é a consagrada no referido aresto.

Realmente, e desde logo, o teor literal da norma sugere esse
entendimento.

Dispõe o citado normativo (subordinado à epígrafe “Imposto
Profissional”):

“2. São reformulados o no 2 e § 2o do arto 10o do mesmo código
no sentido de estabelecer o seguinte:

“. . .
“c) O disposto nas alíneas a) e b) deste número aplica-se aos con-

tribuintes que disponham de contabilidade devidamente organizada.
Para os restantes contribuintes aplicam-se as deduções fixas previstas
na tabela anexa referida no § 2o do arto 10o do CIP, cujas taxas
são elevadas de quatro pontos percentuais. . .”
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Se compararmos o texto deste número com o número anterior
(no 1), logo percebemos a diferença de redacção:

Dispõe tal normativo:
“Fica o governo autorizado a. . .”
É evidente a falta de similitude na redacção dos dois preceitos.

Neste autoriza-se o Governo a legislar. No outro legisla-se direc-
tamente.

É que — é bom lembrá-lo — a lei em causa é o “Orçamento do
Estado para 1987”, assim se compreendendo que, para além de au-
torizações concedidas ao Governo para legislar dentro dos limites
por si fixados, haja normas de aplicação directa.

É aliás o caso da presente norma, de aplicação directa, como atrás
referimos.

E o sentido histórico da norma, se percorrido o caminho da sua
discussão na Assembleia da República, aponta nesse sentido.

O acórdão atrás citado, para o qual nesta parte remetemos, fixa
um desenho nítido da formação da norma na Assembleia da República.

Em suma: concluímos que a norma em causa é de aplicação
imediata.

Assim sendo, as deduções a fazer são aquelas que resultam do
arto 32o, no 2, al. c) da Lei no 49/86, de 31/12.

Não pode pois manter-se a sentença recorrida.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a sentença recorrida, anulando-se, em consequência,
o acto de fixação do rendimento colectável e o inerente acto de li-
quidação adicional do imposto profissional.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (Relator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão
de Pinho (vencido. Votei se negasse provimento ao precurso, pelos
fundamentos constantes do acórdão desta secção, de 19-1-94,
rec. 15 962 e da declaração de voto de vencido exarado no ac. do
Plano de 8 Junho 94 rec. 13 443, ambos os arestos publicados no
respectivo Apêndice do Diário da República).

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Arguição de vício novo pelo Mº Pº. Omissão de pronúncia.
Nulidade da sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula a sentença por omissão de pronúncia (art. 144º, nº 1,
do CPT) quando o juiz, na sentença, deixe de pronunciar-se
sobre um vício novo do acto impugnado, suscitado pelo
MºPº no seu visto final antes da sentença, não bastando
que tivesse dito que o MºPº teve vista dos autos.
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Recurso no 21 043. Recorrente: Ministério Público; Recorridos: José
Joaquim e Fazenda Pública; Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Al-
meida Lopes.

Por falta de deslocação ao local (vistoria) por parte dos louvados
do Estado e da Fazenda Pública, o contribuinte JOSÉ JOAQUIM,
residente na Rua Duque de Saldanha, nº 5 - 1º Esqº, 2675 Odivelas,
impugnou judicialmente o acto de fixação do valor patrimonial no
montante de 2.358.720$00 de um lote de terreno situado na Quinta
da Fonte, Lote 32, Pombais (Odivelas).

Antes da sentença, o MºPº suscitou oficiosamente um vício novo
do acto de fixação do valor patrimonial - a falta de fundamentação
do valor alcançado.

Por sentença de fls. 37 a 41, o Mº Juiz do 1o Juízo do Tribunal
Tributário de 1ª Instância de Lisboa, julgou a impugnação impro-
cedente, por ter entendido que se provou ter havido vistoria por parte
dos louvados.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu o MºPº para
este STA, pedindo a anulação por omissão de pronúncia, para o que
apresentou as seguintes conclusões das suas alegações:

I. - O juiz deve, na sentença, resolver todas as questões submetidas
à sua apreciação - artº 660º, nº 2, do C.P.C.;

II. - Em processo tributário, deve apreciar os vícios que conduzem
à declaração de inexistência ou nulidade do acto, bem como os vícios
arguidos que conduzam à sua anulação - artº 143º do C.P.T.;

III. - O Ministério Público no parecer emitido nos termos dos artºs
41º, nº 2 e 132º, do C.P.T., arguiu um vício não suscitado pelo im-
pugnante, o qual, a provar-se, conduz à anulação da avaliação im-
pugnada - artºs 1º, do Dec.-Lei nº 256-A/77, de 17.6, 284, § único
do C.C.P.I.I.A. e 155º, nº 2 do C.P.T.;

IV. - A decisão recorrida conheceu apenas dos factos invocados
pelo impugnante;

V. - Quanto às questões suscitadas pelo M.P. menciona só que
«O M.P. teve vista dos autos»;

VI. - Assim, porque se não pronunciou sobre questões que devia
ter conhecido, enferma da nulidade - artºs 144, nº 1, do C.P.T. e
660º, nº 2 e 668º, nº 1, alínea d), 1ª parte do C.P.C.

Neste STA, o processo foi aos vistos, pelo que cumpre agora decidir
a questão da nulidade da sentença.

No seu parecer antes da sentença, o MºPº suscitou um vício novo
do acto impugnado: o vício de forma por falta de fundamentação
da decisão impugnada. Com efeito, o MºPº escreveu que não foram
mencionados no auto de avaliação os valores de mercado praticados
para os terrenos da zona, pelo que tal omissão impedia o impugnante
de reconstituir o percurso cognoscitivo e valorativo da entidade que
decidiu, o que constitui falta de fundamentação, devendo a avaliação
ser anulada com fundamento em preterição de formalidades legais.

Na sentença, o Mº Juiz limitou-se a escrever que o MºPº teve
vista dos autos, mas não disse nada sobre o vício novo arguido pelo
MºPº.

Nos termos do artº 143º, nº 2, al. b), do Código de Processo Tri-
butário (tal como nos termos do artº 57º, nº 2, al. b), da LPTA),
o MºPº tem legitimidade para arguir outros vícios diferentes do ar-
guido pelo contribuinte.

Os Drs. ALFREDO DE SOUSA E JOSÉ DA SILVA PAIXÃO
dizem que o MºPº não tem essa legitimidade, pois só pode pronun-
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ciar-se sobre questões de legalidade discutidas pelas partes ou sobre
questões que obstem ao conhecimento do pedido. Entendem ainda
que o artº 143º, nº 2, al. 2b), do CPT resultou de uma transposição
mecânica do disposto no artº 57º da LPTA, NÃO TENDO HAVIDO
O CUIDADO DE O COMPAGINAR COM OS ARTºS 140º e 141º
nº 1 (cfr. CPT Anotado, 3ª ed., pág. 322).

Sem ser necessário tomar posição sobre esta vaexacta questio, desde
que o MºPº suscitou um vício novo - bem ou mal não importa — o
Mº Juiz a quo tinha de tomar posição sobre ele, ou declarando o
MºPº parte ilegítima para deduzir esse vício, ou conhecendo do vício
para o julgar procedente ou improcedente. O que o Mº juiz a quo
não podia era deixar de se pronunciar, pois o artº 144º do CPT im-
põe-lhe que conheça das questões postas no processo. E o juiz deve
resolver todas as questões submetidas à sua apreciação (artº 660º,
nº 2, do CPC).

Não é resolver essa questão dizer simplesmente que o M.P. teve
vista dos autos.

Por estas razões, a sentença é nula por omissão de pronúncia, nos
termos do artº 144º do CPT.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso e em anular a sentença recorrida, devendo os
autos voltar à 1ª Instância para aí ser proferida nova sentença que
não enferme da mesma nulidade.

Sem custas, pois não houve contra-alegações do contribuinte.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(relator) — António José Pimpão — Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial — Natureza — Art.o 18 do Imposto de
Transacção — Prazo de caducidade — LPTA (Dec. lei
267/85 de 16 de Julho) — Contagem. — Art.o 279o do Có-
digo Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A impugnação judicial, é em termos gerais, um recurso,
com vista à anulação do acto tributário.

II — A partir do início da vigência da LPTA aprovada pelo
Dec. lei 267/85, de 16.07, art.o 28o n.o 2 — a impugnação
judicial, tal como o recurso contencioso, no que respeita
ao prazo de interposição, passou a obedecer ao disposto
no art.o 279o do C. civil, por se tratar de um prazo de
caducidade ou substantivo.

III — As regras de contagem do prazo judicial previstas no n.o
3 do art. 144o do C. P. C. não são aplicáveis à impugnação
judicial, pelo que o prazo desta não se suspende durante
as férias, Sábados, Domingos a Feriados.
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Recurso n.o 21.079 em que é recorrente Tricoborda — Empresa Fabril
Malhas, Lda, e recorrida Fazenda Pública e que foi relator Exm.o
Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acórdão na 2.a Secção do Supremo tribunal Administrativo:

Tricoborda — Empresa Fabril de Malhas L.a com sede na Rua dos
Castelos, 405 — Porto, Interpôs “recurso do acto tributário de fixação
da matéria colectável do imposto de transacções” ao abrigo do disposto
no art.o 18o do Cod. Imposto de Transacções perante o Tribunal
Tributário de 1.a Instância do Porto, pedindo a anulação daquele
acto “praticado pelo chefe da Repartição de Finanças e Comissão
Distrital”.

Por despacho de 18.01.95, o M.o Juiz daquele Tribunal, sob a con-
sideração de que a impugnação é instantânea, uma vez que o prazo
de 8 dias consignado no art.o 18o do CIT, é um verdadeiro prazo
de caducidade, obedecendo a sua contagem às regras do art.o 279o

do Cod. Civil, não recebeu a impugnação e absolveu a Fazenda Na-
cional da vigilância.

Inconformada com esta decisão, vem interposto recurso pela im-
pugnante directamente para este STA em cujas alegações, aqui apre-
sentadas, formulou as seguintes conclusões:

“A — O prazo de 8 dias previsto no art.o 18 do CIT deverá ser
sujeito às regras de contagem aplicáveis no processo judicial, quanto
mais não seja, por aplicação analógica — na ausência de norma ex-
pressa regulamentada do art.o 18 do CIT — disposto nos art.o 685o

n.o 1 e 144o do CPC.
B — Tal aplicação analógica — que nenhum preceito imperativo

impede é seguramente a mais adequada tendo em conta a exiguidade
do prazo, e o facto de se tratar de um recurso, ainda que não tenha
por objecto um acto judicial.

C — Todavia, mesmo que considerando o dito prazo como pura-
mente administrativo, sempre haverá agora que aplicar o despacho
ao art.o 72o do Código do Procedimento Administrativo, cuja alínea g)
manda contra apenas os dias infiéis.

D — Além disso — a ainda que se admitisse extemporaneidade da
interposição do recurso — sempre o prazo teria terminado no dia
18 de Setembro de 1987 (numa Sexta-feira) o que possibilitaria então
a prática do acto durante três dias úteis posteriores (21, 22 e 23)
ao abrigo do despacho no n.o 5 do art.o 145o do C. P. C. (já que
a interposição do recurso é inquestionavelmente um acto judicial).

E — E sendo assim, haveria então coerentemente que dar cum-
primento ao disposto no art.o 6o do citado art.o 145o, liquidando-se
à recorrente a multa estabelecida para o caso de não pagamento
imediato da multa prevista no n.o 5 do mesmo preceito.

F — Não pode desta forma a Fazenda Nacional prevalecer-se da
sua inércia para privar a recorrente — com base em infundadas ob-
jecções formais, tecnicistas e burocráticas — do direito de fazer apre-
ciar, judicialmente , o acento ou desacerto dos actos da administração
fiscal!

A doutra sentença recorrida não faz, portanto a melhor interpre-
tação a aplicação do disposto nos art.o 18o do CIT, 144o, 145o e
685o n.o1 do CPC a 72o do CPA”.

Termina defendendo a sua revogação a substituição “por outra
que declare a invalidade do acto de fixação recorrida ou, quando
menos, mande prosseguir o processo para apreciar o fundo da
questão”.
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Contra-alega a Fazenda Pública sustentando que deve negar-se pro-
vimento ao recurso já que o prazo questionado “é prazo de caducidade
aplicando-se a sua contagem a regra do art.o 279o do C. Civil”.

O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu doutro parecer no sen-
tido de que o recurso não merece provimento.

Invoca para tanto que deve ter-se em conta o n.o 2 do art.o 28o

do CPTA — Dec. lei 267/85, pois a partir dele “é jurisprudência deste
tribunal que os prazos de impugnação judicial passaram a contar-se
nos termos do art.o 279o do C. Civil, não se lhes aplicando o art.o 144o

do C. P. C. invertendo-se o sentido de jurisprudência anterior (Ac.
do STA Pleno — 2.a Sec. de 18.12.96 Rec. 13.176 e Ac. de
06.11.96 — Rec. 20.590)”.

Acrescenta que “por maioria de razão se deve adaptar o mesmo
entendimento quanto ao recurso contencioso a que respeitam os
autos”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Impõe-se, antes de mais, precisar o objecto de recurso.
Como decorre das conclusões das alegações, vem apenas questio-

nada a natureza do prazo de impugnação contra a fixação do valor
tributável do Imposto de Transacção efectuado pela comissão Distrital
de revisão para o efeito de saber se tal impugnação é ou não
extemporânea.

Só isto constitui o objecto de recurso, delimitado, como é sabido,
pelos ditas conclusões (art.o 684o do C. P. C.).

É portanto, descabido o pedido formulado, em primeiro lugar, no
sentido de que se “declare a invalidade do acto de fixação recorrido”
uma vez que o despacho recorrido não conheceu fundo.

Dito isto, passemos à questão de saber se o prazo de 8 dias previsto
no § único do art.o 18o do Cod. de Imposto de Transacções (já re-
vogado) para impugnar a fixação do lucro tributável deve contar-se
nos termos do art.o 279 do C. Civil como se entendeu na decisão
recorrida, ou nos termos do art.o 144o do CPC, como pretende a
recorrente.

Trata-se pois de um prazo de interposição de impugnação judicial
como é aquele a que se refere o art.o 89o do C.P.C.I. e hoje, o art.o 123o

do C. P. Tributário.
Nem sempre o STA teve um entendimento jurisprudencial uniforme

sobre este ponto, a partir da redacção dada ao art.o 144o do CPC.
Pelo Dec. lei 457/80, de 10.10 que determinou que o prazo judicial
devia suspender-se durante as férias, Domingos, sábados a feriados.

No pressuposto de que a impugnação judicial é, em termos gerais,
um recurso tendente a obter a anulação do acto tributário que apre-
sente qualquer vício susceptível de afectar a sua legalidade (Ac. do
STA de 28.03.79 in Ac. Direito 214, pág. 863), a não uma acção,
optou-se, em múltiplos casos, pelo regime do art.o 144o do CPC tam-
bém na consideração de que era mais favorável ao impugnante.

Entendimento que, não sendo uniforme, se manterá até à entrada
em vigor da LPTA aprovada pelo Dec. lei 267/85, de 16.07, cujo
art.o 28o n. o2 veio determinar que, para os recursos contenciosos
os prazos de interposição de recurso estabelecidos no n. o1 do mesmo
art.o contam-se nos termos do art.o 279o do C. Civil.

É a partir de 1 de Outubro de 1985, data do início da vigência
da LPTA (cfr. art.o 136o ) que se firmou a jurisprudência deste STA
no sentido de que o prazo de impugnação judicial é um prazo de
caducidade ou substantivo não se suspendendo nem se interrompendo,
nos termos do art.o 328o do C. Civil e, por isso, também sem suspensão
durante as férias, Sábados, Domingos a feriados ao contrário do que
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sucederia se fosse de considerar o referido prazo como um prazo
judicial ou processual, nos termos do n. o 3 do referido art.o 144o

do CPC (por todos, ver Ac. do STA de 21.04.93 — Rec. 15.117, de
02.03.94 — Rec. 15.222, de 29.06.94 — Rec. 14.376, de
11.01.95 — Rec. 18.139, de 22.02.95 — Rec. 18.155, a Ac. do pleno
desta secção de 18.12.96 — Rec. 13.176 no qual se sumaria: “o prazo
da impugnação judicial — art.o 89o do CPCI — é de caducidade ou
substantivo, integrante da própria relação jurídica material contro-
vertida pelo que à respectiva contagem se não aplica o art.o 144o

n.o 3 do C. P. C. mas, antes, o art.o 279o do C. Civil”.
Como a impugnação dos autos tem registo de entrada datado de

22.09.87, portanto na vigência deste último regime assinalado, não
sofre qualquer dúvida de que a tese do prazo de caducidade ou sub-
stantivo tem plena aplicação ao caso restante que, para o efeito em
nada difere, quando à natureza, em relação ao prazo previsto no
art.o 89o do C. P. C. I., mencionado.

Nesta linha de entendimento, que se tem por correcta, improcede
a primeira das conclusões (A) e mostram-se prejudicadas as demais
considerações vertidas nas restantes conclusões, tais como a defendida
aplicação das regras de contagem aplicáveis no processo judicial pois
como se viu existe norma expressa em que se fundamenta a aplicação
das regras do prazo de caducidade ou substantivo, de acordo com
o art.o 279 do C. Civil.

Daqui resulta que não encontra apoio legal a tese da recorrente
ao dizer que “terminado o prazo no dia 18 de Setembro de 1987
(uma Sexta-Feira)” possibilitaria “a prática do acto durante os três
dias úteis posteriores ao abrigo do disposto no n.o 5 do art.o 145o

do CPC pela simples razão de que isso só assim seria se estivéssemos
em presença de um prazo judicial o que não sucede.

E também não é verdade, contra o que vem sustentando pela re-
corrente que interposição do recurso — entendido como impugnação
judicial ou recurso contencioso — seja de considerar “um acto
judicial”.

Significa o exposto que também não é aplicável pelas razões adu-
zidas, o n.o 6 do art.o 145o do C.P.C.

O recurso tem, pois, de improceder não merecendo censura a de-
cisão recorrida.

Termos em que acorda em negar provimento ao recurso.
Custos pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Gonçalves Gomes — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Fundamentos. Ilegalidade concreta da
dívida exequenda.
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Doutrina que dimana da decisão:

A ilegalidade em concreto da dívida exequenda, de acordo
com o estabelecido na alin. g) do n.o 1 do art.o 286o do
Cód. Proc. Tributário só é possível fundamentar a oposição
à execução quando, à mingua do disposição legal, o exe-
cutado não pode reagir contra o acto de liquidação mediante
impugnação ou recurso.

RECURSO N.o 21 250 em que é recorrente Autodril — Sociedade
do Automobilismo do Estoril, AS e recorrida Fazenda Pública e
de que foi relator Exm.o Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acordam, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Autodril — Sociedade do Autódromo do Estoril, AS, com sede na
Rua Castilho, 50 — 7o Lisboa, não se conformando com a sentença
proferida pela M.a Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa (3o Juízo — 2.a secção) que julgou improcedente a oposição
à execução fiscal, veio da mesma interpor recurso directamente para
este STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

”1o — Na execução fiscal ”sub-judice” a oponente, ora recorrente,
foi citada para pagar a quantia exequenda de 749 998$00 referente
à liquidação adicional de IRS n.o 6410006345 respeitante ao ano de
1990.

2o — Tempestivamente a ora recorrente havia já impugnado ju-
dicialmente a referida liquidação estando ainda o respectivo processo
a correr seus termos.

3o — A oposição à execução fiscal ”sub-judice” fundamentou-se
na ilegitimidade prevista no art.o 286o n.o 1 alin. b) do CPT.

4o — Com efeito, o acto tributário em causa — a liquidação adi-
cional do IRS — reporta-se ao rendimento dos trabalhadores da ora
recorrente no decorrer do ano de 1990.

5o — São, pois, os trabalhadores, como titulares dos rendimentos,
os responsáveis originários pelo pagamento do imposto.

6o — A ora recorrente, enquanto entidade obrigada à retenção,
fica apenas subsidiariamente responsável pelo seu pagamento .

7o — Com efeito, estatui o actual art.o 96 n.o 2 do CIRS, rela-
tivamente aos rendimentos da categoria A do IRS que ”quando a
retenção não tiver sido efectuada, total ou parcialmente, cabe ao titular
dos rendimentos a responsabilidade originária pelo seu pagamento,
ficando as entidades obrigadas à retenção subsidiariamente res-
ponsáveis”.

8o — E dispõe o art.o 15o n.o 2 do CPT que ”quando a retenção
for efectuada novamente a título de pagamento por conta do imposto
devido a final, cabe ao substituído a responsabilidade originária pelo
imposto não retido e ao substituto a responsabilidade subsidiária.”

9o — É certo que na anterior redacção dada pelo Dec.lei 442-A/88,
de 30/11, ao art.o 20o do CIRS se estabelecia que ”quando, através
da substituição tributária, este código exigiu o pagamento total ou
parcial do IRS a pessoa diversa daquela em relação à qual se verificam
os respectivos pressupostos, considera-se a substituta, para todos os
efeitos legais, como devedor do imposto”.

10o — E a redacção anterior do art.o 96 do CIRS dispunha que
”nos casos previstos nos arts.o 91o a 94o; os titulares dos rendimentos
sujeitos a imposto são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento
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das importâncias que deviam ter sido deduzidas e entregues nos cofres
do Estado, restringindo-se, contudo, a sua responsabilidade à diferença
entre o que tenha sido deduzido e o que devesse tê-lo sido”.

11o — Só que a redacção entretanto dada ao art.o 96o n.o 2 pela
Lei n.o 75/93, de 20.12 e acima transcrita na cláusula 7o, bem como
a redacção dada ao art.o 15o n.o 2 do CPT́ são de aplicação imediata,
mesmo nos processos pendentes, nos termos do art.o 3o do CPT (cfr.
Ac. STA de 2.4.66 — B fls. 235 e CTF 33/86, fls. 379 a 380).

12o — Além de que, o acto tributário ”sub judice” — liquidação
adicional acima referida — sempre foi praticado já depois da entrada
em vigor do n.o 2 do art.o 96 do CIRS, na redacção transcrita na
supra 7.a conclusão.

13o — Não tendo, assim, havido retenção na fonte relativamente
às situações possíveis, na óptica da Administração fiscal, de apura-
mento de imposto em falta cabe ao titular dos rendimentos a res-
ponsabilidade originária pelo seu pagamento (ou seja aos trabalha-
dores da ora recorrente).

14o — A ora recorrente não cabe, consequentemente no campo
de incidência subjectiva da relação de imposto originária, só devendo
ser chamada à execução fiscal, em virtude do benefício de execução
própria, na falta de bens penhoráveis dos trabalhadores (art.o 239o

n.o 2, 15o e 3o todos do CPT e 96o n.o 2 do CIRS).
15o — A liquidação adicional sub judice e a notificação da ora re-

corrente para pagamento do imposto são, consequentemente ilegais.
16o — Daqui resulta, com toda a segurança, que a ora recorrente

é parte ilegítima na execução fiscal em causa.
17o — E esta ilegitimidade pode ser invocada e é fundamento de

oposição à execução, nos termos do art. 286o n.o 1 b) do CPT.
18o — É que no ano de 1990, período a que respeita a dívida exe-

quenda, o titular dos rendimentos a que se reporta o acto tribu-
tário — liquidação adicional — não é a ora recorrente, mas sim os
trabalhadores.

19o — Cabe, assim, perfeitamente dentro da alínea b) do art.o 286o

n.o 1 do CPT, ou seja, ilegitimidade de pessoa que não foi, durante
o período a que respeita a dívida exequenda, o titular dos rendimentos
que a originaram.

20o — É, pois, manifestamente ilegal a interpretação restritiva da
citada alin. b) dada na sentença recorrida, ao dizer-se expressamente
que este fundamento — ilegitimidade — apenas se verifica relativa-
mente às execuções por dívidas de Impostos Rodoviários e de Con-
tribuição Autárquica.

21o — Verifica-se, pois, a invocada ilegitimidade como fundamento
de oposição à execução fiscal, nos termos do art.o 286o n.o1 b) do
CPT.

22o — A douta sentença recorrida violou o disposto nos art.o 286o

n.o 1 b), 15o n.o 2, 3o e 239o n.o 2 todos do CPT e ainda o disposto
no art.o 96o n.o 2 do CIRS”.

Termina defendendo a revogação da sentença com o provimento
do recurso, julgando-se a ”recorrente parte ilegítima na execução
fiscal”.

Contra-alegou a Fazenda Pública sustentando a improcedência do
recurso.

O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que o recurso não merece provimento já que, alegando na
petição a recorrente que ”a liquidação foi mal feita” porque ”deveria
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ter sido referida ao devedor originário e não a ela própria que será
apenas devedora subsidiária”, e que ela, recorrente queria discutir
na oposição é ”a legalidade concreta da dívida exequenda o que não
é permitido na execução quando se pode impugnar a liquidação res-
pectiva, como é o caso”.

Acresce ainda que ”a factualidade alinhada pela oponente não in-
tegra de forma alguma nenhum dos três tipos de ilegitimidade que
a doutrina encontra na alin. b) do n.o 1 do art.o 286o do CPT”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
”A execução fiscal n.o 3247-95 corre termos no 2o Bairro Fiscal

de Lisboa, instaurada contra Autodril — Sociedade do Autódromo
do Estoril AS, para a cobrança da dívida de I.R.S. respeitante ao
ano de 1990 no montante de 749 998$00 e juros de mora a partir
de Janeiro 1995.

A oponente foi citada em 9/11/95 e deduziu oposição em 7/12/95
(fls. 3, 16 e 17).

Considerou-se na sentença recorrida que, verificando-se da ”cer-
tidão de relaxe das fls. 15 dos autos” que ”é a própria executada
que figura no título executivo” tal situação não tem enquadramento
no art.o 286o n.o 1 alin. b) 2a parte do CPT já que ”este fundamento
de oposição só pode verificar-se relativamente às execuções por dívida
de impostos rodoviários e de contribuição autárquica, o que não é
manifestamente o caso dos autos”, sendo que ”nenhum outro facto
é invocado pela oponente integrador doutros casos de ilegitimidade
contempladas” na referida alin. do citado artigo.

Mais se considerou na sentença que ”no fundo pretende a oponente
discutir (...) a legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda
nos termos do art.o 286o n.o 1 alin. g) do CPT o que lhe é vedado
já que a Lei assegura-lhe meio judicial de impregnação o que de
resto a oponente fez, como refere no art.o 2o da petição”.

Contrapõe a oponente, ora recorrente, que ”o acto Tributário em
causa — a liquidação adicional do IRS se reporta ao rendimento dos
trabalhadores dela (recorrente) no decorrer do auto de 1990” daí
inferindo que ”são, pois, os trabalhadores, como titulares dos ren-
dimentos, os responsáveis originários pelo pagamento do imposto”
pois ”enquanto entidade obrigada à retenção fica apenas subsidia-
riamente responsável pelo seu pagamento”.

Entende, por tudo isto, que tendo a oposição sido fundamentada
na ilegitimidade prevista no art.o 286o n.o1 alin. b) do CPT a sua
situação cabe, pois, dentro desta alínea, ou seja, no quadro da ”ile-
gitimidade de pessoa que não foi durante o período a que respeita
a dívida exequenda, o titular dos rendimentos que originaram”
(Concl. 19o) pelo que considera ”manifestamente ilegal a interpretação
restrita da citada alin. b) na sentença recorrida ao dizer-se que este
fundamento ilegitimidade — apenas se verifica relativamente às exe-
cuções por dívidas de Impostos Rodoviários a de Contribuições Au-
tárquicas” (20o concl.)

Segundo a recorrente, a sentença recorrida terá violado o disposto
nos art.o 286 n.o1 b), 15o n.o 2 e 3o e 239o n.o 2 todos do CPT e
ainda o disposto no art.o 96o n.o 2 do CIRS

Vejamos.
Como tem sido repetidamente afirmado pela jurisprudência deste

STA. do STJ e demais Tribunais Superiores, os recursos de decisões
jurisdicionais visam a reforma ou modificação de tais decisões e não
a criar decisões sobre matéria nova.
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Para dizer que toda a matéria alegada tendente a dar consistência
à violação dos arts.o 15o n.o 2 e 3o do CPT e do art.o 96o n.o 2
do CIRS, foi objecto de alegação também em sede de petição de
oposição à execução sem que, todavia, o Tribunal recorrido tenha
emitido qualquer pronúncia.

No entanto, a recorrente não arguiu a correspondente nulidade
por omissão de pronúncia, com enquadramento nos art.o 144o n.o 1
do CPT e 668o 1 alin. d) do CPC.

E porque não é matéria de conhecimento oficioso conhecer da
referida nulidade, dela não pode conhecer-se, como não se conhece.

Como também não pode este Tribunal de recurso conhecer da
referida matéria que extravasa o âmbito de ataque à decisão recorrida,
no respeito pela própria essência a finalidade do recurso jurisdicional.

O mesmo se diga relativamente à alegada violação do art.o 239o

n.o 2 do CPT afirmativamente à questão da subsidiariedade a execução
prévia dos bens do originário responsável, questões estas que não
foram abordadas na sentença recorrida.

De resto toda a alegação dessa matéria já referida, como integradora
de violação dos apontados normativos, tem em vista a discussão da
relação jurídica material em que se funda a liquidação, o mesmo
é dizer da legalidade concreta da dívida exequenda, como bem se
assinalou na sentença recorrida, o que lhe está vedado em sede de
oposição à execução uma vez que a Lei garante-lhe o meio judicial
de impugnação o que está de acordo com o disposto no art.o 286o

n.o 1 alin. g) do CPT. Entendimento esse, que no fundo, foi acolhido
pela oponente recorrente ao impugnar o acto tributário de liquidação,
como disso deu notícia nos presentes autos.

Resta-nos a questão de saber se a sentença recorrida violou o
art.o 286o n.o 1 alin. b) do CPT, nos termos em que é posta ao Tribunal
pela recorrente, no quadro da ”ilegitimidade de pessoa que não foi,
durante o período a que respeita a dívida exequenda, o titular dos
rendimentos que a originaram.

Confrontada esta asserção da recorrente com a dita alin. b) do
n.o 1 do art.o 286o do CPT, resulta, logo claro, que, acolhendo-se
neste normativo, três tipos de ilegitimidade, como decorre do próprio
texto e é assinalado pela doutrina a jurisprudência (cfr. Notas n.o 13
a 22 ao art.o 286o do Cód. de Proc. Tributário, 2a edição pag. 571
a 573, de Alfredo J. de Sousa e Silva Paixão, bem como os arestos
deste STA ali citados), ela não se identifica com qualquer dos tipos
de ilegitimidade ali referidos.

Com efeito, figurando a recorrente como executada no título exe-
cutivo — enquadrável em abstracto na 2.a parte da alin. b) (2o tipo
de ilegitimidade) — é manifesto que ali não cabe numa situação como
a dela, quando alude a que ”não foi durante o período a que respeita
a dívida exequenda, o titular dos rendimentos que a originaram (su-
blinhado nosso), não constituindo, pois, fundamento de oposição à
execução.

Mais uma vez se dirá que se está no domínio da discussão concreta
da liquidação da dívida exequenda, patenteada na expressão subli-
nhada, o que, como já se evidenciou pela alin. g) do n.o 1 do mesmo
art.o 286o não pode ter acolhimento, no caso dos autos, em virtude
de a Lei assegurar meio judicial de impugnação.

Finalmente, alega a recorrente que a sentença recorrida fez uma
”interpretação restritiva da citada alin. b) (...) ao dizer-se que este
fundamento — ilegitimidade — apenas se verifica relativamente às
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execuções por dívidas de Impostos Rodoviários a de Contribuição
Autárquica”.

Ora, da leitura da sentença não resulta tal conclusão. O que nesta
se disse foi circunscrito ao 2o tipo de ilegitimidade constante da alin. b),
único segmento legal que, em abstracto, podia dar eventual cobertura
à situação alegada pela recorrente, tomando como ponto de partida
a circunstância de ela figurar no título executivo como executada,
condicionalismo este não verificável em nenhum dos outros dois tipos
de ilegitimidade a que se refere aquela alínea.

Certo é também que a recorrente não alega razões conducentes
a que o caso vertente logre outro enquadramento na mencionada
alínea b).

Em suma, não se mostram violados os normativos indicados pela
recorrente 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 40%.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Nulidades de decisão. Oposição entre factos dados como pro-
vados. IVA. Empregados da Philips. Ampliação da matéria
de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não constitui nulidade de decisão por oposição entre
fundamentos e decidido, a contradição entre factos dados
como provados no acórdão recorrido, independentemente
de haver erro de julgamento sobre matéria de facto.

II — No caso de haver contradição entre factos que sejam
essenciais para a decisão da causa em acórdão da Re-
lação, deverá este ser revogado e ordenada a ampliação
da matéria de facto nos termos dos art.os 729o n.o 3
e 730o n.o 1 do C. P. C.

III — É caso dessa contradição aquela situação em que no
acórdão se afirma, por um lado, que não se provou que
um empregado da Philips que adquiriu bens destinados
a familiares e amigos tivesse obtido qualquer vantagem
patrimonial e, por outro, se veio a concluir, com base
em presunção judicial, que ele vendeu as mercadorias
e lucrou com os actos de comércio que praticou.
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Recurso n.o 21 489. Recorrente: Adelino Santos Canais Rodrigues.
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. Adelino Santos Canais Rodrigues. com os demais sinais dos autos

dizendo-se inconformado com o acórdão do Tribunal Tributário de
2.a Instância (actual Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo, de 95.10.30, que, havendo concedido pro-
vimento ao recurso para ele interposto pela Fazenda Pública, revogou
a decisão do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa (3o juí-
zo — 2a secção), de 94.11.21, e julgou improcedente a impugnação
por ele deduzida contra a liquidação do IVA e respectivos juros com-
pensatórios relatos ao ano de 1986, dos montantes de 64 420$00 e
18 717$00, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação e a manutenção do julgado em primeira instância.

2. A primeira instância anulou a liquidação sindicada por ter julgado
procedente a causa de pedir alegada pelo impugnante de que, ao
adquirir junto da Philips Portuguesa, S. A. onde era empregado alguns
bens com destino aos seus familiares e amigos, não pretendera obter
nem obtivera qualquer vantagem patrimonial e, como tal, não era
sujeito passivo de IVA, como se exige nos art.os 1o e 2o n.o l do
CIVA.

3. O aresto recorrido estribou-se no entendimento de que, em face
do volume das compras, era de presumir judicialmente ou segundo
as regras da experiência de vida que o impugnante vendeu as mer-
cadorias e que lucrou com os actos de comércio que praticou e que.
deste modo, tinha agido como sujeito passivo de IVA.

4. Pretexta agora o recorrente, nas suas alegações de recurso que
o acórdão recorrido enferma em síntese, de nulidade, dado que, não
obstante se ter dado como assente, em sede de probatório, que ele
não agira com o ânimo de obter lucros e não os obtivera, acabou
por concluir que ele vendeu as mercadorias e lucrou com tais vendas
e de erro de aplicação da lei ou seja, do disposto no art.o 2o n.o 1
al. a) do CIVA, porquanto os factos dizem que ele não obteve qualquer
vantagem patrimonial, exercera uma actividade de mero favor a ter-
ceiros e a Fazenda Pública não demonstrou a existência de duas
transmissões.

5. A recorrida Fazenda Pública manifestou, em contra-alegações,
o seu total apoio ao julgado.

6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no qual de-
fende, em resumo, que o recurso não merece provimento pelo fun-
damento da nulidade porquanto, ao alegá-la, o que o recorrente pre-
tendia era discutir a apreciação da prova e esta não constitui fun-
damento de recurso para o tribunal de revista, mas que já o merece
em função do outro fundamento enquanto entendido na acepção de
que o tribunal fizera uma presunção judicial sem haver fixado a base
de que podia partir ou seja, os factos indutores.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São duas: a primeira é a de saber se o acórdão enferma de nulidade;

a segunda a de saber se ele errou na aplicação do disposto no art.o 2o (1) Neste sentido, também, o acórdão deste tribunal de 29.01.97 in rec. 20 161.

2861

n.o 1 al. a) do CIVA ao julgar o recorrente como sujeito passivo
de IVA.

2. A matéria de facto.
A instância recorrida deu como provado o seguinte quadro de facto:
a) A Philips Portuguesa, S. A., faculta aos seus empregados a aqui-

sição de mercadorias concedendo descontos com percentagens idên-
ticas às praticadas nas vendas aos seus melhores clientes (10%+5%
de pronto pagamento ou 8%+5% de pronto pagamento) e ainda
desconto com percentagens superiores para artigos em liquidação;

b) As aquisições referidas são documentadas por talões de venda
a dinheiro ou facturas, consoante haja ou não mercadorias em exis-
tência na Loja de Empregados. As facturas referem o nome do em-
pregado adquirente e ainda o local de entrega da mercadoria;

c) O impugnante efectuou durante o ano de 1986 compras (ex-
cluindo o IVA) na, valor de 1 610 000$00;

d) Esses bens, pela sua quantidade e valores, não se destinaram
ao seu consumo particular.

e) Não se prova que o impugnante tenha obtido das pessoas para
quem os bens se destinavam qualquer vantagem patrimonial.

3. Os factos e o direito.
3.1. A primeira questão.
Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não constitui nulidade

do acórdão a oposição ou contradição entre os factos nele dados
como provados, ainda que com base em ilações judiciais (1).

A nulidade da sentença de que se fala na al. c) do n.o 1 do art.o 668o

do C.P.C. (também aplicável ao acórdão da Relação por força do
disposto no arto 716o da mesma lei adjectiva) só se verifica quando
existe contradição entre o decidido relativamente à causa pela sentença
(estatuição da sentença) e os seus fundamentos ou seja, revela-se
num vício do silogismo lógico de que emerge a decisão.

A exposição de motivos de facto e/ou jurídicos aponta para uma
certa decisão e acaba por sair uma outra de sentido contrário.

A contradição entre os factos dados como provados constitui apenas
uma contradição entre fundamentos de facto da decisão.

É claro que tal resultado comprova a existência de um erro de
julgamento sobre a matéria de facto de livre apreciação.

Um dos dois pactos dados como provados não será verídico, não
se poderá ter verificado, dado que um anula o outro.

Só que esse erro de julgamento sobre a matéria de facto não pode
ser sindicado por este tribunal de revista, pois tal é a situação em
que este tribunal de recurso se encontra (art. 21o n.o 4 do ETAF),
dado não se estribar na 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 que são os únicos dois casos
em que tal erro pode ser objecto de recurso de revista nos termos
do n.o 2 do art.o 722o do C. P. Civil.

Temos portanto, de concluir não se verificar a apontada nulidade
do acórdão e não obstante o vício integrar uma outra figura de direito
não poder este tribunal de direito desfazer a contradição dos fun-
damentos de facto.

3.2. A segunda questão.
Mas se a falada contradição de fundamentos não pode determinar

a anulação do acórdão, já poderá acarretar a sua revogação.



(2) Neste sentido, o acórdão deste tribunal, de l7.05.95 in C.T. Fiscal no 380, págs. 377.
(3) O uso, nestes casos, da faculdade do n.o 3 dos arts.o 729o e 730o n.o 1 do C.P.C.

foi abertamente admitido pelo eminente professor Alberto dos Reis (C. P. Civil, Anotado,
Vol. VI, págs. 83) e Rodrigues Bastos (Notas ao Código de Processo Civil, vol. III, págs. 363)
e tem sido sustentado em diversos arestos do STJ, nomeadamente, entre outros, nos de
28.04.75, 16.06.83, 16.06.91 e 3.10.91 in respectivamente BMJ n.os 246o-107, 328o-546, 408o-218
e 410o-680.
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Diz o n.o 1 do art.o 729o do C. P. Civil que este tribunal aplicar
definitivamente o regime jurídico que julgue adequado aos factos
materiais fixados pelo tribunal recorrido.

Mas, traduzindo-se a segunda questão decidenda, ao fim e ao cabo,
em saber se o recorrente agiu como sujeito passivo, segundo a definição
que de tal figura fiscal dava a redacção original da al. a) do n.o 1
do art.o 2o do CIVA, a sua resolução implica que, existindo aquela
contradição de fundamentos de facto, ela seja resolvida, pois que
esta respeita a elementos indispensáveis à decisão sobre aquela qua-
lidade, tal como ela se encontra enunciada abstractamente na lei.

E a contradição existe de facto. Na verdade, enquanto no probatório
do Acórdão se afirma não se ter provado que o impugnante tivesse
obtido das pessoas para quem se destinavam os bens qualquer van-
tagem patrimonial, veio o mesmo a afirmar por presunção judicial,
ao fazer o exame critico das provas segundo as regras de experiência
comum, o jacto absolutamente contraditório com aquele de que o
impugnante vendeu as mercadorias e que lucrou com os actos de
comércio que praticou.

Ora, se se relevasse a primeira afirmação de facto ter-se-ia de con-
cluir que o recorrente não seria sujeito passivo à luz da definição
que de tal qualidade fiscal dá o citado preceito da al. a) do n.o 1
do art.o 2o do CIVA (redacção original), porquanto não teria pra-
ticado, de modo independente, qualquer acto de comércio (2).

Ao invés, a adopção do facto tirado por ilação conduziria a resultado
oposto.

Estamos, pois, perante uma situação que impõe novo julgamento
da citada matéria de facto, nos termos do n.o 3 do art.o 729o do
C. P. Civil.

Na verdade, a situação ajusta-se a uma falta de caracterização ou
de explicitação da espécie concreta de factos que são absolutamente
necessários à decisão desta questão decidenda (3).

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

em, concedendo pimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e
ordenar, nos termos dos art.os 729o n.o 3 e 730o n.o 1 do C. P. Civil
a baixa dos autos à actual Secção de Contencioso Tributário do Tri-
bunal Central Administrativo, a fim de que, se possível pelos mesmos
juízes, seja ampliada a matéria de finto em ordem a constituir base
suficiente para a decisão de direito.

Sem custas por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. - Relator - BENJAMIM RO-
DRIGUES VÍTOR MEIRA e ERNÂNI FIGUEIREDO. - Fui pre-
sente, JORGE MANUEL LOPES DE SOUSA.
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Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso Contencioso. Rejeição. Emolumentos de Notariado.
Acto definitivo. Liquidação impugnável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É de rejeitar, por manifesto ilegalidade da sua interpo-
sição, o recurso contencioso interposto de despacho do
Ministro da Justiça que, em via de recurso hierárquico
facultativo, confirmou despacho do Director-Geral dos
Registos e do Notariado que indeferira recurso de decisão
de Notário sobre liquidação de emolumentos.

II — A decisão de notário que conheceu de reclamação ne-
cessária sobre liquidação de emolumentos de Notariado
é um acto material e verticalmente definitivo, por isso
que passível de impugnação judicial nos termos do ar-
tigo 62.o, a) do ETAF.

Recurso n.o 21 518. Recorrente: Mota Gestão e Participações — So-
ciedade Gestora de Participações Sociais, S. A. Recorrido: Ministro
da Justiça. Relator: Luís Filipe Mendes Pimentel.

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

‘‘Mota Gestão e Participações — Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, S. A., com sede na Rua do Rego da Lameiro, 38, Porto,
veio interpor recurso contencioso de anulação do despacho do Mi-
nistro da Justiça de 12.I.96, que indeferiu o recurso hierárquico por
si interposto do Despacho do Director-Geral dos Registos e do No-
tariado que, por seu turno, indeferiu ‘‘reclamação’’ hierárquica de-
duzida contra o indeferimento, pelo Notário do 6o Cartório Notarial
do Porto, da reclamação contra a conta dos emolumentos devidos,
no montante de 9 011 204$00, por escritura de alteração de deno-
minação e do objecto social da recorrente.

Alega violação dos arto 106o e 168o, no 1, i), 115, no 5, e dos
artos. 2o, 3o, 18o e 266o, no 2, da Constituição, por isso que os emo-
lumentos em causa constituem um imposto não uma taxa, só podendo
ser estabelecidos por lei da Assembleia da República ou por D.L.
do Governo no uso de autorização legislativa, o que, no caso, não
sucedeu. Acresce que tal tributo, ao manifestar-se totalmente des-
proporcionado em face do serviço público notarial concretamente
prestado, implica, no caso concreto uma violação do princípio cons-
titucional da proporcionalidade.

Invoca, ainda, a recorrente como esteio da sua pretensão, violação
de princípio comunitário da liberdade de concorrência em totais con-
dições de igualdade, com assento normativo no Tratado de Roma,
no Tratado da União Europeia, bem como no direito comunitário
derivado, já que idêntico tributo inexiste como encargo a suportar
pelos agentes económicos operando sob outras ordens jurídicas na-
cionais do espaço comunitário.

‘‘Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso
decretando-se a anulação de acto expresso de indeferimento acima
invocado . . .’’.
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A recorrente juntou aos autos um parecer dos Drs. Xavier de Basto
e Lobo Xavier que conclui que o DL. 397/83, de 2/XI, não foi emitido
ao abrigo de autorização legislativa, pelo que o arto 5o da Tabela
de Emolumentos Notariado por aquele alterado está ferido de in-
constitucionalidade, consubstanciada em violação da reserva relativa
de competência da Assembleia da República.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
é de parecer que o recurso deve ser rejeitado, pois que’’ o recurso
hierárquico para o Ministro da Justiça de que vem o presente recurso
é meramente facultativo’’, ‘‘não define qualquer situação jurística
(. . .), não sendo, assim, acto lesivo’’.

Levada esta questão da rejeição do recurso ao conhecimento das
partes, apenas a Rct. se pronunciou sobre ela, no sentido da sua
improcedência.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram os autos os seguintes factores relevantes:
a) Por escritura pública realizada em 2 de Fevereiro de 1995 no

6o Cartório Notarial do Porto, a sociedade ora Ret. procedeu a al-
teração da designação social e a modificação do objecto social.

b) Pelo referido acto material foram, então, liquidados emolumen-
tos no montante global de 9 011 204$00;

c) Discordando de tal liquidação, a Rct. reclamou nos termos do
Deco Regulamentar no 55/80, de 8/X — artigo 139o — e do artigo
69o do D.L. 519-F2/79, de 29/XI, perante o Notário do dito Cartório,
que indeferiu tal reclamação;

d) De novo inconformada, a Rct interpôs recurso hierárquico para
o Director-Geral dos Registos e do Notariado, sem êxito;

e) Deste despacho de indeferimento de 7/IV/1995, a Rct. interpôs,
em 3 de Maio seguinte, recurso hierárquico para o Ministro da Justiça;

f) Tal recurso foi indeferido por despacho de 12.1.96, notificado
à Rct. em 8.II.96;

g) É deste despacho que vem interposto o presente recurso con-
tencioso, cuja petição deu entrada no STA em 11.IV.96.

Fixado o quadro factual, debrucemo-nos sobre a questão da re-
corribilidade contencioso do sobredito acto ministerial.

O arto 69o do DL. no 519-F2/79, de 29/XII, a par dos artigos 139o

e 140o do Regulamento dos Serviços dos Registos e do Notariado
(aprovado pelo Deco Regulamentar no 55/80, de 8/X) 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 deste, mas da decisão inicial do con-
servador ou notário, para o tribunal de comarca.

Sucede que o arto 62o, 1, a),... do ETAF veio cometer aos tribunais
tributários de 1a. instância o conhecimento’’ dos recursos dos actos
de liquidação de receitas tributárias estaduais, regionais, locais e
parafiscais’’.

Ora, como bem se sublinha no acórdão desta Secção de 7 de Maio
último, ‘‘a grande amplitude da fórmula empregue abrange, assim,
sem qualquer esforço, a liquidação de todas as receitas tributárias
estaduais, ( . . .), qualquer que seja a entidade que proceda à liquidação,
salvo legal especial.

‘‘O que sai reforçado pelo arto 121o, no 1, do mesmo diploma,
ao dispor que ‘‘ficam revogadas as disposições especiais sobre as ma-
térias que, são objecto do presente diploma, com excepção das res-
salvas dele constantes’’.
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E assim, as inicialmente apontadas disposições legais sobre a rea-
cção contra ‘‘erro de conta’’ dos serviços dos registos e do notariado
mostram-se revogadas, quer se entendam as pertinentes receitas como
imposto, quer como taxa. Isto face àquele realçada abrangência da
alínea a) do no 1 do dito arto 62o — receitas tributárias, ainda que
parafiscais.

Este normativo não se circunscreve à fixação da competência do
Tribunal Tributário de 1a. Instância. Expressa, outrossim, o seu
conteúdo.

Se compete aos tribunais tributários de 1a. Instância conhecer dos
recursos dos actos de liquidação de receitas tributárias, sem qualquer
excepção, é porque dela (liquidação) cabe recurso — impugnação ju-
dicial — e não qualquer outro meio processual (conf. citado aresto
desta Secção, seguido de perto).

Suprimiu-se, pois a ‘‘reclamação necessária’’ contra o falado ‘‘erro
de conta’’, verdadeiro acto de liquidação, em sentido próprio — ‘‘apli-
cação de uma norma tributária material’’ que prevê e regula a obri-
gação do tributo especificamente considerada, por um órgão da Ad-
ministração; definição do ‘‘conteúdo das posições jurídicas; do Estado
e do contribuinte, concretizando, para o primeiro, o direito a receber
uma prestação pecuniária de determinado montante, e para o segundo
o dever de a prestar’’ — conf. Alberto Xavier, Conceito e Natureza
do Acto Tributário, pgs. 82 e 83, e Cardoso da Costa, Curso de Direito
Fiscal pgs. 414.

Em suma: o meio processual idóneo para reagir contra a liquidação
de emolumentos notariais ou registatais é a impugnação judicial, de
que se ocupam os artigos 121o e seguintes do Código de Processo
Tributário.

É esta a jurisprudência pacífica deste Tribunal (vide, além de já
citado acórdão de 7 de Maio p.p., os de 17/IV/96 — rec. 20.316,
6.XI.96 — rec. 20.615, 15.I.97 — rec. 21.004, e de 22.I.97 — rec.
21.032).

Não havendo, pois, a situação jurídica em causa sido definida pelo
despacho ministerial em foco, antes o foi pela falada liquidação, ele
é irrecorrível, por não lesivo, impondo-se, pois, a rejeição do recurso
contencioso do mesmo interposto para esta formação.

Termos em que se acorda rejeitar o presente recurso — arto 57o,
4o, do RSTA.

Custas pela Rect., com taxa de justiça de 60 000$00 e procuradoria
de 60 %.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator) — Lúcio Barbosa — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Execução Fiscal — Hipoteca — Embargos de terceiro à pe-
nhora — Posse — Qualidade de terceiro.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Em execução hipotecária promovida pela C.G.Dep., a
penhora do bem hipotecado constitui mera emanação
da hipoteca, pelo que não é relevante, para efeitos da
dedução de embargos de terceiros àquele, a alegação de
posse adquirida in medio tempore.

2 — O embargante não é então, sequer terceiro, nos termos
e para os efeitos do art. 1037 no 2 do CP Civil, dada
a sua própria legitimidade passiva para ser demandado
na execução; ut. art. 56 no 2 do mesmo diploma.

3 — Só assim não sucede quanto o embargante procure de-
monstrar que a aludida garantia real lhe não é oponível.

Recurso no 21.527, em que é Recorrente Luís Manuel Batista Afonso
e Recorrida Fazenda Pública, e que foi Relator o Exmo Conso

Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Luís Manuel
Batista Afonso, da sentença do TT de 1a instâncias de V. Castelo,
proferida em 27-11-95, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro, pelo mesmo deduzidos contra a penhora de fls. 17.

Fundamentou-se a decisão, em que a hipoteca, na sequência da
qual foi efectuada a diligência embargada, é oponível ao embargante,
sendo a sua posse posterior àquela, podendo a execução por dívida
provida de quantia real seguir directamente contra o possuidor dos
bens onerados — art. 56 no 2 do C.P. Civil —, não sendo sequer ne-
cessária a nomeação de bens à penhora — seu art. 835.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
»1a - O promitente-comprador, em contrato-promoessa de compra

e venda de um prédio, que tenha entrado na posse dela, benefecia
da tutela de embargos de terceiro».

2a O art. 319 do Cód. Proc. Tribut. estabelece, como função dos
embargos de terceiro, a de reagir contra o «aresto, penhora ou outra
diligência judicial» que ofenda a posse de terceiro.

3a Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção pos-
sessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por di-
ligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4a O recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5a E é o terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo
a praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6a O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.

7a O mecanismo do no 2 do art. 56 do Cód. Proc. Civil., então
vigente, apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também é
parte na execução.

8a «A acção executiva em que se pretenda fazer valer uma garantia
hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens», isto é,
«tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor primitivo».

9a No caso «sub-judice», a acção executiva não foi instaurada contra
o possuidor-embargante e ora Recorrente.

2867

10a A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova, até final.

11a A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do dis-
posto no art. 319 do Cód. Proc. Tributário e arts. 56 do Cód. Proc.
Civil então vigente».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão porquanto uma vez que foi dado como provado que a hipoteca
a favor da C.G.D., foi registada em data anterior ao início da posse
pelo ora recorrente, não pode ter sucesso a sua pretensão.

O Ex.mo magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«É requsisito ou fundamento dos embargos de terceiro, que a posse

deste seja ofendida pela penhora.
Só há ofensa quanto a penhora seja, de alguma forma ilegal ou

ilícita.
Ora, no caso de penhora, pelo credor de bens regularmente hi-

potecados, para garantia do crédito e entretanto transmitidos, não
há ofensa da posse (ou da propriedade) do actual titular dela, ainda
que este não seja o devedor, desde que a hipoteca existisse à data
da transmissão.

Com efeito, em tal caso, a penhora é legalmente e impõe-se ao
actual proprietário e possuidor (adquirido), como resulta dos arts. 686,
695, 698, 721 e 725 do C. Civil e 56 no 2 e 835 di Cód. Proc. Civil.

Por outro lado, provindo a constituição da hipoteca e a transmissão
da posse e da propriedade da mesma pessoal ou titular, o direito
inscrito ou primeiramente inscrito (do credor hipotecário) prevalece
sobre o não inscrito ou posteriormente inscrito, de acordo com o
regime do Registo Predial e o referido art. 686 do C. Civil.

Das disposições legais citadas, resulta, ainda, que o embargante
não é terceiro, como exije o art. 1037 do Cód. Proc. Civil (e exige
o art. 351 actual).

É que o embargante é parte na causa (execução), conforme resulta
dos arts.696 e 698 do C.Civil e impõe os arts. 56 no 2 (e ainda os
3 e 4 da redacção actual) e 835 (redacção em vigor à data da penhora)
do Cód. Proc. Civil.

Quaisquer irregularidads ou omissões que haja ou tenha havido
no processo, quanto às partes e seu chamamento, devem ser invocados
ou atacadas no próprio processo executivo, nada tendo a ver com
a admissibilidade e procedência dos embargos, pois este não são meio
ou forma legal de as atacar.

Neste termos, entende-se que o recurso não merece provimento.
Neste sentido decidiu o Ac. deste STA de 14.5.1997 — Recurso
no 21.230».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«- A C.G.D. fez registar - definitivamente em 24-6-86 - hipoteca

sobre a dita fracção (habitação no 3o andar (piso 6), lado sul, bloco
nascente, com a área de 26 m2, localizada no prédio em propriedade
horizontal, sito em S. Gião — Val Flores, freguesia de Valença, de-
signada por «EZ, inscrita na respectiva matriz sob o art. 1558-EZ»,
para garantia de uma dívida de Agostinho Dias Ferreira e mulher,
cuja execução pediu, tendo aquela fracção sido penhorada em 26-1-94;

- O embargante não foi chamado a intervir naquela execução».
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Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, o credor hipotecário - C.G.Dep. - fez

instaurar execução fiscal contra o devedor, procedendo-se à penhora,
em 26-1-94, do imóvel (fracção autónoma EZ), cuja hipoteca fora
definitivamente registada em 24-6-86.

Penhora que, no entender do embargante, seria ilegal mercê da
sua posse, desde 15-1-88, por virtude de contrato-promoessa de com-
pra e venda, da mesma data, celebrado com o disto devedor, ora
executado.

Todavia, os embargos improcedem necessariamente, como vem
decidido.

Desde logo, o embargante não tem a qualidade de terceiro.
Nos termos do art. 1037 no 2 do CP Civil «considera-se terceiro

aquele que não tenha intervindo no processo ou no acto jurídico
de que emana a diligência judicial, nem represente quem foi con-
denado no processo ou quem no acto se obrigou».

Ora, como é sabido, na hipoteca como, em geral, nas garantias
reais, o credor tem o direito de se apagar pelo produto da venda
de certo bem, de preferência a outros credores - art. 686 do C. Civil.

Trata-se de um direito com natureza real - res, non persona debet -,
a que é inerente a chamada sequela: ubi rem mean invenio, ibi vindico.

Por isso é que a execução «pode seguir directamente contra o pos-
suidor dos bens onerados ...» - art. 56 no 2 do CP Civil.

Ou seja: tal posse não prejudica a afectação jurídica que, por causa
da hipoteca, sobre eles impende.

Assim, o possuidor está, para o efeito, na mesma posição de devedor
ou, como se expressa o recente Ac. deste tribunal, de 14-5-97, Rec.
21.230, «temo legitimidade passiva para ser demandado, directa e
originariamente, em processo de execução fiscal para cobrança de
dívidas à Caixa Geral de Depósitos, garantidas com hipoteca volun-
tária», não tendo, por isso, «a qualidade de terceiro mas de parte
que pode intervir no processo através da oposição de executado (em-
bargos de executados)».

Pelo que, logo em termo da sua própria alegação, o recorrente
não tem a qualidade de terceiro.

Por outro lado, aquele art. 56 no 2 tem em vista uma posse em
nome próprio, que não a mera detenção ou posse precária que ca-
racteriza, em geral, como é jurisprudência do STA, a alegada situação
de promitente comprador.

Cfr., por todos, os Acs, de 11-6-97 Rec. 21.186, de 20.12.95 - Rec.
13.460 e de 29-3-95 Rec. 18.536.

Aliás, e ainda que assim não fosse, a penhora nunca poderia ofender
a posse de embargante já que posterior à referida hipoteca, de que
aquela é mera emanação - art. 835 do Cód. Civil.

Assim, os embargos só seriam legítimos, se o embargante alegasse
- e provasse - qualquer fundamento através do qual se demonstrasse
que a dita garantia real lhe não é oponível - cfr. dito art. 1037 no 2,
2a parte -, o que não é o caso.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pelo embargante, com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

RECURSO. QUESTÃO DE FACTO. INCOMPETÊNCIA
HIERÁRQUICA.

Doutrina que dimana da decisão:

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

RECURSO: 21.582 RECORRENTE: Fazenda Pública; RECORRI-
DO: António Bernardino Peixoto Madureira; RELATOR: EXMO.
CONSo. Dr. VÍTOR MEIRA.

António Bernardino Peixoto Madureira, Procurador da República,
requereu no Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga a execução
do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 31.5.94 para pa-
gamento de juros indemnizatórios que entende serem devidos por
virtude de tal acórdão.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi o pedido julgado
procedente.

Inconformada com tal decisão dela recorreu a Fazenda Pública
para este Supremo Tribunal pedindo a sua revogação, formulando
as seguintes conclusões:

1. Está provado que o então contribuinte não solicitou o pagamento
de juros indemnizatórios na impugnação apresentada, peticionando
tão-somente, a anulação do imposto liquidado a mais.

2. Está também provado que foi o próprio contribuinte, impugnante
e aqui recorrente, voluntariamente e ”quiçá” por lapso, fez incluir
na declaração de IRS relativa ao ano de 1989, o valor de 204.000$00,
correspondente ao subsídio de compensação, como verba a incluir
no computo do rendimento global (a tributar em sede daquele
imposto).

3. Está provado que o recorrente obteve a sua pretensão junto
do Supremo Tribunal Administrativo, no que concerne ao valor do
IRS liquidado a mais e que esse valor lhe foi reembolsado pela Ad-
ministração Fiscal.

4. No entanto, o pagamento de juros indemnizatónos não foram
reconhecidos por aquele Venerando Tribunal, nem a Fazenda foi
”convencida” de ter havido erro imputável aos serviços.

5. Para além disso, o impugnante que pretenda ver reconhecido
o direito a juros está sujeito, sob pena de preclusão do seu direito,
ao ónus de alegação, não apenas do vício da liquidação, causador
da nulidade, mas também dos factos que possam integrar o tal com-
portamento ilicíto e culposo da AF.

6. Não podemos é, porquanto seria contrário à disciplina contida
no arto 24o do CPT, retirar da natureza do processo de impugnação
(mero contencioso de anulação) a ilação de que o pagamento dos
juros é uma consequência necessária e directa da anulação judicial
do acto tributário, resultante de erro de facto (ou seja: de que o
pagamento de juros se incluiria, no domínio dos efeitos da anulação,
automaticamente, no conceito de ”reposição da situação actual hi-
potética” ou de ”reintegração da ordem jurídica violada”).
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7. Nem tão-pouco se pode concluir pelo contrário, invocando o
disposto no arto 83o do Código do IRS.

O recorrido contra-alegou pugnando pela manutenção do decidido.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-

tido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
para conhecer do recurso por o mesmo não ter por exclusivo fun-
damento matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1 - O requerente deduziu em tempo a impugnação judicial cujo

processo se mostra apenso a este, e onde foi exarado o acórdão do
STA de fls. 63 e segs. que anulou a liquidação do IRS referido na
parte que incidiu sobre os mencionados 204.000$00;

2 - A administração fiscal procedeu a essa anulação, devolvendo
ao requerente apenas a quantia referente a IRS a mais liquidado
em face daquela decisão, não tendo liquidado nem pago ao requerente
quaisquer juros indemnizatórios;

3 - O requerente deu conhecimento ao Fisco em 6.8.90 de que
tinha incluído na sua declaração de IRS de 1989 aquela verba de
204.000$00, mas entendia que, tendo ela a dita origem, não devia
ser considerada na liquidação daquele imposto;

4 A devolução referida em 2. ocorreu em 17.11.95.
Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada pelo Ministério

Público apenas a, recorrente se pronunciou admitindo que o recurso
não tinha por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada pelo
Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167 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 fun-
damento 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 disputatum”
e não pelo ”quid decisum”, que para a determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria invoca releva ou não
para a decisão do recurso por a questão da competência ter de ser
previamente resolvida.

Com efeito a recorrente vem sustentar no recurso a ocorrência
de factos que não foram considerados como provados pela sentença
recorrida. Assim acontece com a afirmação de que não houve erro
imputável aos serviços - conclusão 4 por referência aos artigos 13o,
14o, 15o e 25o das alegações - ou, com a afirmação da conclusão
1 de que estava provado que o contribuinte não solicitara o pagamento
de juros indemnizatórios, as quais se não encontram contempladas
no probatório da referida sentença. Teremos pois que concluir que
efectivamente o recurso não versa exclusivamente materia de direito,
o que gera a incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para dele conhecer.

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 por tal competência caber
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.
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Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contribuição Industrial — Custos — Reintegração e Amorti-
zação — Indemnização — Arrendamento — Art. 2647 do
CCI — Divisão II da Tabela II, anexa à Port. 737/81, de
29-8 — Gastos plurienais.

Doutrina que dimana da decisão:

“A indemnização” paga ao anterior arrendatário comercial
ou industrial, para denúncia do respectivo contrato de ar-
rendamento, em ordem à alteração de idêntico contrato
com o mesmo senhorio e proprietário, para instalação no
mesmo local, de um novo estabelecimento comercial, cons-
titui um gasto plurianual na inicial, com enquadramento
no n.o 2 da Divisão II. — activo incorpóreo — da
Port. 737/81 de 29/8, sujeito consequentemente à taxa de
33,33%.

Recurso n.o 21 625 em que o recorrente é Luís Veiga Lda, o recorrido
é a Fazenda Pública, e de que foi relator o Exmo Cons. Dr. Brandão
de Pinho.

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

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Luís Veiga,
Lda, do acórdão do TT de 2a instância, proferido em 08Out96, que
negou provimento ao recurso que a mesma interpusera da sentença
a qual, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial, por
aquela deduzida, contra a liquidação adicional da Cont. Indust. de
1988, e respectivos juros compensatórios, nos montantes de
4 299 988$00 e 1 515 480$00, no total de 5 815 468$00.

Fundamentou-se o aresto recorrido, em que a “indemnização” em
causa “representa a contrapartida, paga pela recorrente ao anterior
arrendatário, para que este renunciasse ao contrato de que era titular
para que o senhorio pudesse celebrar novo contrato de arrendamento”,
constituindo uma defesa em todo semelhante à das despesas com
a escritura de arrendamento” e, assim, “um elemento incorpóreo que
faz parte do estabelecimento enquanto unidade económica” e “por
esse motivo, um bem do activo imobilizado”, “a contrapartida eco-
nómica e jurídica, para a recorrente, do pagamento de tal quantia
ao anterior arrendatário, ainda que só tenha entrado na sua esfera
jurídica com a celebração do contrato de arrendamento com o pro-
prietário”. E sendo “da própria essência das amortizações que se
trate de um registo contabilístico anual da desvalorização ou da re-
partição do custo dos elementos do activo imobilizado incorpóreo”
por “os elementos a que dizem respeito terem um período de vida
útil ou de duração provável limitada no tempo”, tal “não foi alegado
pela recorrente” nem “se trata de factos notórios nem são os mesmos
resultantes do conhecimento geral, ao contrário do que parece de-
fender a recorrente, nas alegações, quando afirma que nada nem
ninguém garante a recuperação total ou parcial do custo” pelo que
não podia a mesma “amortizar os gastos relativos à aquisição da
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titularidade do direito ao arrendamento, nos termos da tabela II.,
Divisão II., n. 1 (na percentagem de 33,33%)” da Portaria n.o 737/91,
de 29.08.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“A) Defende a decisão da 1a instância, aliás em sintonia com o

expresso pela ora alegante, e contrariamente ao defendido pela re-
partição de finanças, que o conjunto de negócios jurídicos, sub judice,
não correspondem a um trespasse.

B) No entanto, e mal, entende-se que tal custo tem características
de um gasto relativo à aquisição da titularidade do direito ao
arrendamento.

C) Como tal, estaríamos perante um elemento do activo imobilizado
incorpóreo.

D) No mais, e mal, se entende não ser amortizável porque não
perecível.

E) Aqui não pode efectivamente a alegante estar de acordo: nada
nem ninguém garante a recuperação total ou parcial do custo.

F) Terá que justamente considerar-se um custo, amortizável porque
perecível, tal como aparece na contabilidade da alegante.

G) Nestes termos, violou-se e não foi observado, na decisão de
que se recorre, o disposto no n.o 1 do arto 1o da Portaria 737/81,
de 29/8, conjugado com o disposto na Tabela II., divisão II., n.o 1,
da sempre mesma portaria, como seria elementar.

Termos em que se deverá considerar procedente a impugnação,
arquivando-se, consequentemente os autos...”

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão recorrida, já que “... o direito ao arrendamento tem por natureza
um tempo de vida útil e de duração que pode perdurar no tempo”
... “não tendo a impugnante alegado quaisquer factos, através dos
quais se pudesse provar o contrário”, devendo “portanto, a liquidação
impugnada manter-se na ordem jurídica.”

O Exmo magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do pro-
vimento do recurso, “tanto mais que não seja por força do arto 8o,
n. 3 do C. Civil, sendo certo que o caso dos autos é igual ao caso,
julgado no rec. 18.194, acórdão de 24-4-95 (cfr. fls. 162 e segs.), sendo
a recorrente a mesma.”

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“a) Os serviços de fiscalização tributária, depois de procederem

à análise da decl. Mod. 2, efectuaram a correcção impugnada, tendo
acrescido ao lucro tributável o montante de 11 332 200$00.

b) Esta correcção respeita, na perspectiva da AF, a amortizações
excessivas.

c) Seguindo a informação de fls. 50 e 51, “aquando da análise
do mapa de amortizações, mod. 6, em anexo à referida declaração
de 1988, deparou-se com um montante de 37 487 154$00, registado
na C/ de “Gastos de instalação e Reparação”, para o qual foi pedida
a discriminação.”

d) Após a verificação dos documentos solicitados, concluiu a A.F.
“que a importância de 34 000 000$00, incluída naquele valor, tinha
a natureza de trespasse e portanto não sujeito a amortização.”

e) Com efeito, no dia 15-9-87, os proprietários do prédio urbano
situado em Cascais, na Rua Frederico Arouca, n. 28 e 28-A, melhor
identificado na escritura de fls. 32 a 37, deram de arrendamento à
sociedade impugnante, o R/C do referido prédio, com entrada pelo
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n. 28 e 28-A, para o exercício do seu comércio de venda a retalho
de artigos de vestuário.

f) O anterior arrendatário era a sociedade Soelca, Lta, que aí exercia
o comércio de venda a retalho de electrodomésticos e artigos
eléctricos.

g) A Soelca, Lta, concordou em renunciar ao referido contratado
de arrendamento e entregar ao senhorio, livre e desocupada, a referida
loja desde que fosse compensada na abertura de novas instalações.

h) Esta compensação foi fixada em 34 000 000$00, e com esta im-
portância a Soelca renunciou ao contrato de arrendamento.

i) Esta indemnização foi paga pela impugnante, nos termos e con-
dições estipuladas no contrato de fls. 9 e 10.

j) A impugnante efectuou os pagamento parciais acordados por
conta da quantia fixada nos termos constantes dos recibos de fls. 11
a 29, datados de 1987 e 1988.

l) A impugnante contabilizou a referida quantia como “gastos plu-
rianuais não iniciais.”

Vejamos, pois:
Uma nota prévia se impõe, desde já:
Como resulta do probatório, a Administração Fiscal procedeu à

liquidação impugnada, no entendimento de estar em causa um tres-
passe, pelo que a aludida verba de 34 mil contos teria enquadramento
no n. 4 da Divisão II. da tabela II., anexa à Portaria 737/81, de 29/8.

Ora, como é sabido, cada acto tributário — como “acto de aplicação
de uma norma tributária material praticado por um órgão da ad-
ministração” — cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tri-
butário, pág. 92, define, em concreto, uma relação jurídica autónoma,
a que é subjacente um determinado facto da vida real.

É esse facto concretamente considerado, de acordo com uma norma
que o prevê como fonte da obrigação do imposto, que dá origem
à aplicação da mesma, consubstanciada no referido acto.

Ou seja: para liquidar o imposto, a repartição de finanças considera
uma situação factual concreta e determinada, que enquadra na pre-
visão legal.

Assim, o acto tributário não pode, de modo algum, distanciar-se
ou abstrair, hoc sensu, dos referidos pressupostos — factuais — con-
cretos, por modo que, considerados outros, deixava de estar em causa
o mesmo acto tributário.

Efectivamente, o tribunal não pode praticar administração activa,
sob pena de usurpação de funções.

O princípio exposto não invalida, porém, a liquidação em causa.
É que a entidade liquidadora considerou efectivamente os factos

referidos, só que lhes terá dado uma qualificação jurídica inadequada.
Mas não é o nomen juris o suporte do acto tributário mas a situação

factual respectiva.
Está-se, pois, face a um mero problema de qualificação jurídica,

irrelevante para o efeito em causa: n.os 2, 4 ou 6 da dita Divisão.
No fundo, trata-se, aliás, da aplicação do princípio geral de direito

administrativo, da conservação ou aproveitamento dos actos admi-
nistrativos emitidos, no uso de poderes vinculados, que impõe a ma-
nutenção, na ordem jurídica, dos actos que, ainda que cometidos
com erro de direito, correspondem à decisão concreta querida pela
lei.

Isto porque “tendo a Administração de agir vinculadamente é o
rigor da obediência dos pressupostos legais que importa à validade
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do acto... Certo é que os efeitos jurídicos por ele produzidos” cor-
responderam às decisões impostas por lei em face dos pressupostos
existentes.”

Cfr. por todos, o recente, Ac. do STA — Pleno da 1a secção — de
20-03-97, rec. 27930.

Assim, entendendo embora o tribunal a quo — agora, aliás, em
concordância com a própria Administração (cfr. fls. 50 e 51) — não
estar em causa um trespasse — dito n.o 4 — não há óbice à funda-
mentação de direito, do acto tributário impugnado, face ao n.o 6 — ou-
tros direitos” — e, consequentemente, à respectiva análise jurisdi-
cional.

Ou de outro modo: face ao princípio da legalidade do acto tributário
a ao consequente exercício de poderes vinculados por parte da Ad-
ministração fiscal, o tribunal pode entender como válido aquele acto,
com fundamento no dito n.o 6, que não no inicialmente perfilhado
n.o 4.

Pelo que há que apreciar a questão decidida no acórdão recorrido
e que constitui o objecto do recurso.

Aquele aresto decidiu-se pela ilegalidade do procedimento da im-
pugnante pois mesmo que se entendesse — como igualmente pretende
a Administração Fiscal — estar-se em face de um encargo passível
de ser qualificado como integrante do activo imobilizado incorpó-
reo — n.o 6 da dita Divisão II. — “alvarás — licenças — concessões
e outros direitos —, ele não seria amortizável por não respeito a
depericimento — cfr. al. a) respectiva; nem a recorrente alegou o res-
pectivo “período de vida útil ou de duração provável limitada no
tempo.”

Aquela verba paga ao anterior arrendatário representaria a con-
trapartida da sua renúncia ao anterior contrato de arrendamento de
que era titular para que a impugnante pudesse celebrar novo ar-
rendamento, pelo que, efectivado este, estaria em causa um “elemento
incorpóreo que faz parte do estabelecimento enquanto unidade eco-
nómica, constituindo, por esse motivo, um bem do activo imobilizado.”

Só que ele parece dever considerar-se, conforme operou a con-
tribuinte, como um gasto plurianual não inicial, previsto no n.o 2
da mesma Divisão, amortização à taxa de 33,33%.

Tem-se, assim, por correcto o Ac. deste tribunal, de 26-4-95 in
Apêndice ao Diário da República, relativo à recorrente e à mesma
questão posta nestes autos, estando ali em causa o exercício de 1987
e, ora, o de 1988.

Como ali se afirma, “trata-se de um gasto efectuado pela recorrente
para a obtenção do novo arrendamento e instalação, no local ar-
rendado, de um novo estabelecimento, gasto este semelhante aos re-
feridos na Portaria, com vista a aumentar a fonte produtora da re-
corrente. E é um acto plurianual, na medida em que ele visa o aumento
de receitas a partir da sua efectivação e durante anos sucessivos.”

Por outro lado, não sofre dúvida de que tal gasto se consumiu.
Com efeito, com a sua realização, nada ficou no património da re-
corrente que tenha correspondência com esse gasto. É certo que o
novo estabelecimento da recorrente pode ter valor comercial autó-
nomo, susceptível de transacção — e tudo indica que o tenha. Mas
esse novo valor, e o seu maior ou menor montante, tem a ver com
o valor de aviamento que vier a ser alcançado com o giro do es-
tabelecimento. E, repete-se — esse valor não tem correspondência
com o gasto realizado para a obtenção do novo arrendamento; e
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a mais-valia porventura alcançada com a sua eventual transação ficará
sujeita a IRC.

O gasto efectuado pela recorrente tem a mesma natureza de qual-
quer outro dos previstos, a título exemplificativo, no n.o2 da Divisão II.
da portaria”: “despesas com aumento de capital, transformação ju-
rídica das sociedades, emissão de obrigações, campanhas publicitárias,
prospectos, estudos, reorganização ou racionalização, encargos finan-
ceiros com a aquisição ou produção própria de imobilizado corres-
pondentes ao período em que os respectivos bens não estão em fun-
cionamento, etc.”

Refira-se finalmente que os “outros direitos” referidos no n.o 6
da mesma portaria — Divisão II, são direitos de natureza publicista
como logo resulta da referência, na sua primeira parte, a alvarás,
licenças e concessões.

De outro modo, resultaria ininteligível a mesma Divisão, e até,
a própria Portaria.

Pois qualquer custo, como gasto que é, corresponde sempre à aqui-
sição de um direito: por exemplo, ao preço de uma máquina — activo
imobilizado corpóreo — corresponde o direito à sua aquisição, a sua
compra, em suma.

O próprio direito ao arrendamento, concretizado na posição jurídica
de inquilino, constitui também, inequivocamente, um direito.

E não é sustentável a respectiva integração no dito n.o 6.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-

vogando-se o aresto recorrido — e, em consequência, a senten-
ça — julgando-se procedente a impugnação e anulando-se a liquidação
impugnada.

Sem custas, tanto nas instâncias como neste STA.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

RECURSO. QUESTÃO DE FACTO. INCOMPETÊNCIA
HIERÁRQUICA.

Doutrina que dimana da decisão:

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

Recurso n.o 21 662. Recorrente: João Manuel Ribeiro de Sousa Frei-
tas. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: EXMO. CONSo Dr. VÍ-
TOR MEIRA.

João Manuel Ribeiro Sousa Freitas deduziu oposição à execução
que lhe foi instaurada pedindo que fosse reconhecida e decretada
a inexistência de título executivo e da obrigação exequenda.
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A oposição foi liminarmente rejeitada pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro por o opoente pretender, de acordo
com a factualidade articulada, questionar a legalidade da liquidação
da dívida exequenda, o que não podia fazer em processo de oposição,
face ao disposto no artigo 286o no 1 do C.P.T.

Inconformado com o decidido, recorreu o opoente para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da decisão, for-
mulando as seguintes conclusões:

1a - A reclamação contra o Rendimento Tributável fixado no âmbito
da Liquidação Oficiosa, feita nos termos do arto 77o do C.P.T. tem
efeito suspensivo até à sua decisão (arto 90o do C.P.T.);

2a - Da falta de notificação ao executado da deliberação da comissão
de revisão no sentido de manter ou alterar o valor do Rendimento
Tributável, decorre a inexistência de caso julgado relativamente à
reclamação apresentada e, consequentemente, a falta de título exe-
cutivo e inexequibilidade da obrigação;

3a - A Liquidação do Rendimento Tributável feita por presunção
e oficiosamente deve, por força da lei, ser fundamentada, com expressa
menção dos fundamentos de facto e de direito da decisão;

4a - A adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição
ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto
equivale à falta de fundamentação;

5a - O acto administrativo-fiscal - o acto de Liquidação - é, “in
casu”, um acto sem fundamentação e, por isso, um acto ilegal;

6a Decidindo como decidiu, o M.m Juiz a quo não fez correcta
interpretação e aplicação da lei, violando as disposições ínsitas nos
artigos 77o, 90o, 91o, no 1, 97o, 123o e 286o, no 1, al. g) do Cód.
Proc. Tributário, artigo 78o do C.I.R.S., arto 1o do D.L. no 256-A/77,
de 17 de Junho e artigos 123o, 124o e 125o do D.L. no 442/91, de
15 de Novembro.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão de hierarquia deste Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do recurso por o mesmo não
ter por exclusivo fundamento matéria de direito.

O recorrente foi de parecer de que o recurso se circunscreve ex-
clusivamente a matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A decisão recorrida fixou a seguinte factualidade:
A) - Pela Rep. de Finanças de Ponta Delgada corre termos a exe-

cução fiscal no 2992-95/1004476, instaurada contra o opoente.
B) - Constitui título executivo o original do doc. de fls. 11 que,

aqui, se dá por reproduzido para todos os efeitos legais.
C) - A Rep. de Finanças de Ponta Delgada expediu, à do Fundão,

carta precatória nos termos dos docs. que constituem fls. 13 e 14
e que, se dão por reproduzidas para todos os efeitos legais.

D) - Em 95/10/09 foi expedido, ao opoente, aviso de citação re-
gistado, nos termos do art. 275o/2 do C.P.T.

Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada pelo
Ministério Público.

Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o, no 1, alínea b), do E.T.A.F. este Supremo Tribunal apenas
conhece dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com
exclusivo fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal
tem vindo a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento
do Professor Manuel de Andrade de que a competência se afere

2877

pelo “quid disputatum” e não pelo “quid decisum”, para a deter-
minação 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 alegações do recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta o recorrente, como refere o Ministério Pú-
blico, que não foi notificado da deliberação da comissão de revisão
e que a fixação do rendimento tributável foi feita por presunção.
Ora como se alcança da factualidade fixada pela decisão recorrida
que também se transcreveu acima não constam como provados os
factos referidos. Temos pois que concluir que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito o que determina a incompetência
em razão de hierarquia do Tribunal para dele conhecer.

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

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

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Vítor Meira (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto e incompetência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

Versa matéria de facto o recurso em cuja conclusão das ale-
gações se discute se a oponente era velha, senil e incapaz.

Recurso n.o 21 733; Recorrente: Angelina Dinis; Recorrida: Fazenda
Pública; Relator: Juiz-Conselheiro António Pimpão.

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

1. Angelina Dinis, recorre da sentença que, no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Leiria, julgou a oposição improcedente.

Formula, em alegações, o seguinte quadro conclusivo:
1. Foi violado o preceituado no arto 13o do CPT.
2. A sentença inverteu o ónus da prova, sendo o Estado quem

deve demonstrar, na execução fiscal, a culpa na diminuição do pa-
trimónio, como entende o Ac. do STA, de 24-7-90, proferido no
processo 12007.

3. Na interpretação do acórdão a responsabilidade dos adminis-
tradores e gerentes das empresas e sociedades de responsabilidade
limitada deixou de assentar numa presunção juris tantum de culpa
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meramente funcional, derivada de um posicionamento estatutário,
ou seja, do puro e simples exercício de cargos directivos.

A responsabilidade dos administradores e gerentes passou a ter
base numa presunção juris tantum de culpa efectiva (traduzida, como
reza o arto 78 do C. das sociedades comerciais, na inobservância dolosa
ou negligente das disposições legais ou contratuais destinadas à pro-
tecção dos credores).

4. Sendo a recorrente uma velha senil, incapaz, onde estará a sua
negligência e o seu dolo?

Assim deve ser revogada a douta sentença e ser decretado que
a recorrente é:

a) parte ilegítima;
b) não foi responsável pela delapidação do património;
c) não pode operar a reversão contra uma velha, senil, inconsciente,

havendo mesmo património da sociedade, em Santarém.
A recorrente afirmou no requerimento de fls. 120 que vinha “in-

terpor recurso, da matéria de direito” pelo que foi o mesmo admitido
a subir para o STA (fls. 122).

O EMMP entende que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito já que na conclusão 4a das alegações sustenta que, no
período da gerência era “velha, senil e incapaz” pretendendo tirar
destes factos consequências jurídicas tendo a sentença em apreciação
dado como provado que a doença alegada pela recorrente não a
incapacitou para a gerência.

Ouvida a recorrente sobre a questão suscitada pelo EMMP nada
disse.

2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria
factual:

a) Com base nas certidões de fls. 31 a 66 desta oposição e nas
certidões de fls. 31 e 32 da oposição 33/95 foram instauradas execuções
contra “Recaldas Recauchutagem, L.da, para haver desta o montante
de 10.265.716$00 proveniente de IVA e de Contribuições ao CRSS;

b) A executada Recaldas, L.da, foi citada em 30-3-93;
c) Por despacho de 18-3-94 foi ordenada a reversão da execução

contra a ora oponente Angelina Dinis por ter sido gerente da
executada;

d) A oponente foi citada em 18-3-94 e deduziu oposição em 9-5-94;
e) A executada Recaldas, L.da, encontra-se registada na CRC de

Caldas da Rainha desde 3-4-86, sendo a gerência exercida por três só-
cios, um deles obrigatoriamente a sócia Angelina Dinis (cfr. certidão
de fls. 18 a 22);

f) A executada Recaldas, L.da, obriga-se pela assinatura conjunta
de dois sócios-gerentes (cfr. doc. de fls. 18 a 22);

g) A oponente, na qualidade de representante legal da executada
assinou os doc. de fls. 86 a 89 referentes aos exercícios de 1988 (decl.
mod. 2 de C.Industrial - Grupo A), onde consta como gerente e
tendo recebido, nessa qualidade, 558.000$00;

h) A decl. referida em g) foi entregue, nos serviços da administração
fiscal, em 24-10-89;

i) A oponente sofre da doença constante do doc. de fls. 28 cujo
conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido;

j) A Angelina Dinis passava muitas vezes pelas instalações da Re-
caldas e perguntava normalmente ao Fonseca Correia se estava tudo
em ordem e se era necessário que ela fizesse alguma coisa;

l) A Angelina Dinis assinava toda a documentação da empresa
que o Fonseca Correia lhe apresentava tais como cheques para mo-
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vimentar a conta da empresa e até declarações que fossem necessárias
para as repartições públicas;

m) Os negócios da empresa eram tratados unicamente pelo Fonseca
Correia sem que a oponente tivesse qualquer intervenção nisso;

n) Por alturas de 91 princípios de 92, o Fonseca Correia e a esposa
criaram a Recauchutagem 1001 que passou a funcionar nas instalações
da Recaldas, vindo a matéria-prima em nome da Recaldas e depois
eram vendidos produtos como sendo da 1001;

o) No período referido em n) a oponente passava pelas instalações
e perguntava sempre se estava tudo em ordem e se era necessário
fazer alguma coisa;

p) A Angelina, por várias vezes, para se certificar do que se passava
na empresa, entrava nesta já depois do horário normal e muitas vezes
por volta das onze-meia noite e, posteriormente, ia discutir o que
se passava com o Correia acerca do material que estava a ser tratado
na empresa.

A recorrente afirmou no requerimento de fls. 120 que vinha “in-
terpor recurso, da matéria de direito” pelo que foi o mesmo admitido
a subir para o STA (fls. 122).

Entende o EMMP que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito já que na conclusão 4a das alegações sustenta que, no
período da gerência era “velha, senil e incapaz” pretendendo tirar
destes factos consequências jurídicas tendo a sentença em apreciação
dado como provado que a doença alegada pela recorrente não a
incapacitou para a gerência.

Importa, por isso, apreciar se se verifica a excepção da incom-
petência deste Tribunal, em razão da hierarquia, uma vez que se
trata de questão de conhecimento oficioso que deve ser prioritaria-
mente 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 I conforme os mesmos versem ou não, ex-
clusivamente, 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.
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É nestas, com efeito, que se fixa o objecto do recurso e se delimita
o seu âmbito pois que é nestas que se manifesta a divergência do
recurso com a decisão que lhe serve de fundamento (arto 690o do
CPCivil).

As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.

Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.

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 disponibilidade ou
não da matéria factual levada às conclusões das alegações.

A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pro-
núncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.

Na conclusão 4a das alegações sustenta a recorrente que, no período
da gerência era a oponente “velha, senil e incapaz”.

Assim afronta a recorrente a sentença em apreciação que não deu
como provados estes factos.

Saber se a oponente era velha, senil e incapaz íntegra matéria
de facto.

Do exposto resulta que o recurso interposto não versa exclusiva-
mente matéria de direito por na dita conclusão 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, fixando-se em 15.000$00 a taxa de justiça
e em 40% a procuradoria.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — António José Pimpão (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Abílio Madeira Bordalo. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Proc. Transgressão — Extinção do procedimento judi-
cial — Prosseguimento do processo para arrecadação de im-
posto profissional.

Doutrina que dimana da decisão:

O procedimento judicial a que alude o artigo 115.o do C.P.C.I.
é apenas o relativo à contravenção. Declarado extinto, por
prescrição, o procedimento judicial, o processo deve pros-
seguir para arrecadação do imposto devido.

Recurso n.o 21.865 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorridos
Julieta Vieira Duarte Sovelar, António Albano Freire de Carvalho
e Diamantino Duarte Soveral e de que foi Relator o Ex.mo Cons.
Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do
M.mo Juiz do T.T. de 1.a Instância de Santarém, dela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
da sentença, nos termos do artigo 144.o, n.o 1 do C.P.T.

c) Nos termos do regulamento das Custas dos Processos de Con-
tribuição e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 449/71, de 26
de Outubro, contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas
custas.

O M.mo Juiz ”a quo” sustentou a sua decisão.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
O presente processo de transgressão foi instaurado com base em

auto de notícia, pedindo-se a condenação dos arguidos no pagamento
de várias multas e ainda no pagamento do imposto profissional no
montante de 809 012$ e juros compensatórios de 549 273$ (v. fls. 81).

O Mmo Juiz ”a quo” considerou, na peça recorrida, prescrito o
procedimento judicial, mas não prescrita a obrigação do imposto, or-
denando o arquivamento dos autos.

Posto isto, apreciemos as conclusões do recurso, pois são estas
que lhe delimitam o seu âmbito.

Nas conclusões a) e b) sustenta a Fazenda que a sentença recorrida
enferma de omissão de pronúncia, sendo, por isso, nula, nos termos
do artigo 144.o, n.o 1 do C.P.T., porquanto não conheceu do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, devendo fazê-lo.

Não tem razão.
Nos termos do artigo 600.o, n.o 2 do C.P.Civil, o juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação.
A omissão do dever de pronúncia sobre questões que devam ser

apreciadas constitui causa de nulidade da sentença nos termos dos
artigos 668.o, n.o 1, alínea d) do C.P.Civil e 144o, n.o 1 do C.P.
Tributário.

Quanto à obrigação do imposto considerou o M.mo Juiz ”a quo”
que a mesma não se encontrava prescrita, muito embora tenha or-
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denado o arquivamento dos autos, visto entender que, julgado extinto
o procedimento judicial, este processo tinha que ser dado por findo.

Daqui se conclui que a questão relativa à obrigação do imposto
foi apreciada.

Daí que a sentença não enferme da apontada omissão de pronúncia,
não sendo, assim, nula.

Padece, no entanto, de erro de julgamento.
Na verdade, nos termos do § 2.o do artigo 74.o do Código do Imposto

Profissional, quando o procedimento para aplicação da multa se ex-
tinguisse, o processo de transgressão devia prosseguir para arrecadação
do imposto devido.

Esta norma logra plena aplicação na situação vertente, uma vez
que a sua vigência, relativamente às transgressões praticadas até à
entrada em vigor do RGIFNA foi ressalvada pelos artigos 2o e 5.o,
n.o 2 do Decreto-Lei n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro.

Ora, se a regra é o prosseguimento do processo com vista à ar-
recadação do imposto, fácil é concluir que, quando no artigo 115.o
do C.P.C.I., se fala em extinção do procedimento judicial, apenas
se contempla o ilícito contravencional e a respectiva pena.

Isto é, apesar da extinção do procedimento judicial, por prescrição,
os autos deveriam prosseguir para arrecadação do imposto.

Daí que, neste ponto, a sentença não possa manter-se, pois que
acertado seria ordenar o prosseguimento dos autos quanto ao imposto
e não o arquivamento dos autos.

Não merece, no entanto, censura, quanto a custas, pois que, não
tendo condenado os arguidos no pagamento nem das multas nem
do imposto, a condenação no pagamento daquelas não podia ter lugar.

Refira-se, por último, que, a considerar-se que a recorrente for-
mulou pretensão, a este S.T.A., no sentido de que se proceda ao
julgamento da questão da responsabilidade do imposto, tal pedido
nunca poderia lograr êxito.

Isto porque não só não se encontra fixada a necessária matéria
de facto para o efeito, tarefa que é vedada a este S.T.A. (v. artigo 21.o,
n.o 4 do E.T.A.F.), como ainda porque, a acolher-se tal pretensão,
privar-se-iam as partes de terem dois graus de jurisdição.

Termos em que, concedendo parcial provimento ao recurso, se
acorda em revogar, na parte impugnada, a decisão recorrida, excepto
quanto a custas, a qual deverá ser substituída por outra que ordene
o prosseguimento dos autos quanto ao imposto, se não houver motivo,
que não o ora desatendido, que o impeça.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Benjamim Silva Rodrigues — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente: Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento. Prescri-
ção. Pedido de condenação em imposto cumulado no
processo.
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Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão prossegue este para
conhecimento do imposto nele liquidado, cumuladamente
com a multa que sancionava a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso n.o 21 874. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Vítor
Manuel Fernandes da Cunha; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos arts. 103o e ss do CPCImpostos, contra Vítor
Manuel Fernandes da Cunha, não determinou o prosseguimento do
processo para a arrecadação do imposto liquidado e respectivas custas,
veio o Representante da FaPa do mesmo recorrer, concluindo a sus-
tentar que:

-em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, constituindo
a omissão de pronúncia sobre tal pedido nulidade de sentença, nos
termos do art. 144o/1 do CPT;

-nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
O Ex.mo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece

provimento.
Cumpre apreciar.
Quando ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não

procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do art. 104o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos arts. 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, de 15.1, e art. 11o

do DL 154/91, de 23.4.
Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que

se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do art. 115o do CPCI, que compromete
somente o último, que vai impedir o procedimento pelo primeiro
e o prosseguimento dos autos para conhecimento das matérias in-
cluídas no objecto processual que a este se referem.
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Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformemente no sentido do prosseguimente do
processo (cf. Acs. de 30.5.93, recs. nos 16 305, 16 306 e 16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da enventual
condenação tributária a proferir.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) —
Mendes Pimentel — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento. Prescri-
ção. Pedido de condenação em imposto cumulado no
processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto por prescrição o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão prossegue este para
conhecimento do imposto nele liquidado, cumuladamente
com a multa que sancionava a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso n.o 21 883. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: José
Vítor de Sena. Relator: Exmo Conso Dr. Coelho Dias.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos arts. 103o e ss do CPCImpostos, contra José
Vítor de Sena, não determinou o prosseguimento do processo para
a arrecadação do imposto liquidado e respectivas custas, veio o re-
presentante da Fa Pa do mesmo recorrer, concluindo a sustentar que:

-em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, constituindo
a omissão de pronúncia sobre tal pedido nulidade de sentença, nos
termos do art. 144o/1 do CPT;

-nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
O Exmo Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso merece

provimento.
Cumpre apreciar.
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Quanto ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não
procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do art. 104o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos arts. 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, de 15.1, e art. 11o

do DL 154/91, de 23.4.
Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que

se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do art. 115o do CPCI, que compromete
somente o último, que vai impedir o procedimento pelo primeiro
e o prosseguimento dos autos para conhecimento das matérias in-
cluídas no objecto processual que a este se referem.

Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformemente no sentido do prosseguimento do
processo (cf. Acs. de 30.5.93, recs. nos 16 305, 16 306 e 16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da eventual
condenação tributária a proferir.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — Relator — Luís Filipe Mendes Pimentel — Lúcio Alberto
da Assunção Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento. Prescri-
ção. Pedido de condenação em imposto cumulado no
processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Declarado extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado em processo de transgressão prossegue este para
conhecimento do imposto não liquidado, cumuladamente
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com a multa que sanciona a infracção por cujo proceder
houve extinção.

Recurso n.o 21887. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Agos-
tinho F. Quinas & Filhos, Lda. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho que, declarando prescrito o pro-
cedimento judicial que corria, com sujeição ao processo de trans-
gressão regulado nos arts. 103o e ss do CPCImpostos, contra Agostinho
F. Quinas & Filhos, não determinou o prosseguimento do processo
para a arrecadação do imposto liquidado e respectivas custas, veio
o Representante da FaPa do mesmo recorrer, concluindo a sustentar
que:

— em processo de transgressão, a sentença deve conhecer do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, constituindo
a omissão de pronúncia sobre tal pedido nulidade de sentença, nos
termos do art. 144o/1 do CPT;

— nos termos do Reg. das Custas dos Proc. das Contrib. e Impostos,
são devidas custas.

A decisão foi sustentada.
O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece

provimento.
Cumpre apreciar.
Quanto ao alegado vício de omissão de pronúncia, o mesmo não

procede, porquanto da decisão recorrida é possível extrair o julga-
mento que o processo não deveria prosseguir para a apreciação do
pedido da condenação no imposto face à extinção do procedimento
judicial devido a prescrição.

Assim, o ponto é de conhecer em sede de erro de julgamento,
que não em sede de vício de limite, uma vez que a arguida omissão
não se verificou, havendo sobre o mesmo pronúncia bastante.

Caindo o exame sobre esta, há que atentar que, cessado o pro-
cedimento judicial sancionatório com a prescrição, mantém-se o mes-
mo para os reduzidos efeitos da cobrança do imposto e mais im-
posições, que são também, por economia processual, declaráveis no
processo, nos termos do art. 104o do CPCI, na parte mantido em
vigor para os casos anteriores à vigência do RJIFNA, por força do
preceituado nos arts. 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, de 15 de Janeiro,
e art. 11o do DL 154/91, de 23.4.

Sendo clara a distinção entre o direito tributário material, em que
se inscreve o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária, e o direito sancionatório punitivo, destinado
a desfavorecer os violadores daquele outro por meio de sanções, não
é a extinção do procedimento do art. 115o do CPCI, que compromete
somente o último, que vai impedir o procedimento pelo primeiro
e o prosseguimento dos autos para conhecimento das matérias in-
cluídas no objecto processual que a este se referem.

Esta questão tem sido objecto de inúmeros arestos deste tribunal,
que tem decidido uniformemente no sentido do prosseguimento do
processo (cf. Acs. de 30.5.93, recs. nos 16 305, 16 306 e 16 321).

Quanto à pretensão referente a custas, esta depende da decisão
a tomar quando o processo prosseguir e será o correlato da eventual
condenação tributária a proferir.
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Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que os autos prossigam termos para co-
nhecimento da referida exigência tributária.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Mendes
Pimentel — Lúcio Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição. Responsabilidade subsidiária. Sucessão de regimes.
Art.os único do D. L. n.o 68/87 e 78o do C. S. Comerciais
e 13o do C.P.T. Culpa. Aferição da.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A obrigação de responsabilidade subsidiária fiscal rege-se
pela lei que estiver em vigor no momento em que se
verificam no mundo histórico, os pressupostos de facto
e jurídicos que se ajustem aos definidos abstractamente
na lei.

II — Quer no regime do art.o 13o do C.P.T. quer no do D. L.
n.o 68/87, a culpa relevante é a que respeita ao incum-
primento das disposições leis e contratuais destinadas à
protecção dos credores quando dele resulte, como seu
efeito adequado, a insuficiência do património para o
pagamento dos credores e não a que respeita ao incum-
primento da obrigação de pagamento do imposto.

Recurso n.o 21 900; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Amadeu
Nunes Barata; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva Rodri-
gues.

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

do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (1.o Juízo-2.a Secção),
de 97.03.31, procedente a oposição deduzida por Amadeu Nunes Ba-
rata, com os demais sinais dos autos, contra a execução fisca1 ori-
ginariamente instaurada contra a sociedade Barata & Lopes, L.da
para cobrança de dividas provenientes de IVA e depois contra ele
revertida, dela recorre directamente para esta formação judicial, pe-
dindo a sua revogação e substituição por outra decisão que julgue
a oposição improcedente.

2. Como causa de pedir o oponente alegara que, muito embora
a dívida exequenda se reportasse a 1988 e nessa altura ele fosse gerente
de direito, o certo é que, a quando da sua liquidação e cobrança
operadas em 1992, ele já não o era, em virtude de ter renunciado
a tais funções em 7.11.89, e que, tendo desde, então, deixado de
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exercer toda e qualquer relação de direcção da executada, não se
lhe podia imputar qualquer culpa funcional ou responsabilidade pela
falta de pagamento dos impostos, sendo parte ilegítima nos termos
da al. b) do n.o 1 do art.o 286o do C.P.T.

3. A sentença julgou procedente a oposição por haver concluído,
após longa dissertação em que se defende que a obrigação de res-
ponsabilidade pressupõe a existência de culpa funcional, a aferir pela
violação do dever de diligência exigível do gerente, e se limita às
dívidas cuja cobrança voluntária (vencimento) ocorra durante o exer-
cício da gerência, que não se verificava o pressuposto temporal da
factualidade ilícita e culposa por incumprimento da obrigação de sol-
vência das dívidas sociais estabelecida no art.o 13o do C. P. T., dado
o facto da cobrança voluntária do imposto apenas ter ocorrido em
Julho de 1992 e o oponente ter renunciado à gerência em Novembro
de 1989.

4. Contra o assim decidido, a recorrente contrapõe, nas suas ale-
gações de recurso, que a responsabilidade subsidiária pelas dívidas
emergentes de imposto, estabelecida no art.o 16o do C. P. C. I., tanto
abrange a daqueles cuja cobrança ocorra durante o período do exer-
cício da gerência, como a daqueles em que apenas os factos tributários
que são a sua fonte legal se verifiquem, durante o mesmo período.

5. O recorrido não contra-alegou.
6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste tribunal emitiu parecer

em que, apoiando, embora, a tese da sentença de que a responsa-
bilidade subsidiária se restringe às dívidas provenientes de impostos
cuja liquidação e cobrança ocorra durante o exercício da gerência,
se pronunciou, porém pelo provimento do recurso.

Esta solução impor-se-ia pelo facto de tanto a falta de liquidação
como a do pagamento se ter verificado durante o período da gerência
do oponente em 1988 em face do disposto nos art.os 26o, 28o e 40o

do CIVA.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se, tendo os factos tributários da dívida exequenda

ocorrido, em 1988, durante a gerência do oponente, mas já não a
sua cobrança voluntária, que apenas aconteceu em 1992, este deve
ser responsabilizado subsidiariamente pelo seu pagamento.

2. A matéria de facto.
A decisão recorrida deu como provado o seguinte quadro fáctico:
a) Corre termos no 4o Bairro Fiscal de Lisboa o processo executivo

no 1014218/92 instaurado contra a sociedade Barata & Lopes, L.da,
para cobrança de IVA reportado aos períodos, termo de pagamento
voluntário e valores, acrescidos de juros de mora, que seguem:

- IVA de 1.10/31.10.88; 22.07.92; 885 115$00;
- IVA de 1.10./31.10.88; 22.07.92; 23 041$00.
b) Por despacho de 15.12.93 foi ordenada a reversão contra, entre

outros, o ora A., citado a 15.03.94.
c) Por escritura pública de 07.11.89 lavrada no 18o Cartório Notarial

de Lisboa o A. cedeu a sua quota a terceiro e renunciou às funções
de gerente, facto levado a registo pelas apresentações n.o 30 e 33
de 3.1.90 da ficha de registo n.o 2357/820621.

3. Os factos e o direito.
Pese embora a longa análise da sentença acerca da natureza e

pressupostos da obrigação de responsabilidade fiscal subsidiária dos
(1) Cf. entre muitos, os Acs. deste tribunal de 17.04.96, 27.11.96, 02.10.96, 19.02.97 e

25.06.97 in, respectivamente, Recs. N.os 19 463, 20 782, 20 201, 21 275, 21 317 e 21 606.
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gerentes, o certo é que não pode louvar-se nem a eleição feita relativa
à lei reguladora da obrigação em causa, nem a conclusão a que chegou
de limitar o seu âmbito temporal apenas às dívidas emergentes de
impostos cuja cobrança voluntária ocorra durante o período do exer-
cício da sua gerência.

Senão vejamos.
A doutrina e jurisprudência vêm atribuindo a tal obrigação a na-

tureza de uma obrigação ex lege.
Tal vale por dizer que todos seus requisitos constitutivos estão

predefinidos abstractamente na lei e ainda, por outro lado. que a
obrigação em concreto nasce logo e sempre que, no mundo histórico,
aqueles se concretizem ou dito de outro modo, logo que, na prática
da vida, ocorram todos os pressupostos de facto e jurídicos que possam
subsumir-se aos enunciados abstractamente na lei.

Quer isto dizer também que a obrigação de responsabilidade se
rege pelo estatuto jurídico sob o qual ocorrem todos os seus pres-
supostos de facto e jurídicos.

Estamos perante uma asserção que constitui simples corolário lógico
daquele postulado e que tem sido continuamente reafirmada por este
Supremo Tribunal (1).

Sendo assim, a concreta obrigação, a existir, só poderia ter-se cons-
tituído à sombra do regime anterior ou seja, ao abrigo do disposto
nos art.os 16o do C. P. C. I., único do D. L. n.o 68/87, de 9 de Fevereiro
e 78o do C. Sociedades Comerciais e não do art.o 13o do C. P. T.,
dado que, exigindo-se aqui como um dos seus requisitas o exercício
da gerência, o oponente já não a exercia à data da entrada em vigor
deste preceito.

Diga-se, porém, que a resposta a dar à questão do âmbito temporal
da obrigação não se alteraria ainda que houvesse de ser encarada
à luz do regime do C. P. T., dado que este manteve o regime anterior
quanto a esta matéria.

A errada determinação da lei aplicável apenas se poderá reflectir
na sorte do pleito num outro domínio que, a seu tempo, se analisará
e que contende com o da repartição legal do ónus da prova dos
elementos constitutivos da obrigação de responsabilidade, já que o
C. P. T. inverteu a regra que vinha do antecedente.

A sentença recorrida chegou àquela conclusão de limitar a res-
ponsabilidade dos gerentes apenas às dívidas cujo prazo para pa-
gamento ocorra durante o período da sua gerência, porque analisou
erradamente o requisito da obrigação atinente à culpa por referência
ao cumprimento da obrigação e não por referência a outros eventos.

Na sua óptica, a culpa relevante seria só a culpa pelo incumprimento
da prestação tributária no momento da exigibilidade (liquidação e
cobrança).

Todavia, quer o art.o 78o do C. Sociedades Comerciais, aplicável
por força da remissão do art.o único do D. L. n.o 68/87, vigente ao
tempo do exercício da gerência, quer o art.o 13o do C. P. T., vigente
ao tempo do cumprimento voluntário da dívida exequenda, não re-
levam a culpa em função deste evento, mas antes em função do in-
cumprimento das disposições legais ou contratuais destinadas à pro-
tecção dos credores e, ainda assim, só quando de tal incumprimento
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resulte que o património social se torne insuficiente para a satisfação
dos respectivos créditos.

Ora, como é evidente, não tem que existir forçosamente qualquer
coetâneidade ou contemporaneidade entre o momento da inobser-
vância (com culpa) das disposições legais e contratuais destinadas
à protecção dos credores e o do resultado que seja seu efeito, da
insuficiência do património para pagamento dos créditos, à luz dos
princípios da causalidade adequada.

A primeira tem evidentemente de ocorrer durante o exercício da
gerência, na medida em que tem de traduzir-se, forçosamente, numa
acção ou omissão referível à actividade do gerente.

Já a segunda, porém pode bem ocorrer num momento em que
o gerente já não está em exercício de funções: o nexo de causalidade
adequada entre a acção ou omissão e o seu resultado admite, por
definição ou natureza, que possa haver um espaço ou hiato de tempo
entre ambos. um espaço de tempo de gestação do dano consequente
da conduta do agente.

Bem pode acontecer que o gerente dissipe ou disponha hoje o
património em favor próprio ou de certos terceiros de modo que
amanhã ele seja insuficiente para o pagamento dos créditos então
já existentes, e assim viole culposamente as normas legais que con-
ferem a esse património a natureza de garantia comum ou especial
dos credores, e que a obrigação, nomeadamente de imposto, apenas
seja exigível ou se vença amanhã.

O gerente tanto poderá, pois ser responsabilizado subsidiariamente
pelo pagamento das dívidas emergentes de impostos cujos factos tri-
butários ocorram durante a sua gerência e cuja cobrança voluntária
ocorra num momento em que ele já não é gerente, como de impostos
em que apenas a sua cobrança voluntária se verifique durante o pe-
ríodo do exercício da gerência.

Ponto necessário é que concorram, além dos demais requisitos legais
que estão fora de discussão, o acabado de analisar relativo à culpa.

Demonstrado estás, pois, que não pode confirmar-se o juízo tirado
pela decisão recorrida de que não existe responsabilidade subsidiária
do oponente só porque este não era gerente à data da cobrança vo-
luntária dos impostos e como tal não poderia ter agido com culpa
pelo seu não pagamento.

E nem, também, a tese do Ministério Público, já que este raciocina
dentro dos mesmos parâmetros da decisão recorrida, divergindo ape-
nas quanto à consideração dos momentos relevantes de liquidação
e da cobrança voluntária, já que os imputa aos períodos em que,
segundo a lei, as obrigações de imposto deviam ter sido liquidadas
e cumpridas e não àquelas datas em que tais factos ocorreram nas
liquidações adicionais como são as que estão em causa.

Temos, portanto de concluir pela revogação do julgado e pela pro-
cedência do recurso.

Mas nem por isso a causa pode ser definitivamente julgada. E
não o pode ser porque, segundo o regime aplicável à discutida obri-
gação de responsabilidade que acima se identificou, se impõe que
o tribunal da instância formule um juízo de facto sobre a culpa en-
tendida segundo os termos enunciados.

É que a aferição da culpa situa-se aqui no concreto terreno da
fixação da matéria de facto e como tal não pode ser conhecida pelo
tribunal de revista, dado que ela não se resolve na enunciação de
um juízo formulado com base num critério explícito ou implícito,

(2) Cf. Antunes Varela, Os juízos de valor da lei substantiva, o apuramento dos factos
na acção e o recurso de revista, in C. Jurisprudência, Ano XX, 1995, tomo IV, págs. 7
e segs.

(3) Neste sentido, o acórdão deste tribunal de 96.10.19, in Rec. 20 277.
(4) Cf. Ac. do STJ, de 92.11.03, in BMJ 421o-400.
(5) Este tribunal vem entendendo ultimamente, de forma unânime, que, no regime da

obrigação responsabilidade subsidiária constante dos art.os 16o do C.P.C.I., único do D.
L. no68/87 e 78o do C.S. Comerciais o ónus de prova da culpa compete à Fazenda Pública.
É que nada se dizendo aqui quanto à distribuição do ónus de prova, ter-se-á de seguir
o critério geral estabelecido para as obrigações ex lege e este é o de que incumbe ao lesado
a prova da culpa (art.o 487o n.o 1 do C. Civil).
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legislativamente enunciado a que esteja sujeito forçosamente o apli-
cador do direito (2), mas antes através de um outro assente nas regras
de vida do homo prudens que tem a ver com a observância dos deveres
gerais de diligência (3).

A razão é evidente: é que, muito embora a diligência do bonus
pater familias tenha de ser apreciada em abstracto ou seja, tendo
em conta o padrão do homem normal visionado pelo direito, enquanto
fonte e destinado das injunções normativas que lhe dirige, e este
elemento aponte para a possibilidade da revisibilidade do juízo da
culpa pelo tribunal de revista, já o facto desse juízo ter de fazer-se
de forma não uniforme, antes tendo em conta a actividade desen-
volvida segundo o sector a que respeita a relação obrigacional em
causa e em face das circunstâncias concretas do caso, leva a conclusão
oposta (4).

É claro que o juízo de culpa poderá terminar por um non liquet.
Em tal caso ter-se-á de resolvê-lo segundo as regras da repartição
do ónus da prova e decidir a causa em conformidade com ele (5).

Impõe-se por isso, a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de
julgar novamente a causa de acordo com o direito exposto (art.os
729o n.o 3 e 730o n.o 1 do C. P. C.).

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

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
e ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de julgar novamente
a causa de acordo com a decisão de direito acima exposta.

Sem custas por o oponente não ter deduzido oposição ao recurso
(art.o 3o da Tabela).

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — Benjamim Rodrigues — Almei-
da Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Proc. Transgressão; extinção do procedimento judicial; pros-
seguimento do processo para arrecadação do imposto.
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Doutrina que dimana da decisão:

O procedimento judicial a que alude o art.o 115.o do C.P.C.I.
é apenas o relativo à contravenção. Declarado extinto, por
prescrição o procedimento judicial, o processo de transgres-
são deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

Recurso n.o 21.935 em que o recorrente é Fazenda Pública e recorrido
João Manuel Jorge Ferreira Gambez e de que foi relator Exm.o
Con.o Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do M.o Juiz
do T.T. de 1.a Instância de Santarém, dela interpôs recurso para este
S.T.A. terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144.o n.o 1 do L.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos aprovada pelo Decreto-Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O M.o Juiz “a quo” sustentou a sua decisão.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O presente processo de transgressão foi instaurado com base em

auto de notícia por falta de pagamento de imposto de sisa.
O M.o Juiz “a quo” considerou, na peça recorrida, prescrito o pro-

cedimento judicial, mas não prescrita a obrigação do imposto, or-
denando o arquivamento dos autos.

Posto isto, apreciemos as conclusões do recurso, pois são estas
que lhe delimitam o seu âmbito.

Nas conclusões a) e b) sustenta a Fazenda que a sentença recorrida
enferma de omissão de pronúncia, sendo, por isso, nula nos termos
do art.o 144.o n.o 1 do L.P.T., porquanto não conheceu, devendo
fazê-lo, do pedido de condenação do arguido no pagamento do
imposto.

Não tem razão.
Nos termos do art.o 660.o n.o 2 do C.P.Civil, o juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação. . .
A omissão do dever de pronúncia sobre questões que devam ser

apreciadas constitui causa de nulidade da sentença nos termos dos
arts.o 668.o n.o 1, alin. d) do C. P. Civil e 144.o n.o 1 do C.P. Tributário.

Quanto à obrigação do imposto considerou o M.o Juiz “a quo”
que a mesma não se encontrava prescrita, muito embora tenha or-
denado o arquivamento dos autos, visto entender que, julgado pres-
crito o procedimento judicial, este processo tinha que ser dado por
findo.

Donde se conclui que a questão relativa à obrigação do imposto
foi apreciada.

Daí que a sentença recorrida não peque por omissão de pronúncia,
não sendo assim nula.

Padece, no entanto, de erro de julgamento.
Vejamos porquê.
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Quando a sisa não fosse paga antes do acto ou facto translativo,
ou a sua liquidação não fosse pedida, como aconteceu no caso dos
autos, levantar-se-ia auto de notícia, para a exigir conjuntamente com
a respectiva multa, no processo de transgressão (v. art. 116.o do C.
de Sisa e art.o 107.o do C.P.C.I.)

Todavia, nos termos do art.o 115.o do C.P.C.I., cessava todo o pro-
cedimento judicial em caso de prescrição.

Acontece, porém, que, quando aqui se fala em procedimento ju-
dicial, se teve em vista apenas o procedimento contravencional, como
sobejamente vem decidindo este S. T.A. (v. entre muitos outros, os
Ac. dos S.T.A. de 2/7/97, Rec. 21856 e 9/7/97, Rec. 19066).

Isto é, extinto o procedimento judicial, por prescrição ou outra
razão, os autos deviam prosseguir para a arrecadação do imposto.

Volvendo ao casos dos autos, declarado extinto, por prescrição,
o procedimento judicial quanto à multa, deviam os autos prosseguir
quanto ao imposto.

Daí que mereça censura quanto a esta parte, a decisão que ordenou
o arquivamento dos autos, pois acertado seria ordenar o seu pros-
seguimento com vista à arrecadação do imposto liquidado.

Assim, neste ponto, o recurso merece provimento.
Não assim quanto a custas, porquanto, face ao teor da decisão

recorrida, que ordenou o arquivamento dos autos, não havia lugar
à condenação do arguido em custas por não ter sido condenado nem
na multa nem no imposto.

Refira-se por último, que, a considerar-se que a recorrente formulou
pretensão, a este S.T.A., no sentido de que se proceda ao julgamento
da questão da responsabilidade do imposto, tal pedido nunca poderá
lograr êxito.

Isto porque não só não se encontra fixada a necessária matéria
de facto para o efeito, tarefa que é vedada a este S.T.A. (v. art.o 21.o
n.o 4 do E.T.A.F.), como ainda porque, a acolher-se tal pretensão,
privar-se-iam as partes de terem, quanto a esta matéria, dois graus
de jurisdição.

Termos em que, concedendo parcial provimento ao recurso, se
acorda em revogar, na parte impugnada, a decisão recorrida, excepto
quando a custas, a qual deverá ser substituída por outra que ordene
o prosseguimento dos autos quanto ao imposto, se não houver motivo,
que não o ora desatendido, que o impeça.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Li-
mão — Benjamim Silva Rodrigues — Luís Filipe Mendes Pimentel.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Proc. Transgressão; Imposto compensação; extinção do pro-
cedimento judicial; prosseguimento do processo para ar-
recadação do imposto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Mantém-se em vigor (dentro dos limites definidos pelos arts.
2o a 5o n.o 2 do DL 20-A/90 de 15/1) o art.o 34o do Reg.
do imposto de Compensação. Declarado extinto, por pre-
sunção, o procedimento judicial, o processo de transgressão
deve prosseguir por arrecadação do imposto deduzido.

Recurso n.o 21.941 em que a recorrente a Fazenda Pública e recorrido
António José Roque Fulgêncio da Praia a de que foi relator Exm.o
Cons.o Dr. FONSECA LIMÃO.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do M.o
Juiz do T. T. de 1a Instância de Santarém, dele interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro exclusivo:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença nos termos do art.o 144o n.o 1 do C.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Dec. Lei n.o 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O M.o Juiz ”a quo” sustentou a sua decisão.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
O presente processo de transgressão foi instaurado com base em

auto de notícia por falta de pagamento do imposto de compensação
devido no ano de 1982.

O M.o Juiz ”a quo” considerou, na peça recorrida, prescrito o pro-
cedimento judicial, mas não prescrito a obrigação do pagamento do
imposto, ordenando o arquivamento dos autos.

Posto isto, apreciamos as conclusões do recurso pois são estas que
lhe delimitam o seu âmbito.

Nas conclusões a) a b) sustenta a Fazenda que a sentença recorrida
enferme de omissão de pronúncia, sendo, por isso, nula nos termos
do art.o 144o n.o 1 do C.P.T., porquanto não conheceu do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, devendo pagá-lo.

Não tem razão.
Nos termos do art.o 660o n.o 2 do C.P. Civil, o Juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação ...
A omissão do dever de prenúncia sobre questões que devam ser

apreciadas constitui causa de nulidade de sentença nos termos do
art.o 668o n.o 1 alin. d) do C. P. Civil a 144o n.o 1 do C. P. Tributário.

Quanto a obrigação do imposto considerou o M.o Juiz ”a quo”
que a mesma não se encontra prescrita, muito embora tenha ordenado
o arquivamento dos autos, visto entender que, julgado prescrito o
procedimento Judicial este processo tinha de ser dado por findo.

Donde se conclui que a questão relativa a obrigação do imposto
foi apreciada.

Daí que a sentença recorrida não peque por omissão de pronúncia,
não sendo, assim, nula.

Padece, no entanto, de vício de violação de Lei.
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Na verdade, nos termos do art.o 34o do R. I. Compensação, quando
o procedimento para aplicação de multa se extinguir, o processo de
transgressão deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

Esta norma logra plena aplicação na situação vertente, uma vez
que a sua vigência relativamente a transgressões praticadas até a en-
trada em vigor do RJIFNA, foi ressalvado pelos n.o 2o a 5o n.o 2
do DL. 20-A/90 de 15/ 1.

Ora, se a regra é o prosseguimento do processo com vista à ar-
recadação do imposto, fácil a concluir que quando no art.o 115o do
C.P.L.I. se fala em extinção do procedimento judicial apenas se con-
templa o ilícito contravencional e a respectiva pena.

Em resumo, apesar da extinção do procedimento judicial, por pres-
crição, os autos devem prosseguir quanto ao imposto.

Daí que, quando a esta parte o recurso mereça provimento.
Não assim quanto a custas, porquanto, face ao teor da decisão

recorrida, que ordenou o arquivamento dos autos, não havia lugar
à condenação do arguido no seu pagamento, pois não foi condenado
nem na multa nem no imposto.

Refira-se, por ultimo, que, a considerar-se que a recorrente for-
mulou pretensão, a este S. T. A., no sentido de que se procede ao
julgamento da questão da responsabilidade pelo imposto, tal pedido
nunca poderia lograr êxito.

Isto porque não se encontra fixada a necessária matéria do facto
para o efeito, tarefa que a vedada a este S.T.A. (v. art.o 21o n.o 4
do E.T.A.F.).

Por outro lado, a acolher-se tal pretensão, privar-se-iam as partes
de terem, quanto a esta matéria, dois graus de jurisdição, como a
de regra (v. art.o 762o n.o 1 e 2 do C. P. Civil).

Neste pender decidiram os Ac. do S. T. A. de 2/7/97, Rec. 21850,
e de 9/7/97, Rec. 19066.

Termos em que, concedendo parcial provimento ao recurso, se
acorda em revogar a decisão recorrida na parte impugnada, excepto
quando a custas, a qual deverá ser substituída por outra que ordene
o prosseguimento dos autos quanto ao Imposto, se não houver motivo,
que não o ora desatendido, que o impeça.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — José Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Benjamim Silva Rodrigues — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente: Duarte de Carvalho.

Acórdão de 5 de Novembro de 1997.

Assunto:

Proc. Transgressão; Imposto de Compensação; extinção do
procedimento judicial; prosseguimento do processo para ar-
recadação do imposto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Mantém-se em vigor (dentro dos limites definidos pelos arts. 2o

a 5o n.o 2 do DL 20-A/90de 15/07) o art.o 34o do Reg.
do Imposto de Compensação. Declarado extinto, por pres-
crição o procedimento judicial, o processo de transgressão
deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

Recurso n.o 21.946. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Auto
Acácio - Comércio de Automóveis, Lda; Relator: Exm.a Cons.a Dr.
FONSECA LIMÃO.

Acordam na Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do M.o
Juiz do T. T. de 1.a Instância de Santarém, dela interpôs recurso
para este S. T. A. terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art.o 144o n.o 1 do L. P. T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos aprovado pelo Decreto-Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O M.o Juiz ”a quo” sustentou a sua decisão.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S. T. A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O presente processo de transgressão foi instaurado com base em

auto de notícia por falta de pagamento de imposto de compensação
devido no ano de 1982.

O M.o Juiz ”a quo” considerou, na peça recorrida, prescrito o pro-
cedimento judicial, mas não prescrita a obrigação do pagamento do
imposto, ordenando o arquivamento dos autos.

Posto isto, apreciemos as conclusões do recurso, pois são estas
que lhe delimitam o seu âmbito.

Nas conclusões a) a b) sustenta a Fazenda que a sentença recorrida
enferma de omissão de pronúncia, sendo, por isso nula, nos termos
do art.o 144o n.o 1 do C.P.T., porquanto não conheceu do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, devendo fazê-lo.

Não tem razão.
Nos termos do art.o 660o n.o 2 do C. P. Civil, o juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação...
A omissão do dever de pronúncia sobre questões que devam ser

apreciadas constitui causa de nulidade da sentença nos termos dos
art.o 668o n.o 1 alin. d) do C. P. Civil a 144o n.o 1 do C. P. Tributário.

Quanto à obrigação do imposto considerou o M.o Juiz ”a quo”
que a mesma não se encontrava prescrita, muito embora tenha or-
denado o arquivamento dos autos, visto entender que, julgado pres-
crito o procedimento judicial, este processo tinha que ser dado por
findo.

Donde se concluir que a questão relativa à obrigação do imposto
foi apreciada.

Daí que a sentença recorrida não peque por omissão de pronúncia,
não sendo assim nula.
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Padece, no entanto, de vício de violação de Lei.
Na verdade, nos termos do art.o 34o do R. I. Compensação, quanto

o procedimento para aplicação da multa se extinguir, o processo de
transgressão deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

Esta norma logra plena aplicação na situação vertente, uma vez
que a sua vigência, relativamente a transgressões praticadas até à
entrada em vigor do RJIFNA, foi ressalvado pelos art.o 2o e 5o n.o 2
do DL. 20-A/90, de 15/1.

Ora se a regra é o prosseguimento do processo com vista à ar-
recadação do imposto, fácil é concluir que quando no art.o 115o no
C.P.CA. se fala em extinção do procedimento judicial apenas se con-
templa o ilícito contravencional e a respectiva pena.

Em suma apesar da extinção do procedimento judicial, por pres-
crição, os autos deviam prosseguir quanto ao imposto.

Daí que, quanto a esta parte o recurso mereça provimento.
Não assim quanto a custas, porquanto, face ao teor da decisão

recorrida, que ordenou o arquivamento dos autos, não havia lugar
à condenação do arguido no seu pagamento, pois não foi condenado
nem na multa nem no imposto.

Refira-se por último, que, a considerar-se que a recorrente formulou
pretensão, a este S.T.A., no sentido de que se proceda ao julgamento
da questão de responsabilidade do imposto, tal pedido nunca poderá
lograr êxito.

Isto porque não só não se encontra fixada a necessária matéria
de facto para o efeito, tarefa que é vedada a este S.T.A. (v. art.o 21o

n.o 4 do E.T.A.F.).
Por outro lado, a escolher-se tal pretensão, privar-se-iam as partes

de terem, quanto a esta matéria, dois graus de jurisdição, como é
de regra (v. art.o 762o n.o1 e 2 do C. P. Civil).

Neste pender decidiram os Ac. do S.T.A. de 2/7/97, Rec. 21856
e 9/7/97, Rec. 19066).

Termos em que, concedendo parcial provimento ao recurso, se
acorda em revogar a decisão recorrida na parte impugnada, excepto
quanto a custas, a qual deverá ser substituída por outra que ordene
o prosseguimento dos autos quanto ao imposto, se não houver motivo,
que não o ora desatendido, que o impeça.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Novembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Li-
mão — Benjamim Silva Rodrigues — Luís Filipe Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Imposto sobre as sucessões e doações. Liquidação adicional.
Erro dos serviços. Liquidação adicional. Art. 111o do CIM-
SISSD. Caducidade da liquidação.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Se a liquidação adicional do imposto sobre as sucessões
e doações se deve a erro de facto ou de direito dos serviços
da administração fiscal, o prazo de caducidade é de
5 anos, nos termos do art. 111o do CIMSISSD.

II — Se o valor provisório da quota, que deu lugar à liquidação
inicial, é o mesmo que deu origem à liquidação adicional,
sendo a divergência uma mera consequência de uma di-
versa interpretação dos serviços, ocorre realmente um erro
imputável aos serviços.

III — Em tal caso, é aplicável o disposto no art. 111o do
CIMSISSD.

Recurso n.o 14 537. Recorrentes: Fazenda Pública e Ministério Pú-
blico; Recorridos: Fernando Ferreira Casal dos Santos e outros;
Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. FERNANDO FERREIRA CASAL DOS SANTOS e Outros,
identificados nos autos, impugnaram judicialmente a liquidação cor-
rectiva de imposto sucessório, por óbito de Rogério de Seixas Costa
Leal, com fundamento em caducidade.

O Mmo Juiz do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto julgou a impugnação improcedente.

Inconformados com esta decisão, os impugnantes interpuseram re-
curso para o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Este concedeu provimento ao recurso, revogou a decisão recorrida
e anulou a liquidação impugnada.

Não se conformaram com esta decisão, quer o representante da
Fazenda Pública, quer o Ministério Público.

Aquele formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações
de recurso:

1o – Em 17.1.80 faleceu Rogério de Seixas Costa Leal, com tes-
tamento público, em que instituíra herdeiros o cônjuge sobrevivo e
vários legados de 100 contos sujeitos a usufruto, no capital social
da ”Rádio Triunfo, Ld.”, de que eram beneficiários os recorrentes.

2o – Para liquidação do imposto sobre as sucessões e doações foi
instaurado no 5o Bairro Fiscal do Porto o proc. n. 508, em 13/2/80.

3o – O cabeça de casal veio a renunciar ao usufruto das quotas
legadas aos recorrentes, por escritura de 4/2/81.

4o – Determinado o valor provisório das quotas da ”Rádio Triunfo,
Ld.”, foi em (8/4/85 liquidado o imposto sucessório a cada um dos
recorrentes.

5o – Em Fevereiro de 1990 foi feita a liquidação correctiva im-
pugnada que foi notificada aos recorrentes em 20/4/90 por carta re-
gistada com aviso de recepção.

6o – Perante esta factualidade, considerou o douto acórdão do
Tribunal Tributário de 2a Instância que caducou o direito às liqui-
dações adicionais correctivas que só foram notificadas em 20/4/90
e a liquidação provisória ocorreu em 8/4/85, logo decorridos mais
de 5 anos.

2899

7o – Assim, o douto acórdão recorrido fez uma errada interpretação
da lei.

Senão vejamos:
De acordo com as disposições conjugadas dos artigos 92o e 112o

do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações o
prazo de caducidade é de 20 anos.

8o – De acordo com os autos, procedeu-se inicialmente a uma
liquidação provisória da quota da firma ”Rádio Triunfo, Ld.”, sujeita
a correcção ulterior, de acordo com a parte final do já citado § 3o

do artigo 77o do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações.

9o – Essa correcção não teve por base nenhum dos pressupostos
do artigo 111o, ou seja, a liquidação adicional correctiva não se deveu
a erro de facto ou de direito nem a qualquer omissão.

10o – Logo, a liquidação correctiva foi feita nos termos do artigo 112o

do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, e
podia ter lugar durante 20 anos contados da data da transmissão
por força do disposto nos artigos 92o, §§ 1o e 2o do artigo 111o e
§ único do artigo 112o todos do mesmo diploma.

11o – O artigo 112o estabelece, imperativamente, a liquidação adi-
cional correctiva, quando, para além de outros casos, haja de exigir-se,
em virtude de partilha ou avaliação dos bens, de correcção do seu
valor, maior imposto sucessório do que fora liquidado.

12o – Em face do exposto, deve manter-se a liquidação correctiva
por que efectuada de acordo com todos os preceitos legais.

Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 77o,
§ 3o, 92o e 112o, todos do Código da Sisa e do Imposto sobre as
Sucessões e Doações.

Por sua vez, é o seguinte o quadro conclusivo das alegações do
Exmo Procurador-Geral-Adjunto:

1 – A situação dos autos logra enquadramento no art. 77o do Código
da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações pelo que a cor-
recção efectuada e sublacente à liquidação adicional é justificada pela
parte final do § 3o deste mesmo artigo.

2 – Contrariamente ao que se decidiu, a liquidação adicional não
teve como pressuposto determinante qualquer erro de facto ou de
direito, sendo-lhe pois inaplicável o art. 111o do mesmo Código, má-
xime seu § 3o.

3 – De resto, a conclusão a que chegou o douto Acórdão recorrido
não tem suporte fáctico no elenco da matéria de facto pelo que não
podia dar-se, como se deu, por verificada a existência de erro na
determinação do valor tributável imputável aos serviços.

4 – Por conseguinte, o douto Acórdão recorrido terá violado por
erro de interpretação os artos. 77o, 92o, 111o e 112o todos do Código
da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações.

Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada:
a) Em 17.1.80 faleceu Rogério de Seixas Costa Leal, com testamento

público, em que instituiu herdeiros o cônjuge sobrevivo, e vários le-
gados de 100 contos, sijeitos a usufruto, no capital social da ”Rádio
Triunfo, Ld.”, de que eram beneficiários os impugnantes.

b) Para liquidação do imposto sobre as sucessões e doações, foi
instaurado na Repartição de Finanças do 5o Bairro Fiscal do Porto
o processo n. 508, em 13.11.80, tendo o cabeça de casal apresentado
a relação de bens em 20.1.80.
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c) A cabeça de casal veio a renunciar ao usufruto das quotas legadas
aos impignantes, por escritura de 4.2.81.

d) Depois de determinado o valor provisório das quotas da ”Rádio
Triunfo, Ld.”, foi em 8.4.85 liquidado o imposto sobre sucessões e
doações, a cada um dos impugnantes, com base no valor tributável
de 401.532$12, correspondente à quota legada.

e) Nessa data foram os impugnantes, ora recorrentes, notificados
pessoalmente da liquidação e declararam que pretendiam pagar de
pronto o imposto, o que fizeram pelo conhecimento 67/85, 68/85,
63/85, 64/85 e 61/85.

f) Feita a conferência do processo na Direcção Distrital de Finanças,
foram notadas algumas divergências, e feita nova liquidação na Re-
partição de Finanças datada de Fevereiro de 1990, conforme fotocópia
a folhas 90 dos autos, de acordo com o determinado superiormente.

g) A cada um dos 4 primeiros impugnantes foi liquidada adicio-
nalmente a quantia de 219.991$, e à 5a impugnante a quantia de
112.044$00, com base no valor provisório de 803.066$24, correspon-
dente à quota legada.

h) Os interessados foram notificados desta liquidação adicional em
20/4/90 (1o), 23/4/90 (2o), 24/4/90 (3o), 23/4/90 (4o) e 23/4/90 (5o).

i) O imposto adicionalmente liquidado foi pago com desconto em
26 Junho 1990, relativamente aos 3 primeiros recorrentes e em 11 de
Junho de 1990 relativamente aos 2 últimos; por cada um dos 4 pri-
meiros foi paga a quantia de 147.394$00 e pela última foi paga a
de 75.070$00.

j) O processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações
ficou pendente nos termos do § 3o do art. 77o do CSISSD.

k) A quota do ”de cujus” na ”Rádio Triunfo, Ld.” era do valor
nominal de 2.500.000$00 e foi avaliada provisoriamente em
20.076.656$00.

3. A questão a resolver é esta: A caducidade da liquidação verifica-se
ao fim de 5 anos ou ao fim de 20 anos?

Quer o Ministério Público quer a Fazenda Pública defendem que
tal prazo é de 20 anos.

Defendem que houve uma liquidação provisória, sujeita a correcção
ulterior, nos termos do § 3o do Artigo 77o do CIMSISSD.

Depois, porque se exigia uma correcção do valor, a mesma efec-
tuou-se nos termos do art. 112o do referido Código.

Atendendo que o § único deste artigo manda aplicar o art. 92o

do citado Código, daqui concluem que o prazo de caducidade é de
20 anos, como resulta expressamente do articulado de tal normativo.

Outra e diversa foi a tese acolhida no acórdão recorrido.
Defende este que houve erro na liquidação por parte dos serviços

fiscais, pelo que entende ser aplicável à hipótese dos autos o disposto
no art. 111o do já referido Código. Daqui decorre que o prazo de
caducidade é de 5 anos, como aí se estatui.

Que dizer?
Vejamos.
Dispõe o art. 112o do CIMSISSD:
”O chefe da repartição de finanças também deverá proceder a li-

quidação adicional quando, depois de efectuada uma liquidação, haja
de exigir-se, em virtude de partilha ou avaliação de bens, de correcção
ou discriminação do seu valor, previstas neste diploma, maior sisa
ou imposto sobre as sucessões e doações do que os que foram
liquidados.
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”§ único: A estas liquidações adicionais é aplicável o disposto no
art. 92o e nos §§ 1o e 2o do artigo precedente”.

Comentando este artigo escrevem F. Pinto Fernandes e N. Pinto
Fernandes, no seu Código anotado, 3a Edição, 1993.

”... Aqui o fundamento será o aumento do valor da matéria co-
lectável resultante de partilha ou avaliação de bens sujeitos ao imposto,
ou ainda a correcção ou discriminação do seu valor sempre que tais
circunstâncias ocorram nos termos do código. Compreende-se a jus-
teza deste artigo na medida em que incidindo o imposto sobre o
valor determinado segundo as regras estabelecidas, a liquidação adi-
cional terá de ser corrigida sempre que a sua base seja alterada por
motivo de partilha ou avaliação posterior”.

Assim é realmente. A correcção deve fazer-se, mas apenas por
motivo de partilha ou avaliação posterior.

Ora, não foi isso que aconteceu no caso concreto.
Não foi por causa de uma partilha ou avaliação posterior que se

fez a correcção. Esta fez-se por ter havido divergências na Direcção
Distrital de Finanças [alínea f) do probatório].

E as divergências resultam explicitadas no acórdão recorrido.
Escreveu-se:
”Nelas (notificações aos impugnantes) se consigna: ”A presente

liquidação é adicional à efectuada em 8.4.85, por se ter verificado
que na 1a foi tomado por base o valor de 401.533$12 de uma quota
que o valor da sucessão possuía na Rádio Triunfo, Ld., quando na
realidade deveria ter sido sobre o valor de 803.066$24”.

E adiante:
”Das operações das liquidações inicial e adicional, constantes de

folhas 55 e 90 dos autos, verifica-se que ambas consideraram o mesmo
valor provisório da quota do ”de cujus” avaliada em 20.160.686$00,
que corresponde ao capital social de 2.500.000$00, que detinha na
Rádio Triunfo”.

E ainda:
”... o valor da quota do de cujus considerada na 1a liquidação,

foi o mesmo que o da liquidação adicional. Esta só veio corrigir o
cálculo do valor provisório de cada um dos legados, efectuando cor-
rectamente as operações respectivas”.

E fazemos todas estas citações para podermos perceber qual a
razão pela qual o acórdão recorrido concluiu que se estava perante
um erro dos serviços.

Erro que cabe pois na previsão do art. 111o do CIMSISSD.
E nem se diga, como o faz o M.P. que ”a conclusão a que chegou

o Acórdão recorrido não tem suporte fáctico no elenco da matéria
de facto pelo que não podia dar-se, como se deu, por verificada a
existência de erro na determinação do valor tributável imputável aos
serviços”.

É que, para além da matéria de facto levada ao denominado pro-
batório há que atender aos restantes factos, que acima relatamos,
e que o acórdão recorrido deu como provados para chegar àquela
conclusão. E se se pode questionar a arrumação da matéria de facto,
não pode, porém, questionar-se a mesma, tal como resulta do acórdão
recorrido.

E nem se diga que a referência ao ”valor provisório” [alínea d)
do probatório], com óbvia referência ao § 3o do art. 77o do CIMSISSD,
tem qualquer relevância, com implicação no art. 112o do referido
Código.
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Na verdade, o valor definitivo que substituiu o valor provisório
resultou apenas de uma correcção de um erro da administração.

Concluímos assim, como atrás dissemos, que é aplicável à hipótese
dos autos o disposto no art. 111o do já referido CIMSISSD.

Assim, e considerando o pronatório do acórdão sob censura, cons-
tata-se que a notificação da liquidação teve lugar para além do prazo
de cinco anos, referido no § 3o do já citado art. 111o.

Ocorreu pois a alegada caducidade.
O acórdão recorrido é assim de manter.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento aos recursos

interpostos quer pelo Ministério Público, quer pela Fazenda Pública.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Ernâni Fi-
gueiredo — Coelho Dias.

Acórdão 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Penhora. Embargos de Terceiros. Recurso para a Secção de
Contencioso Tributário do S.T.A. Poderes de Cognição do
S.T.A. Matéria de facto fixada. Levantamento da penhora.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
conhece de matéria de direito, como Tribunal de revista
que é (art.o 729.o, 1, do C.P.C. e 21.o, n.o 4 do E.T.A.F.).

2 — Competindo ao T.T. de 2.a Instância a fixação definitiva
da matéria fáctica, e resultando desta que os embargantes
são os donos e legítimos possuidores do terreno penho-
rado, impõe-se o levantamento da penhora sobre o dito
terreno.

Recurso: 17 811; Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: José Ramos
Duarte e mulher; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Cunha e Silva.

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

A Fazenda Nacional inconformado com o acórdão de 9 de Maio
de 1993, proferido a fls. 129 e segs. pelo Tribunal Tributário de 2.a
Instância que revogou a sentença do 2.o Juízo do T.T. de 1.a Instância
do Porto, e, consequentemente, julgou procedentes os embargos de
terceiros deduzidos por José Ramos Duarte e mulher Maria Irene
Martins de Pinho, e ordenou o levantamento da penhora sobre o
terreno arrendado à executada “Serralharia-A Moderna do Corvo,
Ld.a” dele interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando
nas suas alegações as seguintes conclusões:

1.o Em processo executivo n.o 604/78, da 2.a Repartição de Vila
Nova de Gaia, foi penhorado um prédio urbano com 12 divisões,
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com a área de 1776,81 m2, em nome da executada «Serralharia — A
Moderna do Corvo, Ld.a».

2.o O terreno em que o edifício está implantado faz parte de uma
parcela de terreno com a área de 2.000 m2 parcela esta, que é parte
do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.o 2192.

3.o As edificações compreendidas no prédio penhorado foram cons-
truídas pela executada na parcela de terreno arrendado.

4.o Para efeitos do registo da penhora na Conservatória do Registo
Predial o terreno onde foi implantado o edifício abrangido pela pe-
nhora foi desanexado do ali descrito sob o n.o 26149 a fls. 139 do
L.o B-67, e foi averbado no registo como prédio urbano, descrito
sob o n.o 00702/060289, ficando a penhora registada definitivamente
em 28.06.90 (conf. fls. 105/106 dos autos).

5.o Em 24/4/81 foi apresentada a petição de Embargos de Terceiros
no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, por José Ramos
Duarte e mulher Maria Irene Martins de Pinho, alegando ofensa
da sua posse sobre o solo onde foram construídos os edifícios
penhorados.

6.o Perante o probatório, o Tribunal Tributário de 2.a Instância
negou provimento ao recurso do T. P. e confirmou a sentença
recorrida.

7.o O douto acórdão recorrido, fez, em nosso entender, uma errada
interpretação da lei;

Porquanto:
a) De acordo com os artigos 186.o e 187.o do C.P.C.I. e quando

a penhora ofenda a posse de terceiros, pode este fazer-se restituir
à sua posse por meio de embargos de terceiro mas nestes, não pode
levantar-se a questão de propriedade.

b) Mas em face da proca produzida e do alegado pelos embargantes
é, manifesto, nestes embargos, foi levantada a questão de propriedade
do terreno, em que se terão construído e edificado as instalações
fabris da executada «Serralharia — A Moderna do Corvo, Ld».

c) Aquando da petição em que deduziram os embargos, não ofe-
receram documentos comprovativos da propriedade do terreno a seu
favor, ou seja, o registo na Conservatória do Registo Predial.

Sem prescindir:
10.o Na definição legal, a posse é o poder que se manifesta quando

alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de
propriedade ou de outro direito real — art.o 1251.o do Código Civil.

11.o O conceito que acaba de fixar-se induz a necessária reflexão
de que a exigência de um exercício correspondente ao do direito
de propriedade ou de outro direito real não pode deixar de significar
que a posse de que ainda só pode praticar-se sobre coisas.

12.o Vale isto por dizer que a posse pressupõe sempre uma relação
entre uma pessoa e uma coisa, recaindo sobre esta.

13.o Ponderando tudo o que antes se disse, poderemos afirmar
pois, não se pode falar de posse no caso de inexistência da coisa:
faltando a coisa, não à coisa.

14.o Em sede de matéria de facto, se deu como assente que a
parcela de terreno, destacada de um prédio rústico a que os embargos
se reportam já não existia à data da penhora, por entretanto, ter
sido consumida e integrada pelos pavilhões da executada objecto da
penhora, cuja construção ocorreu há cerca de 20 anos.
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15.o Nada mais é preciso para concluir que, à data da penhora,
o embargante não detinha nem podia ter posse dos bens a que se
reportam os autos, uma vez que estes não conservavam já então exis-
tência física própria, pois sobre eles se implantaram uma unidade
industrial inscrita, de resto, na respectiva matriz predial.

16.o Neste quadro, a improcedência dos embargos deve ser ine-
vitável, por ineverificação de um dos seus essenciais fundamentos,
cujo é a posse.

Face ao exposto, os Embargos de Terceiro devem ser considerados
improcedentes com todas as consequências legais.

Assim o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 186.o
e 187.o do C.P.C.I., o artigo 1037.o, n.o 1, do C.P.C. e 1251.o e 1285.o
ambos do Código Civil.

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

Houve contra-alegações defendendo o decidido no acórdão recor-
rido, e o Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste Supremo Tribunal
Administrativo emitiu douto parecer no sentido de que o recurso
não merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos antes de mais a matéria de facto provada:
a) Em 20.1.81, no processo executivo n.o 604/78, da 2.a Repartição

de Finanças de Vila nova de Gaia, foi penhorado um prédio, composto
de um só pavimento, com doze divisões, sendo quatro divisões para
a indústria, outra para refeitórios, outra para lavabos, e as restantes
para escritório, tendo ainda um anexo com duas divisões, quartos
de banho e garagem, com a superfície total coberta de 1.776.81 metros
quadrados, situado na Rua Dr. Milheiro, 63/67, no Lugar do Corvo,
freguesia de Arcozelo, Vila Nova de Gaia;

b) O prédio encontra-se inscrito na matriz predial urbana, actual-
mente sob o artigo 2583, e anteriormente sob o artigo 2032, aí cons-
tando como titular do direito de rendimento a executada “Serralharia
A Moderna do Corvo, Ld.a”;

c) O terreno em que o edifício está implantado faz parte de uma
parcela de terreno para construção urbana, com a área de 2.000 m2,
sita no lugar do Corvo, a confrontar a Norte com Celestino Dias
Duarte, a Sul com Isabel Dias Duarte, a Nascente com caminho,
e a poente com a Rua Dr. Milheiro (antiga Estrada Nacional), parcela
esta que por sua vez é parte do prédio inscrito na matriz rústica
sob o artigo 2.192, e parte do descrito na Conservatória sob o
n.o 26.149, a fls. 139 do L.o B-67;

d) A aludida parcela de terreno de 2.000 m2 foi, conforme escritura
de 28-12-61, vendida por Laurinda da Silva Dias a Maria Adelaide
da Silva Duarte e marido, Francisco Fernandes Azeredo, com reserva
de usufruto vitalício a favor da vendedora (fls. 11);

e) E veio depois, de harmonia com a escritura de 10-3-80, a ser
vendida por estes a José Ramos Duarte, casado com Maria Irene
Martins de Pinho, ora embargantes (fls. 19);

f) Segundo escritura de 13-4-59, a fls. 6, Laurinda da Silva Dias
e outros, deram de arrendamento à executada uma parcela de cerca
de 714 m2, com 42 m2 de fundo, do terreno onde hoje está implantado
o edifício penhorado, pela renda de 400$00 mensais, parcela aquela
a confrontar de Poente com a estrada, e os demais lados com senhorios;

g) Conforme escritura de 28-7-61, a fls. 9, Laurinda da Silva Dias,
deu de arrendamento à executada uma parcela contígua, com
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335,22 m2,tendo 22,65 m de comprtimento e 14,8 m, de largura, con-
frontando a Poente com parcela antecedente e dos demais lados com
a senhoria, pela renda mensal de 50$00;

h) Em ambas estas escrituras de arrendamento a locatária ficou
autorizada a fazer nas parcelas arrendadas todas e quaisquer obras
de que carecesse incluindo a construção de quaisquer edificações ou
construções;

i) A executada sempre veio pagando as referidas rendas, no total,
de 450$00 por mês, inicialmente a Laurinda da Silva Dias, depois
a Francisco Fernandes Azeredo, e por fim, quanto às de Maio de
1980 até Março de 1981, ao embargante José Ramos Duarte;

j) As edificações compreendidas no prédio penhorado foram cons-
truídas pela executada nas parcelas de terreno arrendadas e noutra
parcela contígua;

l) Pelo edital afixado em 14-12-89 foi efectuada a citação da titular
inscrita no registo, Laurinda da Silva Dias, “para efeito do disposto
no artigo 119.o, n.o 1, 2 e 3 do Código do Registo Predial, e nenhuma
declaração de interessados veio a ser feita por força dessa citação;

m) Para efeitos do registo da penhora na Conservatória, o terreno
com 1.776,812m2 onde foi implantado o edifício abrangido pela pe-
nhora foi desanexado do ali descrito sob o n.o 26.149, a fls. 139.o
do L.o B-67 e foi averbado no registo como prédio urbano descrito
sob o n.o 00702/060289, ficando a penhora registada definitivamente
em 5.2.90 (fls. 105-106).

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a única questão a decidir é a de saber se deve manter-se a penhora
sobre o terreno em causa, como pretende a Fazenda Pública, ou
não, como defendem os embargantes e decidiu o acórdão recorrido.

Como é bem sabido a fixação da matéria de facto compete às
instâncias, e definitivamente à 2.a instância, cabendo a este Supremo
Tribunal apreciar e aplicar o direito aos factos fixados (cfr. art.o 729.o,
n.o 1, do C.P.C. e 21., n.o 4 do E.T.A.F., e Antunes Varela, Revista
de Legislação e Jurisprudência, ano 122, pag. 220).

E, como bem refere o Exm.o Procurador-Geral-Adjunto no seu
douto parecer, no acórdão recorrido faz-se correcta interpretação e
aplicação da lei tendo em conta a matéria de facto dada como provada.

Com efeito, da matéria de facto provada, a qual como já atrás
se referiu não pode ser alterada por este Supremo Tribunal, resulta
claramente e sem margem para qualquer dúvida que os embargantes
José Ramos Duarte e mulher Maria Irene Martins de Pinho, são
os únicos donos e legítimos possuidores do terreno penhorado e ar-
rendado à executada “Serralharia-A Moderna do Corvo, Ld.a”.

E, sendo assim, bem se decidiu no acórdão recorrido ordenando-se
o levantamento da penhora sobre o dito terreno.

Não infringiu, pois, o acórdão recorrido qualquer disposição legal,
máxime as referidas pela recorrente.

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações,
decide-se negar provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Alexandre e Cunha e Silva
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida
Lopes. — Fui presente: António Mota Salgado.



2906

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

EXTINÇÃO DA COBRANÇA VIRTUAL. REVOGAÇÃO
DO § 4o DO ARTo 70o DO CCI.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O regime de cobrança virtual das contribuições e impostos
foi extinto pelo arto 40o, no 1, do regime de tesouraria
do Estado, aprovado pelo DL no 275-A/93, de 9 de Agos-
to, mas continuou a aplicar-se aos pagamentos volun-
tários nesse regime cujo prazo estivesse a decorrer (no 2
do arto 40);

II — Aos casos em que continuasse a aplicar-se o regime de
cobrança virtual, era aplicável o disposto no arto 89o,
al. a), do CPCI à contagem do prazo de impugnação
judicial, não se aplicando o disposto no arto 123o do
CPT;

III — O § 4o do arto 70o do Código da Contribuição Industrial
foi revogado pelo arto 2o, no 1, do DL 442-B/88, de 30
de Novembro, que aboliu a contribuição industrial;

IV — Às notificações de decisão de fixação de novo lucro tri-
butável feitas em 1993 aplicava-se o disposto no CPT,
mormente no seu arto 70o, e nos arts. 254o e 255o do
Código de Processo Civil.

RECURSO N.o 18.516, em que foi RECORRENTE José Luís Duarte,
e RECORRIDA Fazenda Pública, e em que foi RELATOR EXMO.
CONSo. Dr. ALMEIDA LOPES.

1o Relatório
Com fundamento na preterição de uma formalidade essencial - falta

de uma notificação da decisão que recaiu sobre uma reclamação,
decisão essa na qual foi fixado um novo lucro tributável - o contribuinte
JOSÉ LUÍS DUARTE, residente na Urbanização Quinta do Semi-
nário, Portela das Pedreiras, Santarém, deduziu impugnação judicial
contra a liquidação de contribuição industrial de 1987.

Por despacho de fls. 79 a 81, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Santarém indeferiu liminarmente a impugnação
por ter entendido que a mesma deu entrada depois de esgotado o
prazo legal.

Não se conformando com este despacho, dele recorreu o contri-
buinte para este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes
conclusões das suas alegações:

1 - O regime de notificação previsto no parágrafo 4 do arto 70
do Código Cont. Industrial afasta a aplicação supletiva dos artigos 254
e 255 do Código Civil.

2 - O referido artigo 70 regula a formação do acto de fixação
do lucro tributável em contribuição industrial grupo B dos contri-
buintes, tanto em termos substantivos como processuais.

3 - Sendo que com o regime processual que estatuiu pretendeu
proteger contribuinte conferindo-lhe a certeza de que o lucro fixado
sempre lhe era notificado, dado tratar-se de um acto pela sua gravidade
pode acarretar prejuízos consideráveis.
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4 - Ao ser devolvida a notificação da fixação do lucro tributável
e tendo, por esse facto, a administração fiscal a certeza de que o
contribuinte não foi notificado, deve esta procurar um meio alternativo
de o notificar, nomeadamente através de editais, sob pena de se violar
o disposto na alínea b) do arto 19 do Cód. Proc. Tributário.

5 - a fixação do lucro tributável em contribuição industrial, grupo B,
referente ao ano de 1987, só se considera transitada após 5 dias a
contar da data em que o contribuinte assine o aviso de recepção
da respectiva notificação, considerando-se este não notificado caso
a carta seja devolvida à entidade remetente sem que esta recorra
a uma forma alternativa de notificação.

6 - A não notificação do contribuinte de tal fixação origina a nu-
lidade de todo o processado subsequente.

7 - Pelo que a impugnação do recorrente é tempestiva não havendo
motivos para indeferimento liminar.

8 - O despacho recorrido violou o disposto nos parágrafos 4 e
5 do artigo 70 do Cód. da Cont. Industrial, bem como o disposto
na alínea b) do artigo 19 do Cód. de Proc. Tributário e ainda o
disposto nos artigos 3 e 131 no 1 do mesmo código.

A Fazenda Pública não contra-alegou, posto o que o Do Procu-
rador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer nos termos do qual a im-
pugnação deu entrada no último dia do prazo legal, por aplicação
do disposto no arto 123o do CPT.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a impug-
nação judicial deu entrada ou não dentro do prazo legal.

2o Fundamentos
São duas as questões de que cumpre decidir: uma posta pelo MoPo

no seu parecer (a questão da aplicação do disposto no arto 123o do
CPT ao caso sub judice), outra a questão decidida pelo Mo Juiz a
quo (a de se considerar o recorrente como validamente notificado
da decisão que reduziu o lucro tributável).

Comecemos pela questão posta pelo MoPo.
Entende o MoPo que, quer se deva ter o recorrente por validamente

notificado ou não, sempre a sua impugnação judicial entrou dentro
do prazo legal, pois, apesar de estarmos em face de uma contribuição
industrial de 1987, é aplicável o prazo de impugnação previsto no
arto 123o do Código de Processo Tributário (90 dias a partir do termo
do prazo para o pagamento voluntário) e não o CPCI.

Com o devido respeito, não concordamos com este entendimento.
Como resulta da informação de fl. 72-v, o imposto impugnado foi

debitado (ao tesoureiro) em Julho de 1993, pelo conhecimento no 1044,
tendo terminado o prazo de pagamento voluntário em 31.8.93.

O despacho recorrido aceitou este facto.
Deste modo, estamos em face de um imposto a que foi atribuída

a forma de cobrança virtual: o tesoureiro recebeu previamente o res-
pectivo título, constituindo-se, por esse facto, na obrigação de cobrança
(arto 19o, § 1o, do CPCI). E não é pelo facto de o arto 7o do DL 154/91,
de 23 de Abril, se referir apenas à cobrança virtual prevista nas leis
e códigos fiscais então em vigor (que não abrangia os códigos fiscais
já revogados, como era o caso do Código da Contribuição Industrial),
que temos de aplicar ao caso as regras de cobrança do Código de
Processo Tributário. Com efeito, não foi o CPT que acabou com
o regime de cobrança virtual para os impostos antigos. Essa extinção
apenas se operou por força do disposto no arto 40o, no 1, do DL
no 275-A/93, de 9 de Agosto, que aprovou o regime da tesouraria
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do Estado. De acordo com o disposto no no 2 do mesmo preceito,
OS CONHECIMENTOS E GUIAS RELATIVAMENTE AOS
QUAIS, À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO PRESENTE
DIPLOMA, SE ENCONTRE A DECORRER O PRAZO DE PA-
GAMENTO VOLUNTÁRIO DE HARMONIA COM O REGIME
QUE LHES ERA APLICÁVEL, CONTINUARÃO A SER COBRA-
DOS SEGUNDO ESSE REGIME ATÉ AO RELAXE.

Como, in casu, o prazo de pagamento voluntário se encontrava
a decorrer no dia 9 de Agosto de 1993, continuava a aplicar-se-lhe
o regime de cobrança virtual, o qual também se aplicava à contagem
dos respectivos prazos de reclamação ou de impugnação judicial (ar-
gumento tirado por analogia com o disposto no arto 7o do DL 154/91).
Aliás, o aludido arto 40o mandava continuar a aplicar o regime de
cobrança virtual, o que parece abranger a contagem do prazo para
a impugnação judicial.

Parece ser esta a solução mais conforme com o espírito da lei.
Ora, aplicando-se o regime da cobrança virtual - ao abrigo do qual

começou a correr o prazo para pagamento voluntário - temos de
nos socorrer do disposto no arto 89o, al. a), do CPCI - como fez
o Mo Juiz a quo e sugeriu a Fazenda - para determinar o prazo
aplicável à impugnação judicial: os 90 dias contavam-se do dia imediato
ao da abertura do cofre para a cobrança das contribuições e impostos.
Como disse o Mo Juiz a quo, e bem, o cofre abriu em 1.8.93, pelo
que os 90 dias começaram a decorrer no dia 2.8.93.

Mas começaram a decorrer no dia 2.8.93 se a notificação feita
foi legal. Por isso, passamos à questão posta pelo recorrente.

Entende o recorrente que a decisão recorrida em vez de aplicar
aos artos 254o e 255o do CPC devia aplicar o arto 70o, § 4o, do Código
da Contribuição Industrial quanto à notificação. E se a carta registada
com aviso de recepção foi devolvida, o Fisco devia fazer uma no-
tificação edital. O que o Fisco não podia era considerar o contribuinte
notificado nos termos do arto 255o do CPC.

Vejamos este problema.
Resulta do despacho recorrido que o recorrente reclamou da fixação

do lucro tributável em contribuição industrial; que em consequência
dessa reclamação, o lucro tributável foi reduzido; que a decisão a
reduzir o lucro tributável foi notificada ao contribuinte por meio de
carta registada com aviso de recepção; e que essa carta foi devolvida
com a informação dos CTT de que o recorrente não atendeu às
11,35 horas do dia 27.11.92 e não reclamou a carta.

Nos termos do § 4o do arto 70o do CCI, da decisão da reclamação,
no todo ou em parte procedente, e que fixasse um novo lucro tri-
butável, seria o contribuinte-reclamante notificado por carta ou postal
registado com aviso de recepção, CONSIDERANDO-SE FEITA A
NOTIFICAÇÃO NO DIA EM QUE FOSSE ASSINADO O AVISO.

A contribuição industrial foi abolida pelo arto 2o, no 1, do
DL 442-B/88, de 30 de Novembro, pelo que o CCI foi revogado pelo
CIRC.

Por isso, aquele arto 70o, § 4o, do CCI foi revogado. Passou a
aplicar-se a lei tributária sobre notificações em geral. Mais tarde foi
aprovado o CPT e revogado o CPCI pelo arto 11o do DL 154/91
de 23 de Abril, o qual acrescentou que a partir de 1.7.91 ficava revogada
toda a legislação CONTRÁRIA AO CÓDIGO (DE PROCESSO
TRIBUTÁRIO), SALVO AS EXCEPÇÕES PREVISTAS NO
DL 154/91 E NO DL 20-A/90, DE 15 DE JANEIRO.
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Ora, este arto 11o do DL 154/91 revogou todas as regras jurídicas
sobre notificações em matéria tributária que fossem incompatíveis
com o regime de notificações nele consagrado.

Como o Fisco aplicou o arto 70o do CPT (obrigação de participação
de domicílio), o recorrente tinha obrigação de participar à Admi-
nistração Fiscal a alteração do seu domicílio ou sede, e a falta de
recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos nos termos
da lei não era oponível à Administração. Por isso, a aplicava-se o
disposto no arto 255o do CPC: o contribuinte tinha-se por notificado
no segundo dia posterior àquele em que a carta foi registada.

Assim, o recorrente não tem razão pelo facto de o arto 70o, § 4o,
do CCI, já estar revogado quando a notificação foi feita. Nessa altura
já era aplicável o Código de Processo Tributário e, supletivamente,
o arto 255o do CPC.

Por todas estas razões, o despacho recorrido não enferma de qual-
quer erro de julgamento.

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

ao recurso e em confirmar o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Penhora de crédito. Negação da obrigação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os tribunais tributários de 1a instância não têm com-
petência em razão da matéria para conhecerem de acções
para declaração de inexistência de um crédito litigioso
penhorado em execução fiscal;

II — Se for penhorado um crédito, o devedor só tem a declarar
ao funcionário encarregado da penhora se reconhece a
obrigação ou se a nega, e em que medida (arto 307o,
no 1, als. a) e e) do Código de Processo Tributário);

III — Se for vendido um crédito litigioso, a litigiosidade do cré-
dito somente será decidida depois da venda, pois um
crédito litigioso é como tal vendido.

Recurso n.o 18 596. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Maria
Fernanda Crespo da Silva Simões de Carvalho. Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Na execução fiscal que corria termos contra CARVALHOS & FER-

NANDES, Lda., a Repartição de Finanças ordenou a penhora do
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crédito da executada sobre MARIA FERNANDA CRESPO DA SIL-
VA FILIPE SIMÕES DE CARVALHO, no valor de 1.655.661$40.

A devedora foi notificada para efeitos do disposto no arto 307o

do CPT, e veio apresentar uma petição, dirigida ao “Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Loures”, pedindo que se considere ine-
xistente o pretenso crédito da firma Carvalhos & Fernandes sobre
a requerente e, consequentemente, que seja anulado o despacho que
ordenou a penhora, com fundamento na inexistência do crédito.

A Repartição de Finanças de Lousã entendeu esta petição como
uma oposição à execução fiscal e remeteu-a para o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra, por ser o competente da área da Re-
partição de Finanças deprecada (a de Lousã).

Admitida a “oposição”, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de Coim-
bra julgou-a improcedente pelo facto de a mesma não se fundamentar
em algum dos fundamentos legais (arto 286o do CPT).

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu, para este
STA, o MoPo junto da 1a instância, para o que apresentou as seguintes
conclusões das suas alegações:

1a. A requerente Maria Fernanda não deduziu qualquer oposição
à execução fiscal, prevista nos artos 285o e ss. do CPT, mas antes
veio declarar que não reconhecia o crédito penhorado e pedir que
tal pretenso crédito fosse considerado inexistente e, em consequência,
que fosse anulado o despacho que ordena a penhora do mesmo;

2a. Assim, a sentença recorrida, ao conhecer de uma pretensa opo-
sição à execução fiscal, p. no arto 285o e ss. do CPT, que, neste
caso, não foi deduzida, conheceu de questão de que não podia tomar
conhecimento;

3a. Por outro lado, ao não declarar, através da sentença recorrida,
que este tribunal é incompetente, em razão da matéria, para conhecer
do pedido de “inexistência” do crédito aludido, bem assim para receber
a declaração de não reconhecimento do mesmo, incorreu o Sr. Juiz
a quo em omissão de pronúncia;

4a. Os citados excesso e omissão de pronúncia integram causas
de nulidade da sentença, previstas no arto 144o do CPT e 668o, no 1,
al. d), do CP Civil, aplicável supletivamente, nos termos atrás men-
cionados, nulidades essas que, para os devidos efeitos, ora se arguem.

As partes não contra-alegaram.
Neste STA, o processo correu os vistos, pelo que cumpre decidir

a questão de competência suscitada pelo recorrente.
2o Fundamentos
O MoPo levanta duas questões à apreciação deste STA:
- Nulidade da sentença por excesso de pronúncia, pois pronun-

ciou-se sobre a procedência de uma oposição à execução fiscal quando
não foi intentada qualquer oposição pela requerente inicial;

- Nulidade da sentença por omissão de pronúncia, pois o Mo Juiz
a quo emitiu pronunciar-se sobre a questão da sua incompetência
para o conhecimento desta causa.

Ora, estas duas nulidades da sentença podem ser qualificadas de
outro modo, talvez mais correcto: a questão de saber se foi intentada
uma oposição ou um processo de outra natureza não passa de uma
questão de erro na forma de processo utilizada pela requerente, a
qual constitui uma nulidade não da sentença mas do processo ou
de acto processual. E a questão da nulidade por omissão de pronúncia
sobre a competência não integra nulidade da sentença mas a excepção
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dilatória da incompetência em razão da matéria, do tribunal a quo,
para conhecer do pedido que lhe foi feito.

Ora, a este respeito, a sentença é clara: nela se escreveu que o
tribunal é competente em razão da matéria e que não há nulidades,
excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito
da causa.

Ao assim decidir, o tribunal de 1a instância julgou que o tribunal
era competente, que não havia nulidades, nem excepções.

Daí que a sentença não seja nula pelas razões indicadas pelo
recorrente.

Mas o recorrente, MoPo, tem alguma razão: a 1a instância julgou
mal a questão da sua competência. Vejamos em que termos.

O pedido da pretensa “oposição” é o seguinte: “requer a Va Exa

se digne considerar inexistente o pretenso crédito da firma Carvalhos
& Fernandes Lda sobre a requerente e, consequentemente, seja anu-
lado o despacho que ordena a penhora do mesmo com fundamento
na sua inexistência”.

Tendo em conta as circunstâncias em que este pedido é feito, vê-se
que a requerente se moveu no âmbito do arto 307o do CPT, cujo
no 1, al. a), diz o seguinte:

“A penhora de créditos será feita por meio de auto, nomeando-se
depositário o devedor ou o seu legítimo representante, e com ob-
servância das seguintes regras: a) Do auto constará se o devedor
reconhece a obrigação, a data em que se vence, as garantias que
a acompanham e quaisquer outras circunstâncias que possam inte-
ressar à execução”.

E diz o no 1, al. e): Se negar a obrigação, no todo ou em parte,
será o crédito considerado litigioso, na parte não reconhecida, e, como
tal, será posto à venda por três quartas partes do seu valor”.

Acrescenta o no 2: No caso de litigiosidade do crédito penhorado,
pode a Fazenda Pública promover acção declaratória, suspendendo-se
entretanto a execução se o executado não possuir outros bens
penhoráveis.

Resulta da lei que quando é feita a notificação ao devedor de
que o crédito foi penhorado, ele tem de tomar posição sobre esse
crédito, ou reconhecendo-o ou negando-o, ficando a sua declaração
a constar do auto de penhora. E essa declaração é feita ao funcionário
encarregado de fazer a diligência de penhora, não estando previsto
que essa declaração seja feita pelo devedor em acção judicial intentada
para o efeito. E quando o devedor nega a obrigação (nega o crédito
do executado), esse crédito passa a ser considerado litigioso, sem
que seja necessário intentar uma acção judicial para o efeito. O crédito
é litigioso desde a sua negação perante o funcionário encarregado
de redigir o auto de penhora. E quando a lei diz que o crédito litigioso
COMO TAL será posto à venda, quer dizer que não é vendido um
crédito certo mas um crédito litigioso. Quem o comprar fica a saber
que não compra algo de certo mas algo litigioso. Por isso, terá quem
o comprar de propor acção judicial para resolver a questão da li-
tigiosidade do crédito. Daí que comprar um crédito litigioso seja um
risco para o comprador, e é por causa deste risco que o crédito é
posto à venda por 3/4 partes do seu valor.

Mas em vez de vender o crédito litigioso, a Fazenda pode optar
por propor uma acção declaratória para resolver nela a questão da
litigiosidade do crédito, caso em que a execução se suspende até
que a acção declaratória, a propor nos tribunais judiciais, seja julgada.
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In casu, a Fazenda não optou por propor acção declaratória, pelo
que era aplicável o disposto no arto 307o, no 1, al. e), do CPT: venda
do crédito litigioso.

Ora, em vez de a devedora do crédito se limitar a declarar ao
funcionário que negava a obrigação de pagar o crédito (que negava
o crédito penhorado), veio fazer essa declaração em juízo, intentando
uma acção de simples apreciação, mas dirigida não ao tribunal tri-
butário de 1a instância de Coimbra, mas ao tribunal tributário de
1a instância de Loures (tribunal que não existe). Admitindo que tenha
sido por erro que a devedora indicou o tribunal tributário de 1a ins-
tância de Loures, querendo referir ao tribunal tributário de 1a instância
com competência na área da repartição de finanças na qual a penhora
foi feita, este tinha de ver se tinha competência para conhecer do
pedido que foi feito.

Ora, a competência dos tribunais tributários de 1a instância consta
do arto 62o do ETAF e do Código de Processo Tributário e nela
não se inclui a competência para declarar a inexistência do crédito.
Daí que o Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra careça
de competência em razão da matéria para conhecer do pedido que
lhe foi feito.

É certo que o arto 2o do CPC dizia que a todo o direito corresponde
uma acção destinada a fazê-lo reconhecer em juízo, e é certo que
nos termos do arto 4o, no 2, al. a), do CPC, as acções de simples
apreciação visam obter unicamente a declaração da existência ou ine-
xistência dum direito ou dum facto.

Mas a verdade é que o arto 307o do CPT não permite que a execução
fiscal fique parada à espera que o devedor proponha uma acção de
simples declaração. A única coisa que o devedor pode fazer é negar
o crédito perante o funcionário encarregado de fazer a penhora. Se
propuser uma acção judicial em separado, esta não tem a virtualidade
de suspender a execução fiscal. Se o crédito litigioso se vender, o
devedor não fica necessariamente prejudicado: a litigiosidade do cré-
dito será decidida depois nos tribunais judiciais. O arto 307o, no 2,
do CPT só permite que a execução fiscal fique parada se for a Fazenda
Pública a propor a acção declaratória.

Ao não entender o requerimento inicial desta forma, a 1a instância
violou o arto 307o do CPT.

Daí que o MoPo tenha razão quanto à questão da competência
da 1a instância.

3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso e em revogar a sentença recorrida, declarando
o Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra incompetente em
razão da matéria para conhecer do pedido que lhe foi feito, por com-
petentes para o efeito serem os tribunais judiciais, sem prejuízo de
dever ficar a constar do auto de penhora do crédito a negação da
obrigação feita pela pretensa devedora.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Almeida Lopes (Rela-
tor) — Ernâni Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

SUBSIDIO E ENCARGOS COM FÉRIAS NO ÂMBITO DO
C.C.I.

Doutrina que dimana da decisão:

Os subsídios e encargos com férias dos trabalhadores cons-
tituem custos do exercício em que são pagos e não do período
a que respeita o trabalho prestado, atento o princípio da
especialização de exercícios e o arto. 2o. no 2 do D.L. 874/76
de 28/12.

RECURSO N.o 19.866 em que é recorrente Rohde - Sociedade In-
dustrial de Calçado Luso-Alemã, Lda. e RECORRIDA Fazenda
Pública e de que foi RELATOR EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR
MEIRA.

“Rhode - Sociedade Industrial de Calçado Luso-Alemã, Lda.” im-
pugnou judicialmente no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
a liquidação adicional de imposto extraordinário sobre os lucros do
exercício de 1986 no montante de 631.723$00 acrescido de 31.984$00
de juros compensatórios, resultante de acréscimo efectuado ao lucro
tributável do ano referido, invocando errado apuramento da situação
tributária por inexistência de factos tributáveis, pedindo a anulação
da liquidação efectuada.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
parcialmente improcedente, sendo julgada extinta a instância na parte
restante.

Inconformada com a decisão recorreu a impugnante para este Su-
premo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação e a anulação
da liquidação adicional na parte mantida pela sentença. Notificada
a recorrente para apresentar conclusões que não constavam das suas
alegações, juntou a recorrente uma peça com seis folhas intitulada
conclusões, contendo princípios e conceitos, referências doutrinárias
e jurisprudenciais, apreciação dos procedimentos da Administração
Fiscal e da legislação fiscal portuguesa, acabando finalmente com
as seguintes efectivas conclusões:

“Impõe-se decidir que as férias e os correspondentes subsídios con-
cedidos e pagos pela empresa (ora Recorrente) em 1987, em con-
sequência de trabalho prestado em 1986, representando a expressão
económica de um custo relevantemente indispensável para a obtenção
dos respectivos proveitos em 1986, constituem custos desse exercício
(1986), sem embargo do diferimento do seu vencimento no ano ime-
diato (1987).

Pelo que, vistas todas as circunstâncias e razões supra-invocadas,
urge concluir que a Empresa (Recorrente) respeitou integralmente
os mecanismos estabelecidos pelo arto 26o do C.C.I. e preencheu
correctamente a sua Declaração Modelo no 2, relativa ao exercício
de 1986, não se justificando, portanto, a introdução de qualquer tipo
de correcção.”.

A Fazenda Pública sustentou a manutenção da sentença que en-
tendeu não merecer censura.
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Pelo Ministério Público foi emitido parecer no sentido da incom-
petência hierárquica deste Supremo Tribunal para conhecer do re-
curso por nas respectivas conclusões se conter matéria de facto que
não foi dada como provada pelo tribunal recorrido.

Tal parecer teve a concordância do representante da Fazenda Pú-
blica e a discordância da recorrente que afirma não pretender discutir
no recurso qualquer matéria de facto.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida julgou provada a seguinte matéria:
a) No dia 22 /9/89 a ora impugnante foi notificada para no prazo

de quinze dias efectuar o pagamento de imposto extraordinário sobre
lucros respeitante ao exercício do ano de 1986 na quantia de
631.723$00 e juros compensatórios na quantia de 31.984$00 - cf. fls.
10 e v.

b) Por falta de pagamento eventual, foi a liquidação dita em a)
debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública no dia 13/12/88 - cf. in-
formação a fls. 17v.

c) No dia 24/10/88 a impugnante fez apresentar a petição de im-
pugnação judicial relatada em 1.1 - cf. carimbo de entrada a fls. 2.

d) No dia 24/2/88, a ora impugnante havia apresentado ao Chefe
da Repartição de Finanças reclamação extraordinária, nos termos do
artigo 85o do Código de Processo das Contribuições e Impostos, na
parte da colecta do imposto extraordinário sobre lucros de 1986 - cf.
processo administrativo apenso.

e) Na reclamação extraordinária dita em d) pedia-se que a colecta
do imposto extraordinário sobre lucros seja considerada como custo
ou perda do exercício de 1986 - cf. processo administrativo apenso.

f) A reclamação extraordinária dita em d) e e) foi indeferida por
despacho de 1/3/88 do Chefe da Repartição de Finanças - cf. processo
administrativo apenso.

g) O despacho dito em f) foi confirmado em 15/3/88 pelo Director
Distrital de Finanças - cf. processo administrativo apenso.

h) Por registo postal do dia 18/3/88 a ora impugnante foi notificada
da decisão dita em f) e g), e não lhe moveu qualquer reacção graciosa
ou contenciosa - cf. processo administrativo apenso.

i) Não foi impugnada a liquidação da contribuição industrial res-
peitante ao exercício do ano de 1986 - cf. informação a fls. 42v.

j) A liquidação dita em i) ficou a dever-se ao acréscimo do valor
de 25.342.084$00, que a Administração Fiscal não considerou como
custo do exercício - cf. fls. 8 e 17v.

l) O valor dito em j) e resultante da inclusão na respectiva declaração
de resultados, como custos do respectivo exercício, de quantias re-
lativas a férias e subsídios de férias referentes ao ano de 1986 - cf.
fls. 34, e o artigo 3o da própria petição inicial.

m) Posteriormente a propositura da presente impugnação, foi anu-
lada oficiosamente, da liquidação dita em a), o quantitativo de
261.583$00 - cf. fls. 29 e 42v.

Assentes tais factos apreciemos a situação começando como é de-
vido pela questão prévia da incompetência em razão da hierarquia
suscitada pelo Ministério Público.

Nos termos do artigo 21o no 4 do E.T.A.F. o Supremo Tribunal
Administrativo apenas conhece de matéria de direito nos processos
inicialmente julgados nos tribunais tributários de 1a instância, salvo
nos casos a que se refere o artigo 722o do C.P.C. que aqui não estão
em causa. O Ministério Público menciona no seu parecer a referência
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feita pela recorrente a “procedimentos contabilísticos anteriormente
seguidos pela empresa que, na sua tese, terão tido consagração no
CIRC” aos quais a sentença recorrida não faria referência. Exami-
nando as alegações da recorrente constata-se que ela erigiu como
única questão a decidir pelo tribunal - tendo mesmo epigrafado o
ponto 5 das alegações como “Questão” - a de saber se os encargos
com o pagamento de férias e subsídios de férias constituíam custos
do exercício a que se referiam (1986) ou do exercício em que eram
pagos (1987). Nas alegações não se faz apelo a quaisquer factos re-
lativos aos procedimentos contabilísticos, mas apenas ao regime pre-
visto no C.I.R.C.

Por tudo o que ficou referido devemos concluir que, tal como a
recorrente sustenta, a matéria de facto a considerar é apenas a que
consta da sentença, pelo que, não se questionando matéria de facto,
é este Supremo Tribunal Administrativo competente para conhecer
do recurso.

Assente a competência do tribunal entremos então na apreciação
do objecto do recurso que, como atrás se referiu, é a determinação
do exercício a que deviam ser imputados como custos os encargos
com as férias e os subsídios de férias, no âmbito do C.C.I. que então
(1986 e 1987) vigorava, sendo irrelevante apreciar a situação face
ao C.I.R.C. que é posterior àqueles exercícios e se reporta a um
imposto diverso. A questão da contabilização dos encargos e subsídios
de férias tem sido profusamente apreciada e uniformemente decidida
em inúmeros acórdãos deste Supremo Tribunal, dos quais referiremos
nomeadamente os de 6 de Março de 1996 (recurso no 19878), 11
de Dezembro de 1996 (recurso no 20347) e 7 de Maio de 1997 (recurso
no 20863).

Pretende-se no recurso que os encargos com férias e os subsídios
de férias devem ser considerados custos do ano a que respeita o
trabalho prestado invocando que a decisão em sentido diverso viola
o artigo 26o do Código da Contribuição Industrial. Vejamos então
o que diz tal norma. O artigo 26o do C.C.I. considera custos ou perdas
do exercício os que, dentro de limites tidos como razoáveis pela DGCI,
se tornou indispensável suportar para a realização dos proveitos ou
ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da fonte produtiva,
exemplificando nos seus vários números quais os encargos e despesas
que como tal podem ser considerados. Por seu turno o artigo 2o

do D.L. 874/76, de 28/12, também referido na sentença, refere o direito
a férias dos trabalhadores e consigna, no que interessa a esta questão,
que tal direito se reporta ao trabalho prestado no ano civil anterior.
Da conjugação destes dois normativos não se pode extrair a conclusão
que a recorrente pretende mas exactamente a oposta. Se o direito
a férias e o gozo destas se refere a trabalho prestado no ano anterior
mas ocorre no ano seguinte não estamos perante um custo desse
ano anterior mas perante um custo do ano em que é pago ou em
que ocorre. Os trabalhadores só a partir do dia 1 de Janeiro tem
direito a gozar as férias e a receber o respectivo subsídio relativamente
ao trabalho que no ano anterior haviam prestado. Por isso só nessa
altura se constitui o encargo da empresa. Considerando o princípio
da especialização de exercícios que enformava o Código da Contri-
buição Industrial só nesse exercício se verificam os custos em causa.
Tais encargos, embora previsíveis, só nessa data eram determinados
porquanto, até ao dia 31 de Dezembro do ano anterior sempre po-
deriam ocorrer factos, como por exemplo o falecimento de traba-



20

2916

lhadores, com influência nos custos a suportar. Claro que a recorrente
poderia estabelecer provisões para os futuros pagamentos mas estas
só seriam consideradas custos do exercício se coubessem nas espécies
previstas no artigo 33o do CCI, o que não acontecia com os montantes
em causa. Pelo que fica exposto não pode deixar de considerar-se
ter o acórdão recorrido decidido correctamente, de acordo com as
normas jurídicas aplicáveis e em conformidade com a jurisprudência
e doutrina mais relevantes.

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

Custas pela recorrente, fixando em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso para o S.T.A. Questão de facto. Incompetência em
razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo é incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer de recurso interposto de decisão de um
Tribunal Tributário de 1a Instância se não tiver por fun-
damento exclusivamente matéria de direito - arto.32o, no.1,
alínea b) do E.T.A.F.

2 — Discutindo-se no recurso questão de facto é competente
para dele conhecer o Tribunal Tributário de 2a. Instância
(hoje, Tribunal Central Administrativo) - arto.41o, no.l,
alínea a) do E.T.A.F.

Recurso no 19.985. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Domin-
gos Miranda de Sousa. Relator: Exmo. Cons. Dr. Cunha e Silva.

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

O representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Distrito de Viana do Castelo recorre da sentença
de 18 de Abril de 1995, proferida a fls.162, que julgou procedente
a impugnação judicial deduzida por Domingos Miranda de Sousa
contra a liquidação de contribuição industrial, juros compensatórios,
imposto extraordinário sobre lucros e juros compensatórios relativos
ao exercício de 1987, no total de 9.779.776$00, e determinou a anulação
das liquidações em causa.

Nas suas alegações de recurso formulou as seguintes conclusões:
1a. Em resultado do exame à escrita do ora impugnante não sub-

sistiu, por um lado, para a Administração Fiscal a impossibilidade
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de determinar a matéria colectável dos exercícios dos anos de 1987
a 1988, no que concerne aos impostos, objecto desta impugnação,
e pelas regras respeitantes ao grupo A da contribuição industrial (artos.
22o a 54o do C.C.I.), face à hipótese prevenida no parág. 1o do arto.54.o
do C.C.I.

2a. Por outro lado, os Serviços de Fiscalização Tributária com-
petentes - entidade apetrechada para o efeito e a quem cabe, de
modo efectivo, tal desígnio - não confirmaram a falta de escrita do
contribuinte com vista à determinação do lucro tributável e liquidações
subsequentes, sendo que só a falta de escrita legitimaria o recurso
ao método da determinação da matéria colectável de harmonia com
as disposições aplicáveis ao grupo B, nos termos dos parágs. 2o e
4o do arto.54o do C.C.I.

3a. Com efeito, por outro lado, os proveitos e os custos apurados
através da contabilidade e dos documentos de suporte contabilístico
respectivos, exibidos à Administração Fiscal, na fase própria da de-
terminação da matéria colectável, não havendo, no caso, por outra
via, qualquer acto de fixação do lucro tributável, nos termos do arto.66o

e seguintes do C.C.I. já que do exame feito à escrita do contribuinte
não se concluiu pela impossibilidade de controlar a matéria colectável,
segundo as regras aplicáveis ao grupo A (artos. 22o a 49o do C.C.I.),
nem daquele exame ressaltou dúvida que possa haver-se como fun-
dada, no que concerne ao resultado apurado pelo contribuinte, na
medida em que, clara e inequivocamente, não correspondia à rea-
lidade, tornando-se essa correspondência possível pelo recurso aos
elementos de escrita pertinentes.

4a. Por isso, face às situações concretas verificadas pelos S.F.T.,
traduzidas em omissões de valores de custos e de proveitos, pro-
cederam os Serviços da Administração Fiscal a meras correcções ob-
jectivas, não havendo, por via disso, necessidade de tributação pelas
regras do grupo B, i. é, por presunções ou estimativas.

5a. Em sucessivos recursos hierárquicos, interpostos pelo contri-
buinte e versando esta decisão de não recorrer a métodos indiciários
ou presunções, foi negado provimento aos recursos, confirmando-se
administrativamente a boa fundamentação dessa decisão e, conse-
quentemente, a legalidade da mesma.

6a. Na sentença recorrida não está plasmada a verificação dos pres-
supostos exigidos pela Lei (v.g.arto.54o do C.C.I.), no que respeita
à justificação da tributação de harmonia com as regras do grupo B,
tanto mais que reconhece essa decisão que ”a posteriori” não é fácil
concluir pela impossibilidade de determinar a matéria colectável a
que alude o parág.1o do citado arto54o.

7a. Mas acabou por fazê-lo - não obstante essa verificação se inserir
numa zona de discricionaridade técnica, própria dos Serviços da Ad-
ministração Fiscal - invocando, como fundamento de direito, o prin-
cípio da legalidade tributária (arto.17o, alínea a) do C.P.T.) e o prin-
cípio do respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos
(arto.16o do C.P.T.).

8a. Ora, a tributação pelo sistema do grupo A, como é claro e,
pensamos, pacifico, - representa para o contribuinte uma tributação
com mais e melhores garantias de respeito pelos seus direitos e le-
gítimos interesses, já que se baseia no lucro real efectivo, apurado
através da escrita organizada, sendo, descarte, afastada a margem
de discricionaridade ínsita no método de tributação do grupo B, através
do lucro real presumido.( Cfr.nos.7 e 8 do relatório do Cód. da Cont.
Ind.)
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9a. A mudança do método de tributação do grupo A para o grupo B,
coenvolvendo a impossibilidade do apuramento e do controlo, claro
e inequívoco, do lucro tributável é, por via disso, algo de sancionatório
para o contribuinte, independentemente do resultado da determinação
desse lucro tributável se basear nos elementos de escrita.

10a. A determinação da matéria colectável pelas regras do grupo
A é, em princípio e por regra, conducente a resultados fiscais mais
favoráveis ao contribuinte, sendo que, no caso, foram considerados
os custos documentados/exibidos nessa fase, bem como os proveitos
documentados nas escrituras de venda, como documentos autênticos
que são, dotados de força orobatória.

11a. Além do mais, não foram aceites pelo M.mo Juiz do Tribunal
”a quo” - o que é bem significativo - os documentos justificativos
dos custos (outros) da reconstrução do prédio, por respeitarem a
outros exercícios que não aos que estão em causa.

12a. Fez-se, pois, na douta sentença, uma errada interpretação e
aplicação do parág.1o.do arto.54o do C.C.I., conjugado com o disposto
nos parágs. 2o e 4o do mesmo arto., à concreta situação tributária
do contribuinte, aparada no exame à escrita.

13a. Consequentemente, não foram violados os princípios contidos
nos artos. 16o e 17o, al. a) do C.P.T., referidos na sentença, nem
o conteúdo normativo do parég.1o.do arto. 54o.do C.C.I.

Termos em que, dado provimento ao recurso, deve a douta sentença
recorrida ser revogada e os actos impugnados ser mantidos por legais,
com todas as suas consequências.

Houve contra-alegação, e o Digno Magistrado do Ministério Público
junto deste Supremo Tribunal é de parecer que o recurso não tem
por fundamento exclusivamente matéria de direito e, consequente-
mente, o Supremo Tribunal Administrativo será hierarquicamente in-
competente para o seu conhecimento.

Notificadas as partes da questão prévia de incompetência do Su-
premo Tribunal, deduzida pelo Ministério Público, veio a Fazenda
Pública aceitar expressamente que o recurso que interpôs não tem
por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Começaremos pela deduzida excepção de incompetência deste Su-

premo Tribunal, a qual tem prioridade absoluta sobre tudo o mais.
O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (D.L. no. 129/84,

de 27 de Abril) dispõe, nos seus artos.21o, no.4 e 32o, no.1, alínea
b), respectivamente, que a Secção do Contencioso Tributário do S.
T.A. apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos Tribunais Tributários de 1a Instância, e que a tal Secção
compete conhecer dos recursos de decisão dos Tribunais Tributários
de 1a Instância, com o exclusivo fundamento em matéria de direito;
e no seu arto.41o, no.1, alínea a), que compete ao Tribunal Tributário
de 2a Instância (hoje, Tribunal Central Administrativo) conhecer de
recursos de decisões do Tribunal Tributário de 1a Instância, com res-
salva do disposto na alínea b) do no.1 do arto.32o, acima mencionado.

O conteúdo das disposições acima referidas foi vertido no arto.167o

do C.P.T.
De tais disposições legais resulta que a competência dos Tribunais

superiores nos recursos interpostos de decisões dos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância é determinada em função do recurso respeitar
exclusivamente a matéria de direito ou não.
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Assim, e para tal efeito, importa tão-só averiguar se nas conclusões
das alegações do recurso - é aí que se fixa o objecto deste e se delimita
o seu âmbito - se põe em causa a matéria de facto ou não.

Ora, no caso dos autos, a recorrente ataca a decisão recorrida
também quanto à factualidade que considera pertinente à adequada
solução de direito.

Na verdade, e como bem refere o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto
no seu parecer, ”nas conclusões 5a e 10a das suas alegações a recorrente
Fazenda Pública afirma factos que o M.mo Juiz ”a quo” não es-
tabeleceu, nem levou em conta”, o que ela aliás reconhece no seu
requerimento de fls 181.

Tal significa que o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito, o que obsta a que este S.T.A. dele possa conhecer.

Assim, e nos termos das disposições legais atrás mencionadas, quem
é competente para conhecer do presente recurso é o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância (hoje Tribunal Central Administrativo), e não
o Supremo Tribunal Administrativo, Secção de Contencioso Tribu-
tário, procedendo, pois, a excepção deduzida pelo Ex.mo Procu-
rador-Geral-Adjunto.

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações,
decide-se declarar esta Secção incompetente em razão da hierarquia
para julgar o presente recurso, sendo competente para o efeito o
T.C.A.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Cunha e Silva — Mendes Pi-
mentel — Almeida Lopes. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Reclamação da conta. Recurso. Objecto. Reforma quanto a
custos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os recursos de decisões jurisdicionais visam a modifi-
cação a reforma destas a não a criar decisões sobre ma-
téria que não foi objecto de apreciação na decisão
recorrida.

II — A delimitação objectiva do recurso de decisão jurisdi-
cional é operada através das conclusões das alegações
do recurso.

III — O recorrente ao ignorar a decisão que indeferiu a re-
clamação da conta elaborada na 2a Instância, não ata-
cando a decisão de incompetência da 2a Instância para
apreciar a reclamação da conta elaborada, na 1a instância
e não atacando a decisão que considerou extemporâneo
o pedido de reforma do acórdão quanto a custas, ig-
norando assim tais decisões, é manifesto que o recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo tem de impro-
ceder, pois não é matéria de conhecimento oficioso.
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Recurso n.o 20.178. Recorrente: Sport Lisboa e Benfica; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acórdão na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

SPORT LISBOA E BENFICA não se conformando com o Acórdão
de 28.3.95 do Tribunal Tributário de 2a Instância que, segundo o
recorrente, ”indeferiu a reclamação da conta de fls. 35 a 36 vem
do mesmo interpor recurso para este STA em cujas alegações formulou
as seguintes conclusões:

”a) O recorrente foi indevidamente colectado em contribuição in-
dustrial relativa aos anos de 1985 a 1987, tendo sido anulada a res-
pectiva execução fiscal (fls. 16 a 17);

b) Extinta a execução, a oposição de fl. 2 deixou de ter objecto,
pelo que deveria ter sido também extinta , na 1a e na 2a Instância
por inutilidade superveniente a sem custas do oponente;

c) De facto em matéria de custas, vigora o princípio de que não
deve nelas ser condenado quem não lhes der causa;

d) E não se verifica a extinção do poder jurisdicional, com esta
decisão afinal;

e) Anulada a execução por ter havido liquidação indevida, não
deve o contribuinte ser penalizado com as custas de processo a que
não deu causa, como corre dos princípios de justiça a da legalidade
tributário, inerentes ao Estado de Direito (arts.o 2o a 106o da C.R.P.);

f) Em caso absolutamente idêntico - processo n.o 61120, foi pro-
ferida a decisão justa;

g) As decisões nomeadamente formais dos autos ofendem também
os princípios da verdade a da justiça material que as sucessivas re-
formas processuais vêm acentuando, como se vê nomeadamente do
art.o 57o da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais;

h) O acórdão recorrido violou os referidos princípios gerais a os
artigos 446o n.o1 do CPC a art.o7 n.o1 do Regulamento das custas
nos processos fiscais, pelo que deve ser revogado...”

Contra-alega a Fazenda Pública pugnando pela improcedência do
recurso.

O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que deve negar-se provimento ao recurso porquanto ”o re-
corrente foi condenado em custas pela decisão de fl. 26, a qual deixou
transitar, uma vez que não recorreu dela nem pediu atempadamente
a sua reforma”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em sede factual, o Acórdão recorrido deu como apurado o seguinte:
”a) A contra o SLB foi instaurada, no 4o Juízo do Tribunal tributário

de 1a Instância de Lisboa, a execução fiscal n.o 1856/89, à qual o
executado deduziu oposição em 17 de Outubro de 1989 - fls. 2.

b) A oposição foi liminarmente indeferida e o SLB condenado
em custas por despacho da referida data notificado por carta de 24
seguinte - fls. 8 e 10.

c) Desse despacho interpôs o SLB recurso para a 2a Instância em
31 de Outubro de 1989 - fls. 11.

d) Foi elaborada conta na 1a Instância em 18 de Maio de 1992
e notificada por carta do dia seguinte - fls. 19 a 20.

e) Em 22 de Março de 1990 foram emitidos títulos de anulação
da divida exequenda a aplicados, sendo a execução extinta em 6 de
Abril de 1990 - fl.17.
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f) A extinção foi notificada a SLB por oficio expedido em 2 de
Fevereiro de 1992 - fl. 17.

g) Em 2 de Fevereiro de 1993 foi neste Tribunal proferido acórdão
que julgou o Tribunal incompetente a condenou em custas o SLB
”com a redução do art.o 15o do Regulamento de Custas” - fl. 25
a 27.

h) Esse acórdão foi notificado por ofício em 2 de Junho de 1993
- fls. 31.

i) A conta foi elaborada em 25 de Março de 1994 e notificada
por carta de 18 de Maio seguinte - fls. 32 e 33.

j) Q requerimento ora em apreço deu entrada em 16 de junho
de 1994 - fls. 35.

Foi sobre este requerimento que o acórdão recorrido se pronunciou,
salientando que nele se visava a obtenção de dois efeitos:

- a reforma da decisão sobre custas contidas no acórdão proferido
pelo Tribunal Tributário de 2a Instância (cfr. Alin. g) do probatório);
e

- a anulação das contas de fls. 32 elaborada na 2a Instância (alin. c)
e alin. i ) do probatório, respectivamente).

Sobre a primeira pretensão, ponderou-se no mesmo aresto que
na reforma do acórdão quanto a custas, o reclamante não está em
tempo, face ao disposto no art.o 669o alin. g) do C.P.C., tendo presente
o tempo que medeou entre a data de notificação do Acórdão e a
data de reclamação.

Quanto à reforma da conta elaborada na 1a Instância declarou-se
incompetente o Tribunal Tributário de 2a Instância, pois tal pedido
de reforma só pode ser apresentado e apreciado no Tribunal onde
ela tenha sido elaborada, tendo em conta o disposto no art.o 138o

máxime, 4o 5 e 139o n.o 1 do Cód. das Custas Judiciais.
Sobre a reclamação da conta elaborada na 2a Instância, o acórdão

recorrido após explicitar que o valor atendível para efeitos de custas
na oposição é, nos termos da alin. c) do n.o1 do art.o 7o do Regulamento
de Custas, ”o da dívida ou parte da dívida exequenda a que respeita”,
era igual à quantia exequenda tal se considerou na conta sob
reclamações.

Com base nestes fundamentos, o Acórdão recorrido proferiu as
seguintes decisões:

- Julgar a 2a Instância incompetente, em razão da hierarquia para
apreciar a reclamação da conta elaborada na 1a Instância;

- Não apreciar por extemporâneo, o pedido de reforma do Acórdão
quanto a custos; e

- Indeferiu, por infundada a reclamação da conta elaborada na
2a Instância.

O recorrente, como das conclusões da alegação, decorre não atacar
o Acórdão recorrido nem as suas decisões nem nos seus fundamentos.

Ora, de acordo com a jurisprudência pacífica deste STA, do STJ
e demais Tribunais Superiores, os recursos de decisões jurisdicionais
visam a modificação e reforma destas a não criar decisões sobre ma-
téria que não foi objecto de apreciação recorrida.

Também não vem arguida qualquer nulidade do Acórdão por omis-
são de pronúncia.

E porque são as conclusões das alegações que delimitam o objecto
do recurso, tem-se como certo que o recorrente não dirige, objec-
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tivamente, censura ao Acórdão recorrido, quer às suas decisões quer
aos fundamentos que as suportam.

Com efeito, refere-se na alin. a) que ”foi anulada a respectiva exe-
cução fiscal relativa aos anos 1985 a 1987; que extinta a execução
oposição de fl. 2 deixou de ter objecto, pelo que deveria ter sido
também extinta, na 1a e na 2a Instâncias por inutilidade superveniente
a sem custas vigora o princípio de que não deve nelas ser condenado
quem não lhes der causa - alin. c); que não se verifica a extinção
do poder jurisdicional em decisão final - alin. d); que anulada a exe-
cução por ter havido liquidação indevida não deve o contribuinte
ser penalizado com as custas de processos a que não deu causa alin.
e); e que em caso absolutamente idêntico - Proc. 61120 - foi proferida
decisão justa alin. - f)”.

Daqui resulta que nenhum ataque é desferido contra o Acórdão
recorrido, seus fundamentos e decisões que emitiu, nem nenhuma
crítica é dirigida, em termos de legalidade, limitando-se a referir na
última conclusão que o Acórdão recorrido violou os art.o 446o n.o 1
do C.P.C. e art.o 7o n.o 1 do Regulamento das Custas, sem o justificar.

O que é contrário à própria essência do recurso e sua finalidade
já referida, revista nos arts.o 676o, 684o a 690o do C.P.C. aplicáveis
por força dos art.o 2o alin. f) e 169o do C.P.T..

Verifica-se, nomeadamente, que:
- Nenhuma razão ou argumento consistente foi aduzida contra a

decisão de incompetência da 2a Instância para apreciar a reclamação
da conta elaborada na 1a Instância.

- Há uma total ausência de razões criticas contra a decisão que
considerou extemporâneo o pedido de reforma do Acórdão quanto
a custas, ignorando norma tal decisão.

- O recorrente ignorou também a decisão que indeferiu a recla-
mação da conta elaborada na 2a Instância na medida em que nada
alegou que ponha em causa que a decisão quer os seus fundamentos.

Apenas se argumenta que as decisões formais dos autos ofendem
também os princípios da verdade e da justiça material, invocando
o art.o 57o da LPTA sem que, contudo, justifique tal afirmação.

De resto não se vê, nem o recorrente explica, como se mostre
violado num normativo da LPTA que versa sobre a ordem de co-
nhecimento dos vícios de actos Administrativos em sede de recurso
contencioso, o que nada tem a ver com as situações a decisões pro-
feridas nos autos, nem com a aludida ofensa dos princípios da verdade
a da justiça material que, portanto, não se verifica.

Defende o recorrente que o Acórdão recorrido violou aqueles re-
feridos princípios gerais e os art.o446o n.o 1 do C.P.C. a art.o 7o do
Regulamento das Custas dos ”processos fiscais”.

Reporta-se o primeiro normativo a matéria de custas, segundo será
condenado ”em custas a parte que a elas houver dado causa...” isto
de acordo o com o princípio da causalidade.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo requerente, fixando-se a procuradoria em 40 % (qua-

renta por cento).

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (re-
lator) — João Plácido da Fonseca Limão — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Duarte de Carvalho.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Impugnação Judicial. Recurso para a Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. - arto 21, no 4 do E.T.A.F.. Poderes
de cognição do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Julgada improcedente na 1a Instância uma impugnação
judicial, e confirmada na decisão pela T.T. de 2a Ins-
tância, no recurso interposta do acórdão desse Tribunal
para este S.T.A., a Secção de Contencioso Tributário ape-
nas conhece de matéria de direito, como Tribunal de
revista que é.

2 — Isto porque, nos recursos de processos inicialmente jul-
gados pelo T.T. de 1a Instância, a referida Secção tem
os seus poderes de cognição limitados nos termos do
arto 21, no 4o do E.T.A.F., com a excepção prevista no
arto 722o, no 2, do C.P.C.

Recurso n.o 20 345; RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA; RE-
CORRIDO: HILÁRIO FRANCISCO LIZARDO; RELATOR:
EXMO. CONSo. Dr. CUNHA E SILVA.

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

O representante da Fazenda Pública, inconformado com o acórdão
do T.T. de 2a Instância de fls. 88 e segs., que confirmou a decisão
proferida pelo T.T. de 1a Instância de Portalegre, o qual não recebeu
a acusação deduzida contra Hilário Francisco Lizardo, de Ponte de
Sor, e respeitante a sisa que seria devida por este em virtude de
ter havido transmissão de 15/16 do prédio rústico denominado Her-
dade da Coutada dos promitentes vendedores o dito Hilário, dele
interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando nas suas
alegações as seguintes conclusões:

1o — O recorrido Hilário Francisco Lizardo entrou na passe do
imóvel (Herdade da Coutada) na data do contrato promessa de com-
pra e venda, ou seja, em 29 de Maio de 1981, (fls. 4 a 6).

2o — Na mesma data exerceu actas relacionados com a posse sobre
o mesmo, permitindo a exploração da herdade ao sr. Rogério Vinagre
com quem, em 2.5.81, celebrou também um contrato promessa de
compra e venda.

3o — Assim, ocorreu a tradição do imóvel para o recorrido, sujeito
a sisa de harmonia com o disposto no (artigo 2o, § 1o, no 2 e § 2o,
do C.I.M.S.I,.S.D.), cujo pagamento deveria ter ocorrido no prazo
de 30 dias a contar daquela data, de acordo com o arto 115o, no 4,
do mesmo diploma.

4o — Em face do exposto é de manter a liquidação efectuada pela
administração fiscal, porque observados todos os preceitos legais.

5o — Assim, o douto acórdão de que se recorre, violou os artigos 2o,
§ 1o, no 2, e § 2o, 47o e 115o, no 4 todos do C.I.M.S.I.S.D.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedentes,
revogando-se o acórdão recorrido, como é de inteira justiça.
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Não houve contra-alegações e o Exmo Magistrado do Mo Po junto
deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto parecer no sen-
tido de que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos ante de mais a matéria de facto provada:
1o — Em 29.5.81 o arguido, por contrato-promessa de compra e

venda, prometeu comprar a José Bernard Guedes Salgado e outros
15/16 do prédio rústico denominado Herdade da Coutada, sito na
freguesia de Ervedal, concelho de Avis, inscrito na matriz rústica
sob o arto 4o da Secção E, e do prédio urbano sito no mesmo lugar
e inscrito na matriz urbana sob o arto 340o, ambos daquela freguesia,
pelo preço de 4 000 000$00 (doc. 4 a 6 dos autos).

2o — Nos termos do contrato (no 3o) o arguido pagaria de
1 500 000$00, de que for dada quitação e entraria em 29.5.1981 na
posse dos referidos imóveis (cláusula 1, no 6 do contrato) — (doc.
fls. 406 dos autos).

3o — Em 1.9.1981 o Hilário Francisco Lizardo veio a entregar
833 300$00 a Franziska, ré nos autos que correram no 8o Juízo Cível
de Lisboa (doc. fls. 63 verso e 66 dos autos).

4o — Em 2.5.1981 o Hilário celebrou com Rogério Correia Vinagre
e Manuel Carvalho Gonçalves um acordo pelo qual o Hilário se com-
prometia a entregar a Herdade da Coutada ao Rogério e ao Manuel
pelo preço de 7 000 000$00 (doc. fls. 66 dos autos. no 6o dos factos
provados).

5o — O Rogério Vinagre passou a explorar a herdade desde Maio
de 1981 (doc. fls. 66 verso, no 15o dos factos provados).

6o — O Hilário combinou com José Bernard Guedes por si e em
nome de Maria de Lurdes Godinho e Pedro Guilherme Pereira Go-
dinho e com o Rogério Vinagre, que a Herdade em causa seria vendida
e entregue directamente a este último (doc. fls. 66, no 10o dos factos
provados e fls. 35 dos autos).

7o — Por escritura de 23.12.82 os promitentes referidos a fls. 4
dos autos entregaram e venderam a referida Herdade da Coutada
pelo preço de 1 260 000$00 ao Rogério Correia Vinagre e mulher
(doc. fls. 66 e 66 verso — factos provados 5o e 10o).

8o — Nos termos da cláusula 2a do contrato-promessa, os promi-
tentes vendedores prometeram vender ao Hilário Francisco Lizardo
”ou a quem indicar” o prédio identificado sob o no 1o (doc. fls. 5
dos autos).

9o — O arguido Lizardo não chegou a explorar a propriedade de-
nominada ”Herdade da Coutada” não tendo tido ali gado, não a
tendo lavrado, nem utilizado as instalações existentes, nem utilizado
as suas pastagens (depoimento de fls. 27 e fls. 28).

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões da alegações de recorrente,
a questão fulcral a decidir é a de saber se houve transmissão do
prédio em causa para o arguido Hilário Francisco Lizardo, como
pretende a recorrente, ou não, como este defende e decidiram as
instâncias.

Começaremos por dizer que a fixação da matéria de facto compete
às instâncias, e definitivamente à 2a instância, cabendo a este Supremo
Tribunal apreciar e aplicar o direito aos factos fixados (cfr. arto 729o

no 1 do C.P.C. e 21o, no 4 do E.T.A.F., e Antunes Varela, Revista
de Legislação e Jurisprudência, ano 122, pág. 220).

E, como bem se refere o Exmo Procurador-Geral-Adjunto no seu
douto parecer, ”a tese da recorrente Fazenda Pública assenta, uni-
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camente, na negação do probatório estabelecido no acórdão E.T.A.F.,
o fundamento do recurso não pode preceder.

Ora da matéria de facto provada, a qual como já atrás se referiu
não pode ser alterada por este Supremo Tribunal, resulta que o arguido
Hilário Francisco Lizardo não chegou a explorar o prédio em causa,
nem praticou quaisquer actos indicadores da utilização e fruição do
mesmo, não tendo ocorrido a tradição do dito imóvel para ele.

E, sendo assim, bem decidiram as instâncias ao considerar não
haver lugar à incidência de sisa sobre a pretensa transmissão de tal
imóvel para o arguido Hilário Francisco Lizardo.

Não infringiu, pois, o acórdão recorrido qualquer disposição legal;
”máxime” as referidas pela recorrente.

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações,
se nega provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Exmo. Cons. Dr. Cunha e
Silva (Relator). — Exmo. Cons. Dr. Mendes Pimentel — Exmo. Cons.
Dr. Almeida Lopes. — Fui presente o Dr. António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Erro indesculpável na identificação do autor do acto recorrido.

Doutrina que dimana da decisão:

Constando expressamente da notificação que o acto havia sido
praticado pelo Senhor Subsecretário de Estado Adjunto da
Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento é manifes-
tamente indesculpável o erro do recorrente que o atribui
ao Senhor Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos.

Recurso n.o Recorso: 20 599. Recorrente: Banco Internacional de Cré-
dito SA. Recorrido: Subdirector-geral das Contribuições e Impostos.
Relator: Exmo Conso Dr. António Pimpão.

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

O Banco Internacional de Crédito, S.A., interpôs recurso conten-
cioso de anulação do que designou por “decisão proferida por Sua
Excelncia o Senhor Ministro das Finanças” da qual teria sido notificado
em 17-2-92 (fl.s 2).

Acrescentou, contudo, (fls. 2 vo) que “a decisão foi proferida pelo
Senhor Sub-Director-Geral das Contribuições e Impostos, no uso de
delegação de poderes conferidos pelo Senhor Ministro das Finanças,
no processo no S.I. 12.2187.91, da Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos, 4a Direcção de Serviços”.

Por isso foi proferido, neste Tribunal, o acórdão de fls. 34, pelo
qual se declarou incompetente para apreciar o acto que teria sido
proferido pelo Senhor Subdirector-Geral das Contribuições e Impos-
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tos pois que seria competente para esse efeito o tribunal Tributário
de 2a Instância.

No Tribunal Tributário de 2a Instãncia notificada a entidade re-
corrida respondeu esta e juntou o processo administrativo.

Apresentadas as correspondentes alegações suscitou o EMMP a
incompetência do Tribunal Tributário de 2.a Instância uma vez que
o acto recorrido seria do SSEASEAO e não da entidade recorrida
identificada pelo recorrente.

O Tribunal Tributário de 2.a Instância veio a declarar-se incom-
petente, em razão da matéria, para conhecer do recurso e pela com-
petência deste Tribunal nos termos promovidos.

O EMMP sustenta que deve ser rejeitado o recurso uma vez que:
Entre os dois acórdãos referidos não existe conflito negativo de

competência pois que no primeiro, perante os elementos existentes
no processo, se entendeu que o acto era do Senhor Subdirector-Geral
das Contribuições e Impostos enquanto que no segundo, já com me-
lhores elementos constantes do processo administrativo se entendeu
que o acto era do Senhor Subsecretário de Estado Adjunto da Se-
cretária de Estado Adjunta e do Orçamento.

Na petição de recurso o recorrente transcreve o ofício cuja cópia
constitui fls. 25 e 35 do processo instrutor o que significa que, quando
interpôs o recurso a recorrente sabia, ou tinha obrigação de saber,
que o autor do acto era o Senhor SSEA/SEAO e não o Senhor Sub-
director-Geral das Contribuições e Impostos, que se limitou a assinar
o ofício.

A errada identificação do autor do acto é indesculpável (cfr. Ac.
da 1a Secção de 11-6-87, Cont. Administr., Artur Maurício, 2a edição,
p. 160) pelo que não há lugar a convite para correcção da petição,
arto 40o 1a da LPTA).

Por outro lado tendo o recurso sido dirigido contra-entidade di-
ferente do autor do acto gera-se ilegitimidade passiva da autoridade
recorrida (cfr. acórdão citado) a determinar a rejeição do recurso,
nos termos do arto 57o § único do RSTA.

Pronunciando-se sobre a questão suscitada pelo EMMP concorda
a entidade recorrida que deve ser rejeitado o recurso.

Entende o recorrente (cfr. no 12 - fls. 114) que deve o Tribunal
“julgar tratar-se de um mero lapso ou, quando assim se não entenda,
conceder ao recorrente a oportunidade processual de corrigir o erro”.

Com relevância para a decisão do presente recurso fixam-se os
seguintes factos:

a) O ofício de 13-2-92 com o no 000431 constante do Processo
Administrativo dirigido ao Presidente do Conselho de Administração
do banco recorrente tem a seguinte redacção:

“Para conhecimento de V. Exa, e devidos efeitos, tenho a honra
de comunicar que, por despacho de 6 do corrente, de Sua Excelência
o Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de estado Adjunta
e do Orçamento, foi indeferido o pedido de isenção do imposto mu-
nicipal de sisa, relativamente à dação em cumprimento que lhe foi
feita pela sociedade Artigrafe - Transformadora de papéis, L.da, por
extemporaneidade do mesmo, em virtude do pedido ser apresentado
em 4-12-91, data posterior à liquidação da sisa e respectiva escritura
que se realizou em 26-11-91, o que contraria o disposto no arto 15o

do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Su-
cessões e Doações, aprovado pelo DL no 41969, de 24-11-58.

Com os melhores cumprimentos.
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Pelo Director-Geral
assinatura
José João Duarte
(Subdirector-Geral)”.
b) Na petição do presente recurso (fls. 2) escreveu o recorrente

que, em 17-2-92, foi notificado da decisão proferida que indeferiu
o pedido de isenção formulado com o seguinte fundamento:

“. . . relativamente à dação em cumprimento que lhe foi feita pela
sociedade Artigrafe - Transformadora de Papéis, L.da, por extem-
poraneidade do mesmo (pedido de isenção), em virtude do pedido
ser apresentado em 4-12-91, data posterior à liquidação da sisa e
respectiva escritura que se realizou em 26-11-91, o que contraria o
disposto no arto 15o do Código do Imposto Municipal de Sisa e do
Imposto sobre as Sucessões e Doações, aprovado pelo DL no 41969,
de 24-11-58.”

c) Acrescentou a fls. 2Vo que “a decisão foi proferida pelo Senhor
Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, no uso de delegação
de poderes conferidos pelo Senhor Ministro das Finanças, no processo
no S.I. 12.2187.91, da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos,
4a Direcção de Serviços.”.

d) Com a petição inicial não foi junta cópia do ofício a que se
refere a al. a) da matéria de facto provada.

e) Na parte inicial da petição escreveu a recorrente que vem interpor
recurso contencioso da “decisão proferida por Sua Excelência o Se-
nhor Ministro das Finanças”.

f) O recorrente foi notificado do ofício a que se refere a anterior
alínea a) em 17-2-92 (fls. 2 - petição inicial).

Importa apreciar e decidir a questão prévia suscitada pelo EMMP
e relativa à rejeição do recurso.

Acompanha-se o EMMP quando sustenta que entre os dois acór-
dãos referidos (deste Tribunal e do Tribunais Tributários de 2.a Ins-
tância) não existe conflito negativo de competência apesar de ambos
se terem declarado incompetentes para apreciar o presente recurso.
Com efeito este Tribunal emitiu tal pronúncia, perante os elementos
existentes no processo e no entendimento, sugerido pela petição de
recurso, de que o acto havia sido praticado pelo Senhor Subdirec-
tor-Geral das Contribuições e Impostos enquanto que o Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância, já com o processo administrativo junto aos
autos, entendeu que o acto recorrido era do Senhor Subsecretário
de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento.

E a errada identificação do autor do acto não resultou de qualquer
falta de cuidado deste Tribunal. Com efeito a entidade recorrente
depois de transcrever parcialmente o conteúdo do ofício a que se
refere a matéria de facto provada (cfr. fls 2) afirmou expressamente
a fls. 3 que “a decisão foi proferida pelo Senhor Subdirector-Geral
das Contribuições e Impostos, no uso de delegação de poderes con-
feridos pelo Senhor Ministro das Finanças, no processo no S.I.
12.2187.91, da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, 4a Di-
recção de Serviços”. Contudo do dito ofício constava expressamente
que o despacho do qual constava o acto recorrido havia sido proferido
por “Sua Excelência o Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunta e do Orçamento”.

Foi pois a recorrente que atribuiu o acto recorrido ao Senhor Sub-
director-Geral das Contribuições e Impostos que apenas assinou o
mencionado ofício quando do mesmo constava expressamente que



2928

tal acto havia sido proferido por Sua Excelência o Subsecretário de
Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento.

Pode afirmar-se, por isso, que foi a recorrente que induziu este
Tribunal a proferir a mencionada declaração de incompetência em
função do autor do acto tal como a recorrente o identificou.

Contribuiu, ainda, para este lapso a omissão da recorrente que
não juntou à petição inicial cópia do ofício a que se refere a al.
a) da matéria de facto provada e que se encontra no processo
administrativo.

Constando do processo administrativo o ofício que comunicou o
acto recorrido importa determinar se o erro na identificação do autor
do acto é desculpável, como sustenta a recorrente ou se o mesmo
tem de considerar-se indesculpável.

Na petição inicial transcreve a recorrente parte deste ofício, como
já se deixou dito, pelo que o conhecia.

Encontra-se, ainda, transcrito no recurso hierárquico que dirigiu
ao Senhor Ministro das Finanças pelo que era tal ofício conhecido
pelo banco recorrente.

A legitimidade passiva pública pertence ao autor do acto impugnado
ou seja ao órgão que praticou o acto objecto do recurso contencioso
de anulação.

Nesta perspectiva se entende que na petição de recurso deva o
recorrente “identificar o acto recorrido e o seu autor, mencionando,
quando for o caso, o uso de delegação ou subdelegação de com-
petência” (arto 36o 1c) da LPTA) e que, nos termos do arto 7o do
ETAF, a competência para o conhecimento dos recursos contenciosos
seja determinada pela categoria da autoridade que tiver praticado
o acto recorrido.

Com o dever de o recorrente identificar o autor do acto recorrido
pretende o legislador que seja assegurada a legitimidade passiva que
a lei atribui ao autor do acto. É a este que a lei atribui tal legitimidade
para defender a manutenção do acto na ordem jurídica pois que ten-
do-o praticado está em melhores condições para defender a sua
legalidade.

Nesta perspectiva se entende que, em contencioso administrativo
e em matéria de legitimidade passiva, se encontre afastada a pos-
sibilidade de correcção da petição de recurso com as excepções cons-
tantes do arto 40o da LPTA.

No que à situação dos autos respeita estabelece este preceito legal
que a petição de recurso pode ser corrigida a convite do tribunal,
até ser proferida decisão final, sempre que se verifique “a errada
identificação do autor do acto recorrido, salvo se o erro manifes-
tamente indesculpável”.

Para que seja admissível a modificação subjectiva da instãncia a
convite do tribunal necessário de torna que o erro não seja mani-
festamente indesculpável.

Tem-se entendido que o erro é manifestamente indesculpável quan-
do pelos termos do documento de notificação do acto resulta, com
suficiente clareza, para um normal destinatário, a perfeita identificação
do autor do acto.

Nesta situação existirá erro manifestamente indesculpável pois es-
tamos perante um erro grosseiro ou seja aquele em que não cairia
uma pessoa dotada de normal diligência e circunspecção colocada
da posição da recorrente (STA 16-4-96. rec. 38 192) ou aquele em
que um destinatário normal e medianamente avisado e diligente não
teria caído (STA 24-9-96, rec. 39.026).
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Haverá, por isso, erro indesculpável quando a notificação efectuada
revele com clareza que o acto é da autoria de determinada entidade
e não de outra contra a qual o recurso é dirigido (STA 16-4-96,
Rec. 38.192, STA 5-6-96, Rec. 40.341 e de 19-11-96, rec. 30.995).

Transcrevendo o banco recorrente, na petição de recurso, o ofício
a que se refere a matéria de facto provada e pelo qual foi do acto
recorrido notificado, temos de concluir que, não podia deixar de co-
nhecer o autor do acto uma vez que, no mencionado ofício, estava
este claramente identificado.

Estamos perante erro manifestamente indesculpável que impede
que o tribunal convide o banco recorrente a regularizar a petição.

Tendo o recurso sido dirigido contra entidade diferente do autor
do acto verifica-se uma situação de ilegitimidade passiva da autoridade
recorrida que conduz à rejeição do recurso, nos termos do arto 57o

§ 4o do RSTA.
Termos em que se acorda em rejeitar o recurso por ilegalidade

na sua interposição.
Custas pelo recorrente com 50.000$00 de taxa de justiça e 50 %

de procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — (Assinaturas ilegíveis.)

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL. CORRECÇÃO DA MA-
TÉRIA COLECTÁVEL. SINDICABILIDADE.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Administração Fiscal podia, dentro de um critério de
razoabilidade, proceder a correcção à matéria colectável
de contribuição industrial.

II — Discordando o contribuinte dessa correcção podia ques-
tioná-lo por uma de duas vias:
a) tratando-se de divergência quantitativa (montante das
custas) podia, nos termos do arto 138o do CCI, interpor
recurso hierárquico necessário para o Ministro das Fi-
nanças e, da decisão dele, recurso contencioso para o
STA.
b) se a divergência fosse qualitativa (qualificação, nos
termos do arto 136o do CCI).

III — Fixada definitivamente o montante da matéria colectável
nos termos expostas na al. a) não podia já atacá-lo na
impugnação por se ter constituído caso resolvido ou
decidido.

RECURSO: 20884 em que foi RECORRENTE VÍTOR FERREI-
RA-DESPACHANTE OFICIAL, LDA., e RECORRIDA a FA-
ZENDA PÚBLICA, e em que foi RELATOR o EXMO. CONSo

Dr. VÍTOR MEIRA.

“Vítor Ferreira — Despachante Oficial, Lda.” Impugnou no Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Lisboa “a determinação da matéria
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colectável negativa ou prejuízo no valor de 4.814.689$50” pedindo
a sua correcção e a dos prejuízos anuais em 8.070.021$00, tendo o
Mo Juiz daquele tribunal julgado a impugnação improcedente.

Inconformada como decidido recorreu a impugnante para este Su-
premo Tribunal Administrativo, tendo formulado as seguintes con-
clusões:

1. A jurisdição dos Tribunais Tributários e em especial de 1a ins-
tância é de anulação.

2. O pedido formulado é o de anulação total do acto administrativo
de fixação da matéria colectável de C. Industrial de 1982.

3. Porque o acto não deu origem a liquidação, pode e deve ser
conhecido autonomamente.

4. Foi dada por provada toda a matéria de facto invocada.
5. O acto administrativo impugnado deve ser julgado nulo ou anu-

lável, com todas as consequências legais.
O Exmo Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pelo não

provimento do recurso porquanto, tendo a impugnante usado os meios
proporcionados pelo arto 138o do CCI, era ilegal impugnar nos termos
em que o fez.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) Em 30 de Junho de 1986, em relação aos exercícios de 1981,

1982, 1983 e 1984, foi efectuado exame à escrita da ora impugnante -
documento de fls. 9 e seguintes;

b) Na sequência disso, e para o exercício de 1982, foi corrigido
o prejuízo fiscal declarado de 8.070.021$00 para o prejuízo de
4.814.690$00 - documento de fls. 24;

c) Essa correcção resultou de não terem sido aceites como custos
as seguintes importâncias - documentos de fls. 8 a 24;

c1) 1.674.922$00, contabilizada pela impugnante “a título de trans-
portes e deslocações”;

c2) 387.569$00, “que havia sido contabilizada na rubrica de con-
senso”, reparação e seguros das viaturas ao serviço da empresa e
em uso exclusivo de dois sócios-gerentes”;

c3) 1.192.840$00, respeitante à amortização “em relação aos dois
veículos já referidos e ainda ao equipamento informático adquirido
e contabilizado em activo imobilizado incorpóreos”;

d) Notificada desse acto de fixação, a ora impugnante recorreu,
nos termos § 1o do artigo 138o do CCI - informação de fls. 7 e do-
cumento de fls. 25;

e) Tal recurso veio a ser indeferido - informação de fls. 7 e do-
cumento de fls. 27;

f) Desse indeferimento foi a ora impugnante notificada a 27 de
Abril de 1987 - documento de fls. 27;

g) A petição inicial desta impugnação deu entrada em 24 de Julho
de 1987 - carimbo de fls. 3.

Assentes tais factos apreciemos a situação.
A sentença recorrida assentou a improcedência em dois vectores:

inviabilidade do pedido e constituição de caso resolvido ou decidido.
Na petição de impugnação a recorrente pedia a correcção da matéria

colectável tendo em consideração os factos e argumentos invocados
enquanto nas conclusões das alegações de recurso refere que o pedido
formulado é a anulação total do acto administrativo de fixação da
matéria colectável. Estando em apreciação no presente recurso a sen-
tença recorrida não pode, em sede de alegações alterar-se o objecto
da impugnação Este Tribunal Superior não vai apreciar a divergência
entre o contribuinte e a Administração Fiscal mas o decidido na sen-
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tença recorrida face à questão que lhe foi colocada e nos termos
em que o foi. Como é sabido os recursos não se destinam a apreciar
questões novas mas a reapreciar as que foram decididas na sentença
recorrida.

Como referia o artigo 5o do CPCI então vigente, a impugnação
dos actos tributários tinha por fim obter a sua anulação total ou
parcial pelos tribunais, podendo ter por fundamentos incompetência,
vício de forma, inexistência de factos tributários ou qualquer outra
ilegalidade. Não podia pois o tribunal recorrido corrigir, como lhe
era pedido, a matéria colectável.

Entendeu também a sentença recorrida que ocorria caso resolvido
ou decidido, não Podendo o acto administrativo de fixação da matéria
colectável ser atacado na impugnação. Refira-se antes de mais que
os factos aqui em apreciação ocorreram na vigência do CPCI pelo
que lhes era aplicável tal diploma e não o CPT cujo regime é diverso.

Nos termos do artigo 26o do CCI a D.G.C.I. podia corrigir a de-
terminação da matéria colectável pela consideração de custos im-
putáveis ao exercício de acordo com um critério de razoabilidade.
A decisão da DGCI quanto à determinação da matéria colectável
pertencia à zona da discricionariedade técnica da Administração quan-
do estivesse em causa a quantificação dos custos. Assim, se havia
divergência com o critério do contribuinte quanto ao montante dos
custos cabia recurso hierárquico necessário para o Ministro das Fi-
nanças e da decisão deste recurso contencioso para o Supremo Tri-
bunal Administrativo (artigo 138o CCI); se havia divergência quanto
à qualificação dos custos podia tal divergência ser questionada, fora
dos casos a que se reportava o artigo 138o, na impugnação judicial
(artigo 136o CCI). A divergências no caso vertente, era de ordem
quantitativa, pelo que a impugnante pedia a “correcção” da matéria
colectável por forma a que se considerassem como custos certas quan-
tias que como tal não tinham sido aceites. Tal divergência entre o
contribuinte e a Administração Fiscal sobre o montante a considerar
como custos cabia no âmbito da chamada discrionariedade técnica
desta. Por isso, nos termos do artigo 138o do CCI, dela havia recurso
hierárquico necessário para o Ministro das Finanças e posterior re-
curso da decisão deste para o Supremo Tribunal Administrativo. A
recorrente interpôs tal recurso hierárquico que foi indeferido, con-
forme ela própria refere na petição de impugnação. Não tendo re-
corrido contenciosamente desse indeferimento não poderia vir atacar
na impugnação a fixação da matéria colectável por já haver caso re-
solvido ou decidido sobre tal questão Como atrás referimos a di-
vergência quanto ao montante dos custos é atacável nos termos do
artigo 138o, do CCI, só sendo aplicável o artigo 136o do CCI fora
dos casos previstos naquele artigo e quando a divergência se reporte
à qualificação dos custos. Tendo a recorrente utilizado correctamente
o recurso hierárquico sem conseguir obter a decisão desejada e tendo
deixado consolidar-se a matéria colectável corrigida pela Adminis-
tração Fiscal como caso resolvido ou decidido, não podia pretender
obter pela via da impugnação o que pela outra via não conseguira,
socorrendo-se indiscriminada e sucessivamente de cada um desses
recursos.

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

Custas pela recorrente, fixando em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — (Assinaturas ilegíveis.)
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Má-fé dos contratantes. Ausência de
registo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A venda de um bem com o intuito de prejudicar os cre-
dores pode determinar o indeferimento dos embargos.

II — A posse pública, pacífica e de boa-fé e a aquisição da
fracção por escritura pública antes da penhora não pode
ser prejudicada pelos direitos dos credores do vendedor,
mesmo não registada, salvo prova do conhecimento pelo
adquirente da intenção fraudulenta do vendedor.

III — O registo não tem eficácia constitutiva mas apenas pre-
suntiva e a sua ausência pode ser suprível por outros
meios probatórios.

Recurso no: 20 927; Recorrentes: Ministério Público e Fazenda Pú-
blica; Recorridos: António Manuel Machado Cruz Catarino e mu-
lher; Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor Meira.

António Manuel Machado Cruz Catarino e esposa Paula Maria
dos Santos Fernando Catarino deduziram embargos de terceiro à
penhora de duas fracções de um prédio em regime de propriedade
horizontal que identificaram invocando o conhecimento recente da-
quela e a sua posse anterior, titulada, de boa-fé, pacífica e pública,
bem como a sua aquisição.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto foram os embargos julgados procedentes, ordenando-se o
levantamento da penhora e a restituição do embargante à posse dos
bens.

Inconformado com o decidido recorreu o Ministério Público para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, tendo este tribunal negado
provimento ao recurso e confirmado a decisão recorrida embora com
diversos fundamentos.

Discordando do decidido recorreu o Ministério Público para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação e que
se ordenasse a devolução do processo ao tribunal recorrido para am-
pliação da fundamentação de facto à luz da solução jurídica que pro-
pugna. Formulou as seguintes conclusões:

1a A improcedência dos embargos de terceiro exige apenas a com-
provação de que, no quadro das circunstâncias em que foi realizada,
a transmissão foi feita com o propósito de o transmitente-executado
se subtrair à sua responsabilidade no pagamento da dívida exequenda
(art. 1041o no 1 CPC).

2a Não é exigível a prova de que o adquirente tenha actuado com
má-fé, traduzida no conhecimento da intenção do transmitente e na
consciência do prejuízo que a transmissão causa ao credor do
alienante.

3a As conclusões antecedentes não prejudicam a possibilidade de
os embargantes instaurarem acção de reivindicação para tutela da
propriedade, cuja procedência, determinará a ineficácia da venda do
imóvel penhorado (art. 909o no 1 al. d.) do Ccivil).
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4a A norma controvertida (art. 1041o no 1 CPC) deve ser inter-
pretada com o sentido expresso na 1a conclusão, contra o sentido
expresso na 2a conclusão.

5a O acórdão impugnado incorreu em erro de interpretação da
norma por violação dos princípios hermenêuticos consagrados nos
arts. 8o no 3 e 9o nos. 2/3 do Ccivil.

6a A decisão de facto do acórdão impugnado deve ser ampliada
a fim de constituir base suficiente para a aplicação da solução jurídica
correcta, traduzida na interpretação da norma enunciada na 1a con-
clusão.

Também a Fazenda Pública interpôs recurso, tendo formulado as
seguintes conclusões:

1a Nos termos do no 2 do artigo 319o do C.P.T., o prazo para
deduzir embargos de terceiro é de 20 dias.

2a Os embargos foram deduzidos no dia 20 de Julho de 1994.
3a Perante a contradição existente entre o alegado pelo embargante

no no 1 da petição inicial e o depoimento da testemunha “António
Magalhães Torcato” a fls. 73, é de concluir que os embargos foram
apresentados fora do prazo.

4a Ainda que se considerasse que os referidos embargos de terceiros
foram apresentados dentro do prazo legal, o que por mera hipótese
se coloca, sempre se diria que tal venda foi fraudulenta.

5a Os embargantes, e na defesa da transmissão aqui posta em causa,
não fizeram prova do contrário, no sentido de ilidir a inanidade da
presunção estabelecida no artigo 1041o no 1 do C.P.C.

6a Os embargos de terceiro devem ser considerados improcedentes,
tendo em atenção as circunstâncias em que foi realizada a transmissão
ou seja, com o propósito de o transmitente executado se subtrair
à responsabilidade no pagamento da dívida exequenda nos termos
do no 1 do artigo 1041o do Código do Processo Civil.

7a Assim, o douto acórdão de que ora se recorre, violou os ar-
tigos 319o, no 2 do C.P.T. e 1041o no 1 do Código Proco Civil.

Os embargantes contra-alegaram no sentido da manutenção do
acórdão recorrido, formulando as seguintes conclusões:

1a A extemporaneidade dos embargos, defendida pelo Ilustre Re-
presentante da Fazenda Pública, fundamenta-se em alegados erros
na apreciação das provas.

2a Não pode, por isso, tal matéria ser conhecida pelo Tribunal
de recurso, sob pena de violação do disposto no no 4 do art. 21o

do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
3a Acresce que a impossibilidade do seu conhecimento nesta fase

processual resulta ainda do facto de tal questão não haver sido sus-
citada no Tribunal recorrido, que dela não tomou conhecimento.

4a Não é admissível a ampliação da decisão de facto preconizada
pelo Digno Magistrado do Ministério Público, desde logo porque se
têm em vista factos que competia ao embargado alegar e provar,
o que este não efectuou.

5a Se talvez se possa admitir que em sede de despacho liminar
os embargos possam ser rejeitados com fundamento, apenas, na in-
tenção do executado vendedor se furtar à sua responsabilidade, já
na decisão final, após a prova e precisão dos factos invocados, a even-
tual conclusão de que “a transmissão foi feita para o transmitente
se furtar à sua responsabilidade” deve traduzir a ponderação de todas
as circunstâncias do caso.

6a Nessas circunstâncias se incluem a eventual má-fé dos dois con-
traentes, comprador e vendedor, bem como o efectivo agravamento
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da impossibilidade do credor exequente obter a satisfação do seu
crédito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
a) No processo de execução no 91/60040.7 e apensos da 2a Re-

partição de Finanças de Gondomar foram penhoradas, em 24-9-93,
as fracções autónomas designadas pelas letras “A” e “D” dos prédios
inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Ermesinde sob
os artos 4341 e 3039, respectivamente.

b) Na mesma data foi inscrita na conservatória do registo predial
respectiva aquela penhora.

c) Por escritura pública de 15-7-93 os embargantes adquiriram as
respectivas fracções a António de Magalhães Torcato e mulher pelo
preço de nove milhões de escudos.

d) Em 18-4-94 foi inscrita na conservatória do registo predial a
aquisição a favor dos embargantes.

e) Os embargantes, desde 24-6-93, utilizam as fracções referidas
para habitação, arrumo e garagem.

f) O registo da transmissão ficou a cargo do vendedor.
g) António Magalhães Torcato foi citado na execução do despacho

de reversão, em 18-6-93, conforme consta de fls. 30 e 31.
Assentes estes factos apreciemos os recursos.
A questão fundamental suscitada tanto no recurso do Ministério

Público, como no da Fazenda Pública prende-se com o entendimento
a dar ao artigo 1041o do CPC no que concerne à má-fé que pode
levar a rejeição dos embargos.

Estabelece aquele normativo que “a rejeição dos embargos pode
basear-se em qualquer motivo susceptível de comprometer o êxito
dos embargos e, designadamente no de a posse do embargante se
fundar em transmissão feita por aquele contra quem foi promovida
a diligência judicial, se for manifesto, pela data em que o acto foi
realizado ou por quaisquer outras circunstâncias, que a transmissão
foi feita para o transmitente se subtrair à sua responsabilidade”. Para
o Mo Po não é exigível prova de que o adquirente actuou com má-fé,
enquanto para a F.P. a presunção de fraude por parte do executado
terá que ser ilidida pelo embargante. Para o primeiro haveria que
ampliar a matéria de facto, enquanto para o segundo deveriam logo
considerar-se improcedentes os embargos.

Comecemos por apreciar o conteúdo do acórdão recorrido. Após
a fixação da matéria de facto, que atrás se transcreveu, o referido
acórdão passou a apreciar com detalhe a alegação do Ministério Pú-
blico constante do seu parecer de que os embargos deveriam con-
siderar-se improcedentes, vindo a concluir, após referências a juris-
prudência divergente e citação doutrinária da RLJ, que a prova pro-
duzida nos autos não permitia a consideração do conhecimento pelos
embargantes/adquirentes da intenção fraudatória do alienante.

Estabelece o artigo 21o no 4 do ETAF que, nos processos inicial-
mente julgados nos tribunais tributários de 1a instância, o Supremo
Tribunal Administrativo apenas conhece de matéria de direito, ex-
cepcionando-se dessa regra as situações previstas no artigo 722o no 2
do CPC (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). Não sendo este o caso a que se refere
o presente recurso está este Supremo Tribunal vinculado à matéria
de facto fixada no tribunal recorrido, de acordo com o que dispõe
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o artigo 729o no 2 do CPC. Nos termos do no 3 do mesmo artigo
pode porém o processo voltar à 2a instância quando o S.T.A. entenda
que a decisão do facto pode e deve ser ampliada em ordem a constituir
base suficiente para a decisão de direito. Tal não significa porém
ampliação dos factos no sentido de se obter uma decisão em sentido
diferente daquela que foi proferida. No caso vertente não há que
ampliar qualquer matéria de facto. A divergência entre as posições
assumidas pelo acórdão recorrido, por um lado, e os recorrentes,
por outro, assentam na interpretação jurídica diversa a dar ao ar-
tigo 1041.o do CPC. Os embargantes alegaram e foi dado como pro-
vado que a penhora foi posterior à aquisição das fracções por escritura
pública, que já utilizavam tais fracções para habitação, arrumo e ga-
ragem desde antes da penhora e que o registo da transmissão ficara
a cargo do vendedor, só tendo ocorrido após a penhora. Desses factos
concluiu o acórdão pela posse anterior dos embargantes. Não foi
alegado nem provado que houvera conhecimento por parte do ad-
quirente de intuito fraudatório do transmitente.

Abordemos agora a interpretação do artigo 1041o do CPC. Neste
normativo apenas se refere a posse do embargante fundada em trans-
missão pela qual o transmitente se pretende subtrair à sua respon-
sabilidade. O teor literal da norma leva a uma dualidade de posições
manifestada em variados acórdãos que sustentam as posições diver-
gentes aqui em confronto. Para uns só haverá rejeição se tiver havido
má-fé do adquirente, para outros basta a tentativa por parte do ven-
dedor de se subtrair às suas responsabilidades. Aderimos claramente
a primeira posição. Consideramos perfeitamente injusto e imoral, não
sendo claro que fosse essa a intenção do legislador, que um terceiro
que adquire de boa-fé e com desconhecimento das intenções do ven-
dedor, venha posteriormente a sofrer uma penhora e uma eventual
venda do bem que adquirira para satisfação de outros credores sem
que se tome em consideração o seu próprio prejuízo. Não conseguimos
vislumbrar qualquer razão para maior protecção a esses credores do
que a quem detém em relação à coisa urna posse pacífica, titulada
e de boa-fé, ainda que não registada anteriormente, tanto mais que
o registo não tem eficácia constitutiva mas apenas presuntiva, podendo
a sua ausência ser suprível por outros meios probatórios (cf. Vaz
Serra - RLJ, ano 97o, fls. 57). Dizer como alguns fazem que a penhora
não traz prejuízo ao adquirente ou que ele pode intentar acção de
reivindicação, como faz o Mo Po, é argumento que se nos afigura
desfasado das realidades.

Cabe ainda fazer referência ao entendimento da F.P. de que caberia
aos embargantes provar o seu desconhecimento da intenção frau-
dulenta do transmitente. Se o adquirente desconhece as dívidas da-
quele e a sua intenção fraudulenta, já que as notificações que a ad-
ministração fiscal fez àquele não lhe são dadas a conhecer, como
pode pretender-se que ilida uma eventual presunção que não sabe
se ocorre. Quem teria de invocar e provar no caso vertente a má-fé
do comprador seria a Fazenda Pública, a qual todavia nem se deu
ao incómodo de responder aos embargos quando para tal foi no-
tificada. Quanto a eventual intempestividade dos embargos que a
Fazenda Pública vem referir há que dizer que, não tendo ela recorrido
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, não pode neste recurso
vir levantar tal questão que se prende com a matéria de facto.
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
negar provimento a ambos os recursos e confirmar inteiramente o
acórdão recorrido.

Sem custas por ambos os recorrentes delas estarem isentos.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997 — Vítor Meira (Relator) — Fon-
seca Limão — Coelho Dias.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. Pessoas colectivas de uti-
lidade pública. Isenção de contribuição autárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

Enquanto que o DL 231/82, de 17-6, qualificava no arto 1o

1 do regime anexo a este DL, as Caixas de Crédito Agrícola
Mútuo como pessoas colectivas de utilidade pública o
DL 24/91, de 11 de Janeiro, que estabeleceu um novo regime
jurídico, deixou de lhes atribuir esta qualidade.

O DL 24/91 é de aplicação imediata, mesmo às caixas cons-
tituídas em data anterior à da sua entrada em vigor, pelo
que não gozam tais caixas de isenção de contribuição au-
tárquica, nos termos do arto 50o 1e) do EBF.

Recurso no 21 051. Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
de Campo Maior; Recorrido: Subdirector-Geral das Contribuições
e Impostos. Relator: Exmo. Conso. Dr. António Pimpão.

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

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Campo Maior, CRL, recorre
do acórdão que, no Tribunal Tributário de 2a Instância, negou pro-
vimento ao recurso contencioso que havia interposto do acto do Sr.
Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos nos termos do qual
não gozaria de isenção de Contribuição Autárquica.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. Adquiriu a natureza de pessoa colectiva de utilidade pública

pro força da entrada em vigor do no 2 do arto 1o do regime jurídico,
aprovado pelo DL 231/82, de 17 de Junho.

2a. Através do DL 231/82, de 17-6, o legislador quis subtrair as
caixas agrícolas ao regime geral de reconhecimento da natureza de
utilidade pública das pessoas colectivas, consagrado no DL no 560/77,
de 7-11.

3a. O actual regime jurídico de crédito agrícola mútuo, aprovado
pelo DL no 24/91, de 12-1, alterado pelo DL 230/95, de 12-9, ao
não atribuir, de forma expressa, a natureza de pessoas colectivas de
utilidade pública às caixas agrícolas, remete o reconhecimento da na-
tureza das novas caixas que se vierem a constituir na sua vigência,
para o regime geral de apreciação casuística previsto no DL 460/77,
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de 7-11, subtraindo tais caixas ao regime de reconhecimento auto-
mático anteriormente em vigor.

4a. O reconhecimento da natureza de pessoas colectivas de utilidade
pública das caixas de crédito agrícola constituídas em data anterior
à da publicação do DL no 24/91, não pode ser reconduzido para
o regime geral previsto no DL 460/77, de 7-11, pois isso importaria
a aplicação retroactiva do regime jurídico de crédito agrícola aprovado
pelo DL no 24/91 e a consequente violação do arto 12o do C.Civil.

5a. O regime jurídico das caixas de crédito agrícola mútuo, aprovado
pelo DL no 24/91, de 11-1, e alterado pelo DL no 230/95, de 12-9,
não importa a alteração da natureza jurídica das caixas agrícolas,
pois:

a) o objecto das caixas agrícolas é sensivelmente o mesmo, quer
aprovado no âmbito do DL no 231/82, quer o aprovado no âmbito
do DL no 24/91;

b) a capacidade de exercício das caixas agrícolas continua a ser
a consagrada nos seus estatutos e no Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo, sendo muito mais restrita que a das restantes ins-
tituições de crédito - arts. 27o e 28o do DL no 24/91, de 11-1, com
as alterações introduzidas pelo DL 230/95, de 12-9, e arto 4o 1 e
3 do DL 298/92, de 31-12, que aprovou o Regime Geral das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras;

c) em parte alguma do regime jurídico das caixas de crédito agrícola
mútuo, aprovado pelo DL 24/91, se declara a perda da natureza de
pessoas colectivas de utilidade pública das caixas agrícolas constituídas
antes da data de entrada em vigor do DL 24/91, pelo que, contra-
riamente ao alegado no acórdão recorrido, a lei nova nada dispõe
quanto a esta matéria.

6a. Por outro lado, o legislador, ao atribuir através do no 2 do
arto 1o do DL no 231/82, de 17-6, a natureza de pessoas colectivas
de utilidade pública às caixas agrícolas praticou um acto administrativo
geral.

7a. Tal acto administrativo mantém-se até ser revogado nos termos
do arto 13o do DL 460/77, de 7-11, o que, até à presente data não
aconteceu.

O ERFP sustenta a manutenção do acórdão recorrido pois que
a qualidade de pessoa colectiva de utilidade pública foi reconhecida
pelo arto 1o 2 do DL 231/82, de 17-6, tendo o legislador entendido,
posteriormente, que não se mantinham as razões para que as CCAM
continuassem a ser detentoras de tal privilégio e daí a revogação
da citada disposição legal a qual não merece qualquer censura. Tal
revogação não afectou quaisquer actos ou factos praticados pela re-
querente enquanto detentora da qualidade que o legislador, face à
nova conjuntura, decidiu retirar-lhe, nem muito menos quaisquer di-
reitos adquiridos pelo que a recorrente pretende apenas que lhe seja
mantido um verdadeiro privilégio que nada justifica e que a lei impede
que continue a manter-se.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
no acórdão recorrido se fez correcta interpretação e aplicação da
lei na linha da jurisprudência pacífica deste STA (Ac. de 24-5-95,
Rec. 18.900, de 15-5-96, Rec. 20.288, de 12-6-96, Rec. 20587) a qual
pela sua bondade e tendo em conta o disposto no arto 8o 3 do C.Civil
é de manter.

O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1o. A CCAM de Campo Maior apresentou em 6-8-92 requerimento

dirigido ao Sr. Director-Geral das Contribuições e Impostos em que
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solicitava que lhe fosse concedida a isenção de C.A. relativamente
a prédios seus, destinados aos seus fins estatutários, pois que a Caixa,
tendo sido constituída antes da entrada em vigor do DL 24/91 “preen-
che assim, o requisito da alínea e) do no 1 do arto 50o do EBF,
pelo que requer, nos termos do no 4 do mesmo artigo, que lhe seja
concedida. . . a isenção” (documento a fls. 4 do instrutor).

2o. O pedido de reconhecimento de isenção referia-se aos prédios
urbanos inscritos na matriz sob os nos 1403 e 938, ambos da freguesia
de Expectação, concelho de Campo Maior (doc. a fls. 4 do instrutor
e Anexos I e II, após fls. 19 do instrutor).

3o. O prédio urbano inscrito na matriz sob o no 1403 destinava-se
ao exercício do comércio bancário e o prédio 938 foi adquirido por
escritura de 31-7-91 com a finalidade de ampliar as instalações da
CCAM de Campo Maior (doc. a fls. 19 e vo do instrutor).

4o. Sob o requerimento referido no no 1 foi proferido o seguinte
despacho do Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, por
subdelegação: Concordo. Indefiro. Envie-se à requerente fotocópia
da circ. 23/92.

Por delegação.
Em 93-11-15 José João Duarte Sudirector-Geral
(fls. 24 dos autos do p.instrutor).
5o. A recorrente viu aprovados os seus estatutos por alvará de

17-12-1912, tendo em 31-7-91 sido alterados os mesmos por escritura
daquela data lavrada no Cartório Notarial de Campo Maior (fls. 5
do instrutor e fls. 9 do mesmo processo).

6o. A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo em 14-5-1991 e
em 19-7-1991 expôs ao Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais a sua opinião no sentido de não dever ser considerado, que,
com a entrada em vigor do DL 24/91 de 11 de Janeiro, haviam sido
revogadas as normas de legislação anterior que previam diversas isen-
ções fiscais para as caixas e para as suas operações, tendo sido pro-
ferido despacho de 93-03-02 do Subsecretário de Estado Adjunto da
Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento, do seguinte teor, em
relação à C.A.:

“. . . 6 - Quanto à Contribuição Autárquica, as Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo constituídas antes da entrada em vigor do DL 24/91
de 11 de Janeiro, poderão beneficiar da respectiva isenção preenchido
o formalismo estabelecido nos nos 4 a 6 do arto 50o do EBF aprovado
pelo DL 215/91, de 1 de Julho, podendo este regime ser extensivo
às que se constituam após aquela data desde que obtenham o re-
conhecimento de pessoa colectiva de utilidade pública nos termos
do regime estabelecido no DL 460/77, de 7 de Novembro (fls. 26
a 28 dos autos e fls. 7 do instrutor).

O acórdão recorrido sustenta que a recorrente não alega nem de-
monstra que tenha sido proferida informação vinculativa pois que
o despacho a que se refere o no 6 do probatório não apreciou se
a recorrente podia estar isenta de contribuição autárquica em relação
aos bens em causa nos autos nem tal despacho foi proferido a so-
licitação da recorrente mas da Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo tendo enunciado a interpretação jurídica de determinado pre-
ceito legal em termos globais e genéricos.

Esta questão foi abandonada pela recorrente já que não se encontra
suscitada nas conclusões das alegações do presente recurso.

Não constituindo objecto do presente recurso não pode tal questão
ser apreciada por este Tribunal no presente recurso.
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Acrescenta, contudo, o acórdão em apreciação que tendo a re-
corrente perdido a qualidade de pessoa colectiva de utilidade pública
deixou de beneficiar da isenção que era atribuída a estas entidades.

Entende a recorrente que o DL 24/91, de 11-1, revogou, por força
do seu arto 10o 2, todo o DL 231/82, de 17-6, e que as caixas de
crédito agrícola que até à publicação daquele DL eram consideradas
pessoas colectivas de utilidade pública continuaram a ter este estatuto
o qual apenas deixaria de se aplicar às caixas de crédito agrícola
constituídas após a entrada em vigor do indicado DL 24/91.

Sustenta, ainda, a recorrente que gozava de isenção de contribuição
predial e que, como pessoa colectiva de utilidade pública que con-
tinuava a ser, devida beneficiar de isenção de contribuição autárquica.

Ainda na perspectiva da recorrente (conclusão 6a e 7a) o legislador,
ao atribuir através do no 2 do arto 1o do DL no 231/82, de 17-6,
a natureza de pessoas colectivas de utilidade pública às caixas agrícolas
praticou um acto administrativo geral o qual se mantém até ser re-
vogado nos termos do arto 13o do DL 460/77, de 7-11, o que, até
à presente data não aconteceu.

Entende o EMMP que o recurso não merece provimento pois que
o acórdão recorrido insere-se na linha da jurisprudência pacífica deste
STA (Ac. de 24-5-95, Rec. 18.900, de 15-5-96, Rec. 20.288, de 12-6-96,
Rec. 20.587) que pela sua bondade é de manter.

Inserindo-se o acórdão em apreciação na jurisprudência pacífica
deste Tribunal (cfr. a título exemplificativo os Ac. de 24-5-95, Rec.
18.900 e de 12-6-96, Rec. 20.587) e não encontrando motivo para
dela discordarmos passaremos a acompanhá-la.

A questão central do presente recurso consiste em determinar se
as caixas de crédito agrícola mútuo constituídas em data anterior
à da vigência do DL 24/91, de 11-1, continuam ou não a ter a qualidade
de pessoas colectivas de utilidade pública e se tal qualidade lhe foi
atribuída, pelo DL 231/82, de 17-6, através de um acto administrativo
geral.

É certo que se continuasse a recorrente a ter a qualidade de pessoa
colectiva de utilidade pública gozaria de isenção de contribuição au-
tárquica, por força do arto 50o do EBF.

Contudo desde já podemos adiantar que perdeu aquela qualidade
e, por isso, não goza da mencionada isenção de contribuição
autárquica.

O regime jurídico das pessoas colectivas de utilidade pública en-
contrava-se regulado no DL 460/74, de 7-11, estabelecendo o arto 1o

2 do DL 231/82, de 17-6, que as cooperativas de crédito agrícola
mútuo eram consideradas pessoas colectivas de utilidade pública.

Por força das novas realidades sociais e económicas que o DL 24/91,
de 11-1, identifica entendeu o legislador estabelecer um regime ju-
rídico novo para as caixas agrícolas (arto 1o deste DL), exigir que
as ditas caixas alterassem os seus estatutos em conformidade com
o novo regime (arto 3o) e que efectuassem alterações no seu capital
(arto 4o).

Assim se engende tenham estas caixas sido dotadas de um novo
regime jurídico, justificado “pela necessidade de reflectir legislati-
vamente as transformações que o crédito agrícola mútuo atravessou
nos últimos anos e de o adaptar às orientações de direito comunitário”
conforme consta do preâmbulo do citado diploma legal.

Por isso, nos termos deste regime, entendeu o legislador que não
devia qualificar estas entidades como pessoas colectivas de utilidade
pública por força do mencionado arto 10o 2 do DL 24/91.
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Estas caixas continuaram a ser consideradas instituições especiais
de crédito sob a forma de cooperativas que têm por objecto o exercício
de funções de crédito agrícola a favor dos seus associados o qual,
contudo, foi alargado conforme resulta dos artos 1o e 27o do referido
DL 24/91.

Quer este diploma quer o DL 231/82 contêm normas jurídicas e
não actos administrativos gerais as quais são dotadas de generalidade
e abstracção pois aplicam-se a uma generalidade ou universalidade
de destinatários sem qualquer individualização e abrangem situações
jurídicas conceitualmente definidas ou por categorias. Com efeito são
tais normas aplicáveis a um número indeterminado de situações, pes-
soas ou entidades não se esgotando num acto de aplicação. Qualquer
daqueles diplomas legais aplicava-se a todas as pessoas colectivas de
utilidade pública que no futuro se constituíssem e que, por isso, não
eram individualizáveis nem identificáveis no momento da sua pu-
blicação.

Exigindo o DL 24/91 que as caixas anteriormente constituídas se
adaptassem à nova legislação à qual não poderiam igualmente deixar
de se adaptar as que futuramente se constituíssem não podiam as
suas disposições deixar de ter natureza normativa.

A regulamentação jurídica do crédito agrícola, constante do
DL 231/82, em nada atendeu aos factos constitutivos das identificadas
caixas pois que atribuiu tal qualidade de pessoas colectivas de utilidade
pública em função da actividade que exerciam.

O DL 24/91 regulamentou os direitos e obrigações das caixas de
crédito agrícola modificando-lhes o conteúdo e eliminando a qua-
lificação jurídica que antes lhe havia atribuído.

Trata-se de uma regulamentação de direitos atribuídos a estas en-
tidades mas sem atender à constituição de tais pessoas colectivas.

Entende-se que a recorrente beneficiou da isenção que agora lhe
foi recusada enquanto a lei lhe atribuiu o estatuto de pessoa colectiva
de utilidade pública tendo perdido tal isenção a partir do momento
em que a lei alterou o indicado estatuto.

A solução do problema tem de ser encontrada com recurso às
normas de interpretação definidas no arto 12o do CCivil que se re-
portam à problemática da sucessão de leis no tempo.

Estabelece este arto que:
“1 - A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída

eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já
produzidos pelos factos que a lei se destina a regular.

2 - Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial
ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se,
em caso de dúvida, que só visa os factos novos, mas, quando dispuser
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo
dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que a lei abrange
as próprias relações já constituídas, que subsistem à data da sua en-
trada em vigor”.

O entendimento geral, por força deste preceito legal, é o de que
a lei só dispõe para o futuro e de que, por isso, não é retroactiva.

Do no 2 desta norma resulta que a lei que dispõe sobre as condições
de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os
seus efeitos só se aplica aos factos novos e que se a lei dispuser
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo
dos factos que lhes deram origem já se aplicará às próprias situações
já constituídas (Oliveira Ascenção, O Direito Introdução e Teoria
Geral, FCG, p. 429).

2941

O DL 231/82, de 17-6, estabeleceu o quadro normativo do regime
jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperativas de crédito agrí-
cola adaptando-o à CRP de 1976.

Nesta perspectiva estabeleceu o arto 1o 1 do regime anexo a este
diploma que as referidas caixas eram institutos especiais de crédito,
com a forma de cooperativas, exercendo funções de crédito agrícola
em favor dos seus associados e praticando os demais actos inerentes
à actividade bancária quando instrumentais relativamente às funções
do crédito agrícola.

Nos termos do no 2 do mesmo preceito eram, por isso, consideradas
pessoas colectivas de utilidade pública pelo que, nos termos do
DL 160/77, de 7-11, passavam a prosseguir fins não lucrativos e de
interesse geral (nacional ou local) cooperando, pois, com a Admi-
nistração Pública no desempenho da sua actividade justificando-se,
por isso, no critério legal um reconhecimento de tipo normativo, ipso
jure, e não por concessão, como era a regra do DL 160/77 (cfr. neste
sentido o Ac. deste Tribunal de 12-6-96, Rec. 20.587).

O DL 24/91, de 11-1, estabeleceu, porém, um novo regime jurídico
do crédito agrícola mútuo adequado às transformações que o crédito
agrícola foi sofrendo nos últimos anos e às necessidades de o adaptar
às orientações do direito comunitário conforme resulta do preâmbulo
deste diploma legal.

Assim o seu objecto “passou a incluir - e de modo subordinante,
que não apenas em termos de instrumentalidade à concessão de cré-
dito aos seus associados -, a “prática dos demais actos inerentes à
actividade bancária”, em termos semelhantes aos de qualquer outro
banco, público ou privado - cfr. os artos 1o e 3o do DL no 298/92,
de 30-12, que aprovou o Regime Geral das Instituições de Crédito
e Sociedades Financeiras” (Ac. citado de 12-6-96, Rec. 20.578).

Assim se entende que o legislador, além de revogar expressamente
o DL 231/82 (cfr. o arto 10o do DL 24/91), não tenha neste incluído
qualquer preceito normativo atribuindo às caixas de crédito agrícola
a qualidade de pessoas colectivas de utilidade pública.

Isto nos basta para podermos afirmar que este DL como o anterior
231/82 regulam directamente o conteúdo das relações jurídicas a que
se reportam aproximando-se até de normas estatutárias ou quase es-
tatutárias, que se prolongam no tempo, na medida em que definem
a natureza jurídica do ente colectivo como se escreveu no Ac. an-
teriormente citado.

O referido conjunto normativo é, por isso, de aplicação imediata
mesmo relativamente às pessoas colectivas anteriormente constituídas.

Segundo Oliveira Ascenção, obra citada, p. 443, no respeitante aos
estados pessoais e ao conteúdo destes, é-lhes aplicável a lei nova.

Nesta mesma perspectiva entende Baptista Machado, Introdução
ao Direito e ao Discurso Legitimador, p. 233, que o citado arto 12o

2, desenvolvendo o princípio da não retroactividade nos termos da
teoria do facto passado, distingue dois tipos de leis ou de normas
dispondo umas sobre os requisitos de validade (substancial ou formal)
de quaisquer factos ou sobre os efeitos de quaisquer factos (que só
se aplicam a factos novos) e outras sobre o conteúdo de certas situações
jurídicas sem olhar aos factos que a tais situações deram origem (que
se aplicam a relações jurídicas ou melhor situações jurídicas cons-
tituídas antes da lei nova mas subsistentes ou em curso à data da
sua entrada em vigor).

Conclui ainda, p. 234, que os regimes jurídicos gerais das pessoas
e dos bens (estatuto pessoal e estatuto real - incluindo certos princípios
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de direito económico e social) estariam sujeitos ao princípio da apli-
cação imediata da lei nova.

A incompatibilidade do novo regime jurídico do crédito agrícola
com a manutenção do anterior estatuto de pessoas colectivas de uti-
lidade pública concedido às caixas constituídas em data anterior à
da vigência do DL 24/91 conduz à conclusão de que a recorrente
deixou de beneficiar da isenção de contribuição autárquica consagrada
no arto 50o 1e) do EBF.

Assim sendo improcedem todas as conclusões das alegações.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso con-

firmando o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em 60.000$00

e a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — António José Pimpão (Re-
lator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Manuel Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO ILEGALIDADE EM CON-
CRETO DA DIVIDA EXEQUENDA. INCIDENCIA.
ISENÇÃO.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não constitui fundamento de oposição à execução fiscal
a ilegalidade em concreto da liquidação, excepto na hi-
pótese prevista na al. g) do n. 1 do art. 286o do CPT.

II — A isenção do imposto ou taxa não é fundamento de opo-
sição à execução, mas sim de impugnação judicial.

Recurso n. 21.087 Recorrente: Município de Figueiró dos Vinhos;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Bar-
bosa.

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

1. MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS, com sede em
Figueiró dos Vinhos, opôs-se a uma execução fiscal que lhe foi
instaurada.

Alegou que a dívida exequenda diz respeito a unia taxa, reportada
ao 1o semestre de 1991, pela utilização do serviço de radioco-
municações.

Sucede que as autarquias locais estão isentas de taxas.
Acresce que a lei que consagra a isenção das taxas para as autarquias

locais assume a natureza de lei especial, só podendo ser ultrapassada
por lei que provenha da Assembleia da República.

o Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria julgou
a oposição improcedente.
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Inconformado com esta decisão, o oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas res-
pectivas alegações de recurso:

1) - As autarquias locais beneficiam do regime de isenção de taxas
que se aplica ao Estado e seus institutos públicos, não existindo res-
trição na vertente do credor;

2) - A divisibilidade ou indivisibilidade dos serviços prestados pelo
Estado, não é critério rigorosamente certo da distinção entre impostos
e taxas;

3) - A isenção é mero favor legal ditado por uma consideração
de conveniência social ou económica e relacionado seja com a própria
pessoa do contribuinte, seja com a natureza dos bens ou das operações
sujeitas a tributação;

4) - O serviço público designado Protecção Civil não se enquadra
objectivamente na radiodifusão;

5) - O Estado e as autarquias prestam serviços cujo valor não é
susceptível de atribuição individual aos cidadãos;

6) - O I. C. P. é um instituto público;
7) O DL 147/87 não cria isenções, antes permitindo reduções de

acordo com situações específicas;
Sob pena de violação dos artigos 27, 3, do Dec.-Lei 1/87, 1o do

DL 283/84 e 106o da CRP, deve o recurso improceder.
Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo

que a sentença recorrida não merece censura.
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 no tribunal recorrido,

e que não merece qualquer reparo:
a) - com base na certidão de fls . 6 e por dívida proveniente de

taxas e sobretaxas no montante de 23.520$00 devida pelo Município
de Figueiró dos Vinhos ao Instituto das Comunicações de Portugal,
foi instaurada na repartição de finanças de Figueiró dos Vinhos contra
o referido município execução fiscal para cobrança dessa quantia;

b) - a quantia exequenda, é relativa a taxas de utilização do serviço
radiocomunicações do 1o semestre de 1991;

c) - em 18/1/96 foi expedido para o oponente aviso nos termos
do art. 275o do CPT;

d) - em 16/2/96 deduziu oposição.
3. O Mmo Juiz julgou a oposição improcedente com o fundamento

de que a oponente, ora recorrente, não beneficia da isenção da taxa
de utilização do serviço de radiocomunicações.

Perspectiva diversa sustenta o recorrente, que defende estar isenta
de taxas, incluindo a acima referida, acrescentando até que, a en-
tender-se que a norma que prevê essa taxa seja aplicável à recorrente,
em oposição ao disposto no art. 27o da Lei n. 1/87, tal norma é
inconstitucional, por violação do art. 106o da CRP.

Que dizer?
3.1. Devemos dizer, desde já, que não há qualquer violação do

art. 106o da CRP.
O citado artigo reporta-se aos impostos e não às taxas.
É certo que hoje, o regime geral das taxas é da competência exclusiva

da Assembleia da República, como decorre do art. 165o, n. 1, al. i),
da CRP, na redacção da Lei Constitucional n. 1/97 de 20/9, em vigor
desde 5/10/97.
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Mas atendendo à aplicação das leis no tempo, tal norma não tem
aplicação à hipótese dos autos.

Na altura vigorava o art. 168o, l, i), da CRP, que dispunha ser
da competência da Assembleia da República, salvo autorização ao
Governo, a ”criação de impostos e sistema fiscal”, ou seja, com óbvia
exclusão das taxas.

Não ocorre assim a alegada inconstitucionalidade.
E fazemos esta referência, atendendo a que a inconstitucionalidade

das normas é fundamento de oposição à execução, com previsão no
art. 286o, 1, a) do CPT, como é jurisprudência uniforme deste Supremo
Tribunal.

3.2 Detenhamo-nos agora na questão seguinte, a saber: o oponente
beneficia da isenção da taxa em questão?

Já atrás vimos que o oponente defende que sim, de passo que
o Mmo Juiz ” a quo” decidiu que não.

Sem embargo destas posições diversas, e sem tomarmos agora qual-
quer posição sobre tal questão, devemos centrar-nos antes numa outra
perspectiva, a saber: será o processo de oposição à execução o meio
de invocar a pretendida isenção da taxa aqui em causa?

Como é sabido, os fundamentos de oposição à execução constam
hoje do art. 286o do CPT.

A lei portuguesa traçou duas vias paralelas de reacção ao acto
tributário, separando-as. ”Uma, relativa à apreciação da sua corres-
pondência com a lei no Momento em que foi praticado - e que é
o processo de impugnação; outra respeitante aos fundamentos su-
pervenientes que possam tornar ilegítima ou injusta a execução por
falta de correspondência com a situação material subjacente no mo-
mento em que se adoptam as providências de sub-rogação em que
a execução se traduz - e que é a oposição a 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 invocação
da ilegitimidade superveniente desse mesmo acto na sua função de
título executivo” - Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tri-
butário, pág. 589 e 590.

Daí que ”a nítida e rígida separação entre os dois tipos de processos,
conduziria, na pureza da sua lógica, a duas ordens de consequên-
cias: por um lado, as questões relativas à legalidade do acto tributário,
esgotada a possibilidade da sua apreciação no processo próprio - o
processo de impugnação - jamais poderiam ser invocadas no processo
de execução, operando-se uma preclusão plena e a definitiva con-
solidação da abstracção; por outro lado, a interposição do processo
de impugnação não produziria quaisquer efeitos no processo de exe-
cução, que continuaria a decorrer enquanto subsistisse o título que
lhe serve de fundamento. . .” - obra citada, pág. 590.

Grosso modo é isto que acontece no direito tributário português.
Com importantes excepções, no tocante à oposição à execução,

em homenagem ao princípio da verdade material.
Por um lado a lei autoriza, a título excepcional, a apreciação da

ilegalidade do acto tributário no próprio processo de execução, nos
casos da ilegalidade em abstracto da divida exequenda, então prevista
no art. 176, a) do CPCI (hoje 286o, 1, a) do CPT), e ainda a duplicação
da colecta, na hipótese em que a duplicação resulta da prática de
um segundo acto tributário, hipótese então prevista no art. 176o, f)
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de CPCI e hoje no art. 286o, 1), f) do CPT - obra citada, pág. 591
e ss.

E hoje em dia deve ainda atender-se a alínea g) do n. 1 do referido
art. 286o do CPT, ou seja, ”ilegalidade da liquidação da dívida exe-
quenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto de liquidação”.

Pois bem.
Afastada que está a alegada inconstitucionalidade da norma que

prevê a taxa não ocorre a hipótese prevista no art. 286o, 1, a) do
CPT.

Estando obviamente de lado a outra hipótese atrás referida (du-
plicação de colecta), não se está igualmente perante a hipótese prevista
na alínea g) do n. 1 do mesmo art. 286o, que aliás nem sequer vem
alegada, nem manifestamente ocorre.

E se tivermos em conta que aquilo que o recorrente pretende é
estar isento da referida taxa, ou seja, que se verifica uma situação
de não incidência em sentido amplo, sendo assim ilegal o tributo,
o que conduziria à sua inexistência, daqui decorre que estamos pois
perante uma ilegalidade em concreto, que é um típico de judicial art.
120o do CPT. Que não de oposição à execução.

A ilegalidade em concreto só constitui fundamento de oposição
à execução quando ”a lei não assegure meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto de liquidação (art. 286o, 1, g), do CPT),
o que não é o caso, já que o mesmo poderia ser impugnado.

É esta aliás a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal.
Vide, a título de exemplo, os acórdãos deste STA de 2/11/94
(rec. 17.974), de 19/10/94 (rec. 18.034), de 29/6/94 (rec. 17.485), de
15/6/94 (rec. 17.473 e 17.793), de 16/3/94 (rec. 17.145), de 9/3/94
(rec. 17.618), de 16/2/94 (rec. 15.114) e de 1/2/95 (rec. 18.244).

Vide ainda, no mesmo sentido, Teixeira Ribeiro, in RLJ 126-20.
Concluindo: a invocada ilegalidade em concreto da liquidação é

fundamento de impugnação, mas não de oposição à execução.
Improcedem. assim os fundamentos do recurso.
A sentença recorrida é pois de manter, embora não pelas mesmas

razões.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso,

confirmando-se a sentença recorrida, embora com fundamentação
diversa.

Custas pelo recorrente fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Vítor Mei-
ra — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

RECURSOS JURISDICIONAIS. Despachos interlocutórios.
Ausência de recurso da decisão final.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se não houver recurso da decisão que ponha termo ao
processo ficam sem efeito os recursos interpostos dos des-
pachos interlocutórios que devessem subir com aquele
recurso, salvo se os mesmos tiverem interesse para o re-
corrente independentemente daquela decisão e este re-
queira a sua subida em 5 dias contados do trânsito em
julgado da decisão final.

2 — Não ocorrendo a ressalva, transita em julgado a decisão
interlocutória que se torna, por isso, irrecorrível, não po-
dendo, conhecer-se do recurso que tiver sido, entretanto,
interposto.

Recurso n.o 21 251. Recorrentes: Alípio Antunes Marques e outra;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMO. CONSo. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com o despacho judicial (a fls. 54) na parte em
que no mesmo foram condenados nas custas de um adiamento da
inquirição de testemunhas por falta do seu mandatário vieram recorrer
do mesmo Alípio Antunes Marques e mulher Maria Onélia de An-
drade Dias, que haviam deduzido os presentes embargos de terceiro
à penhora efectuada na execução fiscal movida contra Alípio Antunes
Marques & Irmão, Lda para cobrança coerciva de contribuição in-
dustrial de 1980 e 1982 e que havia revertido contra o embargante
marido.

E concluíram as suas alegações a sustentar que não podiam ser
condenados nas custas do adiamento causado por falta do seu ad-
vogado, serem nulas as diligências de prova realizadas pela Repartição
de Finanças relativamente ao acto impugnado de que ela própria
é autora e pedindo a declaração de nulidade do processado a partir
de fls. 24 dos autos.

O Exmo. Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso não
é de conhecer por não ter sido interposto recurso da decisão final,
nos termos do art. 172o do CTP e 735o/2 do CPC, aplicável ex vi
do art. 357, 1a parte do mesmo diploma.

Ouvidas as partes à questão suscitada pelo Mo Po, nada aduziram.
Cumpre apreciar, e logo da questão do conhecimento do recurso

deduzida pelo Mo Po.
Assenta-se em que a decisão recorrida é interlocutória e que no

processo já foi proferida decisão final, que julgou os embargos im-
procedentes (fls. 61/63), a qual transitou em julgado (20.10.93).

E após o trânsito em julgado, não vieram os Rtes requerer em
5 dias a subida do recurso, como lhes era exigível caso o pretendessem
face ao seu interesse na subida, nos termos do art. 735o/2 do CPC,
aplicável ex vi do art. 357o/2a parte do CPT.

Assim, quer a decisão final, quer a decisão recorrida transitaram
em julgado (esta última por ter ficado sem efeito o recurso por não
ter sido requerida a sua subida — cf. Alfredo de Sousa e José Paixão,
CPTCAnotado, p. 336), não sendo susceptível de recurso, nos termos
do art. 677o do CPC, qualquer delas.

E assim sendo, irrecorribilidade do despacho recorrido não pode
conhecer-se do recurso, nos termos do art. 704o do CPCivil.
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O despacho de admissão do recurso de fls. 123 não vincula este
tribunal (art. 687o/4 do CPC) e o caso julgado do acordão deste tri-
bunal, de 13.3.96, que julgou não deserto o recurso, limitado aos
“precisos limites e termos em que julga” (art. 673o), não abrange
a matéria agora a ser contemplada pelo tribunal.

Pelo exposto, há que reconhecer ter razão o digno agente do Mo

Po, no seu parecer.
Termos em que se decide não tomar conhecimento do recurso.
Custas pelos recorrentes, com procuradoria em 40%.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (Relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da As-
sunção Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

EXECUÇÃO FISCAL. Oposição. Legitimidade processual do
oponente.

Doutrina que dimana da decisão:

Em execução fiscal é parte legítima para a oposição o citado,
responsabilizado pelo pagamento da dívida exequenda na
sua qualidade de cabeça de casal da herança de executado,
nos termos do art. 241o/3 do CPT, que pretendia ver-se
declarado parte ilegítima na execução.

Recurso n.o 21 281. Recorrente: Doris May Jefferies Perestrello; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: EXMO. CONSo. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT 1a Instância de Lisboa que
a julgou parte ilegítima na oposição que havia deduzido contra a
execução fiscal movida a Clarvendal — Comércio e Representações,
Lda, para cobrança de dívidas de imposto profissional, IT, multa e
custas e que revertera contra o seu falecido marido Sebastião Rafael
Perestrello, veio a oponente Doris May Jefferies Perestrello da mesma
recorrer, concluindo as alegações a sustentar que:

Pelo facto de ter sido citado na execução adquiriu legitimidade
para deduzir oposição, constituindo o fundamento desta a ilegitimi-
dade para a execução da pessoa citada por não ser o próprio devedor
que figura no título ou seu sucessor.

A sentença recorrida teria violado o art. 26o/2 do CPC, ex vi do
art. 2o/f) do CPT, 37o deste diploma, 286o/1/b) do CPT e 813o/c)
do CPC.

O Exmo. Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso merece
provimento, pronunciando-se, todavia, no sentido de que a Rte usou
de forma inadequada, pois, querendo atacar a sua citação como cabeça
de casal e não opor-se à execução, devia ter deduzido a sua pretensão
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no próprio processo de execução, o que pedia ao tribunal recorrido
que mandasse juntar, reclassificado, o requerimento ao processo de
execução e aí decidi-lo, assim emendando o erro na forma do processo.

As partes foram ouvidas à questão suscitada pelo Mo Po, pronun-
ciando-se a Fa Pa pela adequação da forma de processo usada.

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

a) A execução n.o 1344/77, contra Clarvendal — Comércio e Re-
presentações, Ld.a», a correr termos no então 5.o Juízo deste Tribunal,
destina-se à cobrança de dívidas de imposto profissional, no montante
de 192 202$00, referente a rendimentos do ano de 1974, de imposto
de transacções, multa e custas, tudo no montante de 861 287$00, apli-
cados no processo n.o 169/72, e imposto de transacções, multa e custas,
no montante de 157 978$00, aplicados no processo de transgressão
n.o 127/74 — autos de execuções apensos;

b) Tal execução foi feita reverter contra Sebastião Rafael Peres-
trello, na qualidade de gerente da sociedade executada — despacho
de fls. 19 verso do processo executivo principal apenso;

c) O referido Sebastião era marido da ora oponente e faleceu em
18 de Setembro de 1975 — documento de fls. 6;

d) Em 29 de Maio de 1992, foi ordenada a citação da ora oponente,
«nos termos do n.o 4 do art[igo] 241.o do C.P.T.», na qualidade de
cabeça-de-casal, «para pagar toda a dívida sob a cominação de pe-
nhora, em quaisquer bens da herança» — despacho de fls. 33 verso
do processo executivo apenso;

e) A citação da ora oponente veio a realizar-se em 4 de Novembro
de 1992, «na qualidade de cabeça-de-casal da herança aberta por
óbito de Sebastião Rafael Perestrello de Vasconcelos e de harmonia
com disposto nos art[igos] 254.o e 241.o, ambos do C.P.T.» — do-
cumento de fls. 61 a 63.

Controverte-se a (i)legitimidade da oponente para deduzir a pre-
sente oposição à execução fiscal, sendo que a sentença recorrida con-
clui pela negativa, fundada na falta da qualidade de executada da
autora do procedimento, no facto de esta ter sido citada para a exe-
cução na qualidade de cabeça-de-casal da herança do marido Sebastião
Rafael Perestrello, de a mesma não ter ser sucessora deste e de o
seu património nada “ter a ver” com a execução, além de a dita
não ter deduzido a oposição em nome da herança.

A Rte, por seu lado, sustenta o contrário, porquanto, pelo simples
facto de ter sido citada na execução, adquiriu legitimidade para se
opor, expressa na utilidade que para ela deriva da respectiva pro-
cedência, em atenção ao fundamento de oposição proposto, de não
ser o próprio devedor que figura no título ou seu sucessor.

Do que se trata é da legitimidade, pressuposto processual do agir
ou contradizer, cuja definição consta do art. 26o do CPCivil, a adaptar
às características do procedimento em causa.

Terá, à luz de tal conceito, a oponente assumido uma posição de
interessada directa (com interesse juridicamente relevante, que não
meramente económico) em obter a declaração da sua ilegitimidade
na execução a que se opõe, com a consequente extinção desta quanto
a si, supondo-se que procede o fundamento da oposição em que baseou
a sua pretensão?

Ou, dito doutra maneira, terá para ela utilidade tal procedência
face à sua posição de citada para a execução nos termos que vem
referidos na alínea d) do probatório, o que pressupõe que esta posição
a tornou “sujeito da relação material controvertida”?
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A resposta é afirmativa face à citação para a execução que lhe
é feita conforme consta do item d) do probatório, isto é, ”para pagar
toda a dívida sob cominação de penhora em quaisquer bens da
herança”.

Perante tal acto a oponente ficou investida na qualidade de exe-
cutada e como citada é-lhe facultado deduzir a sua própria ilegi-
timidade de citada na execução em sede de oposição adentro do
fundamento da alínea b) do art. 286o do CPT, donde advém a utilidade
da procedência do pedido formulado.

Certamente que a oponente pretende ver-se excluída da relação
material que a inscreva na situação legítima de executada, mas, para
tal obter, tem de valer-se, e, por isso, é-lhe útil que o faça, do meio
próprio para contradizer a situação em que a citação a colocou e
na qual figura como sujeito. Portanto, sujeito da relação controvertida.

Sendo assim, é por si que a oponente litiga, para se livrar de uma
execução para cobrança da totalidade da dívida exequenda, para a
qual foi convocada embora ”na qualidade de cabeça-de-casal da he-
rança de Sebastião Rafael Perestrello”.

Facto, a citação como administradora da herança, que não desfigura
a sua posição de interessada directa em se opor e a sua qualidade
de sujeito da relação controvertida que acima foram referidas, por-
quanto apenas significa o fundamento da citação e da responsabilidade
subjacente, não apelando à representatividade da herança, que não
é, aliás, uma pessoa jurídica, mas simples património separado na
titularidade dos herdeiros (cf. Manuel de Andrade, Teoria Geral,
I, p. 220).

Não é, pois, a oponente parte ilegítima no procedimento, pelo que
a sentença recorrida não se pode manter.

Havendo que a revogar, mandando que o tribunal recorrido conheça
do pedido, se outro motivo de não conhecimento não proceder, nos
termos do art. 762o/2 do CPC, devidamente adaptado.

Quanto à questão do eventual erro na forma de processo e seus
efeitos, suscitada pelo Mo Po, a mesma não cabe no âmbito do recurso,
que se cinge ao decidido em 1a instância e não logra prioridade de
conhecimento (oficioso) relativamente à questão da ilegitimidade da
parte, pelo que dela não se toma conhecimento.

Termos em que se concede provimento ao recurso e se revoga
a sentença recorrida, ordenando-se que os autos baixem ao tribunal
recorrido conforme o que vai exposto.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (Relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto Al-
berto da Assunção Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Sentença. Facto superveniente. Despa-
cho de indeferimento. Recurso. Delimitação do objecto.
Omissão de pronúncia. Nulidade do Acórdão recorrido.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos dos n.o 2 e 3 do art.o 684o do CPC, é ilícito
ao recorrente restringir o recurso de sentença ou despacho,
mas, na falta de especificação o recurso abrange o que
na parte dispositiva daquelas decisões for, desfavorável
ao recorrente.

II — Nos termos do mesmo artigo o recorrente pode proceder
a essa restrição, expressa ou facitamente, nas conclusões
da alegação.

III — Não incorre em omissão de pronúncia geradora de nu-
lidade prevista no art.o 668o n.o 1 alin. d) - 1a parte do
CPC, o Acórdão de 2a Instância que não se pronunciou
sobre questões suscitadas nas alegações e vertidas nas
conclusões cuja resolução se mostra prejudicada pela so-
lução dada a outras.

RECURSO N.o 21.319 em que é Recorrente José Manuel Moreno
de Azevedo Campos, e Recorrida Fazenda Pública e de que foi
relator o Exm.o Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acórdão na 2a secção do Supremo Tribunal Administrativo:

José Manuel Moreno de Azevedo Campos, identificado nos autos
de oposição à execução fiscal por si deduzida perante o Tribunal
Tributário de 1a Instância de Braga, recorreu da sentença proferida
em 28.11.94, que julgou improcedente a mesma oposição, para o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância.

Na sequência de requerimento de 9.1.95 dirigido ao M.o Juiz da-
quela M.a Instância em que o oponente recorrente alegava que “só
por mero lapso indicava que pretendia interpor recurso da sentença,
quando é certo que apenas pretendia o seu aclaramento uma vez
que não se pronunciava quanto a um articulado superveniente” apre-
sentado em 6.12.94 na Repartição de Finanças de Braga e que por
isso requeriu a rectificação do dito requerimento de recurso articulado
que, após diligências nesse sentido, foi junto aos autos, foi por aquele
Magistrado Judicial proferido despacho de fls. 116, indeferida a pre-
tensão do requerente/oponente.

Fundamentou-se para tanto, o mesmo despacho em que “a decisão
de 28.11.94, não podia pronunciar-se sobre o requerimento posterior,
não se aceitando como lapso o dizer-se que se quer recorrer quando
de uma decisão, coisas perfeitamente distintas”, que “o requerimento
de 9.1.95” vale como renúncia ao recurso interposto em 29.12.94,
“indeferindo-se”, pois, o requerimento de 9.1.95, homologando a re-
núncia ao recurso que nele se contém “e porque o” “articulado su-
perveniente é intempestivo foi o mesmo rejeitado”.

Inconformado com esta decisão dela recorreu o oponente para
o Tribunal Tributário de 2a Instância, alegando e concluindo, em
síntese, na parte que se mostra relevante para a decisão que “o ar-
ticulado superveniente foi apresentado tempestivamente uma vez que
nenhuma notificação havia sido efectuada ao ora recorrente até ao
provimento da apresentação” (concl. B - h. 122) e que ao “indeferir
o seu requerimento apresentado em 9.1.95” “e simultaneamente con-
siderá-lo como renúncia ao recurso interpolado em 29.12.94, homo-
logando essa renúncia, a decisão recorrida é manifestamente con-
traditória” (concl. C - h. 122).
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O Tribunal Tributário de 2a Instância, por Acórdão de 16.1.96,
sob a consideração de que “transitada a decisão, que julgou a oposição
torna-se inútil a lide no que respeita ao recurso que visa impugnar
o despacho que julgou intempestivo sem articulado superveniente”,
julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide
(art.o 287o alin. e) do CPC), negando provimento ao recurso.

Não se conformando com esta decisão contida no Acórdão de 2a Ins-
tância, vem interposto o presente recurso para este STA em cujas
alegações formulou o recorrente as seguintes conclusões:

«A - O pedido de aclaramento da sentença suspende a contagem
do prazo para o trânsito em julgado da sentença.

B - Só após a decisão do pedido de aclaramento o prazo para
o trânsito em julgado começa a ser contado.

C - O recurso foi, por isso, tempestivamente interposto.
D - O douto Acórdão recorrido viola o disposto no n.o 3 do art.o 670o

do C.P.C.
E - O douto Acórdão recorrido, viola ainda o disposto nas alíneas c)

e d) do art.o 668o do C.P.C. aplicável por remissão dos art.o 2o e
357o do C. P. Tributário».

Termina defendendo que deve proceder o presente recurso, re-
vogando-se o Acórdão recorrido.

Não houve contra-alegação.
O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que “o recurso deve proceder, anulando-se o Acórdão re-
corrido” uma vez que o recorrente imputa ao mesmo Acórdão “omis-
são de pronúncia (art.o 668o alin. d) do C.P.C.) por se não pronunciar
sobre matéria que foi submetida à sua apreciação”, “o que se infere
das conclusões A, C e D”, “ao limitar o recurso a uma das partes
da decisão recorrida, não se pronunciando sobre as restantes...”’

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O Acórdão recorrido deu como aprovada a seguinte matéria de

facto:
“- Em 6-5-1992, José Manuel Moreno Azevedo Campos, instaurou

ao abrigo do disposto nos artigos 285o e segs. do CPC, oposição
à execução fiscal n.o 361929000020 - cf. fls. 2;

- A Fazenda Pública foi notificada para contestar - fls. 66;
- De seguida foi dada nesta ao M. P. que emitiu o seu parecer

- fls. 67/8;
- O Sr. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância, proferiu sentença

fls. 69;
- Esta foi-lhe verificada por intermédio de carta registada expedida

em 9-12-94 fls. 70.
Em 29 de Dezembro de 1994, apresentou requerimento donde cons-

ta que: (...) não se conformando com a douta sentença ali proferida,
até porque em tempo oportuno deduziu articulado superveniente onde
comprovava que o pagamento da quantia exequenda se encontrava
assegurado pela empresa têxtil de Bugio S A, protestando juntar cer-
tidão comprovativa, em 15 dias, dela pretende interpor recurso, nos
termos e ao abrigo do disposto do art.o 167o do CPT, o, qual por
conter apreciação matéria de facto, vai interposto para o T. T. de
2a Instância.

Para efeito do disposto no n.o 1 do art.o 171.o do CPC declara
pretender alegar no Tribunal de recurso - fls. 71.

- Em 9 de Janeiro de 1995, veio o recorrente solicitar a rectificação
do teor do requerimento supramencionado, dizendo que:

“Só por mero lapso indicara que pretendia interpor recurso da
douta sentença proferida por V. Exa, quando é certo que apenas
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pretendia o seu aclaramento, uma vez que a mesma não se pronunciava
quanto ao alegado articulado superveniente apresentado em 6 de De-
zembro do ano findo - fls. 89.

- O Sr. Juiz após várias diligências, obteve a informação de que
o articulado superveniente havia sido entregue na Repartição de Fi-
nanças de Braga, no dia 6 de Dezembro de 1994 - tendo declarado
o oponente não ter conhecimento de que o processo já se encontrava
distribuído no Tribunal.

- Este veio a ser junto aos autos - fls. 97 e segs.
- Por despacho de 14.2.1995, o Sr. Juiz entendeu que requerimento

de 9.1.95 valera como renúncia ao recurso e indeferiu-o já que a
sentença não se poderia pronunciar sobre um requerimento posterior
- fls. 116.

- Mais declarou a intempestividade do articulado superveniente.
- Em 22 de Fevereiro de 1995, o oponente, por não se ter con-

formado com a decisão que considerou intempestivo o articulado su-
perveniente dela interpôs recurso para este Tribunal.”

Considera o recorrente nas conclusões das alegações que foi violado
o disposto na alínea d) do art.o 668o do CPC, o que está em consonância
com a matéria vertida nos arts. 9o, 25o, e 26o das alegações objectivada
nas afirmações de que a decisão recorrida “para além de não se pro-
nunciar sobre a matéria que expressamente foi submetida a apreciação
do Tribunal” “a quo”; “decidiu não conhecer do recurso por virtude
da sentença do Tribunal de 1a Instância ter transitado em julgado”
e que “ao não conhecer do recurso o Tribunal “o quo” violou a
referida alínea.

Considera ainda violado o disposto na alin. c) do n.o 1 do art.o 668o

do CPC.
Quer isto dizer que o recorrente assaca à decisão recorrida duas

causas de nulidade: a de omissão de pronúncia - alin. d) do referido
artigo - na parte em que o acórdão recorrido deixou de pronunciar-se
sobre questões que devesse apreciar; e a tipificada na alínea c) do
mesmo artigo: “quando os fundamentos estejam em oposição com
a decisão”.

Relativamente a esta questão dir-se-á, tendo em conta a delimitação
objectiva do recurso efectuada pelas conclusões das alegações do re-
curso sob apreciação, que não se vê que tenham sido aduzidos factos
integradores do referido tipo de nulidade, pelo que nesta parte não
se descortinam razões objectivas conducentes à procedência da in-
vocada nulidade, não se mostrando, assim violado o disposto na al. c)
do n.o 1 do art.o 668o do CPC, contrariamente ao que vem defendido
na última das conclusões.

Quanto à invocada nulidade por omissão de pronúncia, importa
reter o que, a dado passo se escreveu no Acórdão recorrido - fls. 138 v
e 2.2.2; “Como já vimos, por despacho de 14.2.95, o M.o Juiz decidiu:

- homologar a renúncia ao recurso;
- indeferir o pedido de esclarecimento (porquanto a decisão de

28.11.94 não podia pronunciar-se sobre um requerimento posterior);
- e julgar intempestiva a apresentação do articulado superveniente”.
Consignou-se ainda no mesmo Acórdão: “Em 22.2 do mesmo ano

veio o oponente interpor recurso da última parte desse despacho ve-
jam-se as conclusões em 1.6 deste Acórdão”.

Resulta do exposto que o Acórdão recorrido defendeu o enten-
dimento de que o oponente limitou o recurso à questão de tem-
pestividade do articulado superveniente, embora reconheça a exis-
tência de outras questões apreciadas no despacho.

2953

É neste ponto que se coloca a questão fulcral de saber se ocorreu
omissão de pronúncia geradora de nulidade, questão esta, tal como
a outra já aludida, logra prioridade de apreciação face ao disposto
no art.o 660o n.o 1 do C.P.C. ex vi dos arts.o 2o alin. f) e 169o do
CPT.

Nos termos dos n.o 2 e 3 do art.o 684o do C.P.C. é lícito ao recorrente
restringir o recurso, sendo que na falta de especificação, o recurso
abrange tudo o que na parte dispositiva da sentença (ou do despacho)
for desfavorável ao recorrente e que nas conclusões da alegação pode
restringir expressa ou tacitamente o objecto inicial do recurso.

Também, nos termos da alin. d) do n.o 1o do art.o 668o do mesmo
Código, a sentença é nula “quando o Juiz deixe de pronunciar-se
sobre questões que devesse apreciar...”, aplicável à 2a Instância ao
abrigo do disposto no art.o 716o do citado diploma.

No requerimento de recurso, alegações e conclusões de fls. 118
e segs., embora se diga que se recorre da decisão “que considerou
intempestivo o articulado superveniente...”, a verdade é que do de-
senvolvimento das alegações e conclusões resulta, manifestamente,
que o objecto do recurso não se limitou à questão de intempestividade,
abrangendo, isso sim, todas as questões apreciadas no despacho re-
corrido já acima aludidas.

A referência feita no início do requerimento “que considerou in-
tempestivo” não pode ter outro sentido que não seja o de identificar
o despacho de que se recorre e não o de limitar o objecto do recurso,
como bem observa o Exm.o Magistrado do Ministério Público.

Entendimento que encontra resposta clara na explicitação da ma-
téria vertida nas conclusões da alegação, onde avultam, com relevo,
na parte que ora interessa, as conclusões identificadas pelas letras
“B” e “C”.

Com efeito, diz-se na alin. “B”: “o articulado superveniente foi
apresentado tempestivamente uma vez que nenhuma notificação havia
sido efectuada ao recorrente, até ao momento da sua apresentação”.
E na conclusão “C”: “Ao indeferir o requerimento apresentado em
9.1.95 pelo ora recorrente e, simultaneamente, considerá-lo como re-
núncia ao recurso interposto em 29.12.94, homologando essa renúncia,
a decisão recorrida é manifestamente contraditória.”

Mas, será que houve a invocada omissão de pronúncia geradora
da nulidade do Acórdão recorrido nos termos sobreditos do art.o 668o

1 d) do C.P.C.?
É sabido que à face do n.o 2 do art.o 660o 2 do C.P.C. “o Juiz

deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à
sua apreciação exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudico pela
solução dada a outras.”

Perante o estabelecido neste normativo, no caso vertente, só não
se verificará a nulidade por omissão de pronúncia se, efectivamente,
a resolução das assinaladas questões se mostrar prejudicada pela so-
lução dada a outras.

É o que, na verdade, importa saber.
Neste ponto pondera o Acórdão recorrido que “face ao trânsito

em julgado da decisão final”, “as nulidades insanáveis não podiam
vir a ser conhecidas.” E consignou-se que o recorrente impugna o
despacho que considerou intempestiva a apresentação do articulado
superveniente mas pretende a revogação da sentença.

Sobre isto escreveu-se que “proferida a sentença ficou imediata-
mente esgotado o poder Jurisdicional do Juiz quando à matéria da
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causa - n.o 1 do art.o 666o do C.P.C. - por isso, não sendo do seu
conhecimento o articulado superveniente, é óbvio que aquela não
se lhe podia referir.”

Finalmente, considerou-se no mesmo Acórdão que “como a sen-
tença transitou em julgado - por erro de interposição de recurso apre-
sentado - não fosse este seria julgado deserto - é manifesta inutilidade
da lide do que toca ao conhecimento do recurso apresentado a fls. 118”.

Perante a solução dada à questão acabada de apreciar considerou-se
prejudicado o conhecimento das restantes questões postas em recurso.

Assim, o seu conhecimento implicaria um mero exercício intelectual
ou académico.

O Juiz apenas se pode ocupar em ditar o direito para resolver
em concreto o litígio existente entre as partes.

A intempestividade apreciada no Acórdão recorrido concretiza,
pois, numa relação de prejudicialidade.

O que significa que o procedimento do Tribunal Tributário de
2a Instância está assim justificado, não se verificando a alegada omissão
de pronúncia.

Quanto ao mais, dir-se-á que, uma vez transitada em julgado por
ausência de recurso, a decisão de fls. 69, tem-se necessariamente por
prejudicado o conhecimento das demais questões integradas do pre-
sente recurso.

Na verdade, transitada em julgado aquela decisão é manifesto que
nenhum efeito útil resultaria da predita análise.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custos pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — João Plácido da Fonseca Limão — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso — Questão de direito — Oposição — Responsabili-
dade subsidiária — Sucessão de regimes — Decreto-Lei
n.o 68/87 e C.P.T — Culpa — Aferição da.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O tribunal de revista deve conhecer da questão da culpa
quando, embora levada apenas à censura de facto da
2.a instância, ela verse apenas sobre a determinação da
lei aplicável.

II — A obrigação de responsabilidade subsidiária fiscal rege-se
pela lei que estiver em vigor no momento em que se
verificam, no mundo histórico, os seus pressupostos.

III — Quer no regime do C.P.T. quer no Decreto-Lei n.o 68/87,
a culpa relevante é apenas a que respeita ao incumpri-
mento das disposições legais destinadas à protecção dos
credores quando dele resulte a insuficiência do património
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e não a que respeite ao incumprimento, da obrigação
de pagamento de imposto.

IV — No domínio do Decreto-Lei n.o 68/87 c ónus de prova
da culpa cabe à Fazenda Pública e no do C.P.T. ao
obrigado subsidiário.

Recurso no 21 469. Recorrente: Maria da Glória Martins Ribeiro Gon-
çalves; recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Ben-
jamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. Maria da Glória Martins Ribeiro Gonçalves, com os demais sinais

dos autos, dizendo-se inconformada com o acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância (actualmente Secção de Contencioso Tribu-
tário do Tribunal Central Administrativo), de 11 de Julho de 1995,
que lhe negou provimento ao recurso interposto da sentença do Tri-
bunal Tributário de 1.a Instância do Porto (1.o Juízo, 1a Secção),
de 95.01.24, que, por seu lado julgara improcedente a oposição de-
duzida contra a execução fiscal instaurada inicialmente contra a so-
ciedade Boutique Dixa, L.da, e depois contra ela revertida para co-
brança da quantia de 5 733 824$00 proveniente de IVA dos anos de
1987 e 1988, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação e substituição por outra decisão que julgue a oposição
procedente por ser parte substantivamente ilegítima.

2. O acórdão recorrido, cuja pronúncia se quedou pela apreciação
da causa de pedir da oposição da ilegitimidade substantiva da re-
corrente relativamente à parte da dívida exequenda não anulada ofi-
ciosamente na pendência do processo (2 825 704$00), pois a tanto
se limitava o objecto do recurso (transitada, por falta de impugnação,
ficaram a decisão da I.a instância de improcedência das outras causas
de pedir — da ilegalidade da liquidação da dívida exequenda e du-
plicação de colecta —, e bem assim a extinção da instância executiva
decretada relativamente à parte da quantia exequenda oficiosamente
anulada, de 2 907 920$00), estribou-se no entendimento, igualmente
sufragado na decisão nele examinada, de que o oponente fora gerente
no período a que respeitava a dívida exequenda e de que, pressuposta
a aplicação do artigo 13.o do C.P.T., ele não lograra provar a sua
falta de culpa no tocante à insuficiência do património da sociedade
para solver os créditos fiscais, pois que, embora sustentasse que exer-
cera as suas funções com zelo, empenho e dedicação e que não tinha
sido por culpa sua que o património da empresa se tomara insuficiente
para solver a dívida exequenda, a recorrente não tinha razão porque,
dizendo aquela respeito a IVA, se configurava uma situação em que
a oponente tinha deixado de entregar ao Estado o dinheiro cobrado
aos consumidores de que era simples depositária e também, porque,
tendo este sido liquidado adicionalmente, era certo resultar ele de
omissões ilícitas de vendas na escrita cuja verificação lhe competia,
ainda que atribuída a um contabilista.

3. Contra o decidido, a recorrente contrapõe, nas suas alegações
de recurso, que a obrigação se regula não pelo artigo 13.o do C.P.T.,
mas pelos artigo 78.o do C.Sociedades Comerciais e único do De-
creto-Lei n.o 68/87, de 9 de Fevereiro, que era o regime que vigorava
à data da prática dos factos tributários (1987) e, ainda, que, cabendo
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à Fazenda Pública, segundo ele, o ónus da prova atinente à inob-
servância culposa das disposições legais ou contratuais que não foram
cumpridas, destinadas à protecção do Estado enquanto credor tri-
butário, e o concernente à demonstração do nexo de causalidade
entre aquela inobservância e a insuficiência do património social para
a satisfação do crédito exequendo, ela não havia logrado provar os
factos de que tais elementos haviam de ser inferidos, não podendo
tomar-se como tais as considerações contidas no acórdão recorrido
sobre esta matéria, pois estas não passam de simples deduções e
a culpa não se demonstra por via simplesmente dedutiva.

4. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o julgado.
5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso por entender que este tem como objecto
uma questão nova ou não submetida à apreciação do tribunal a quo,
dado que o interposto para a segunda instância se baseara no fun-
damento de que havia demonstrado que a falta de pagamento não
provinha de culpa sua e de que havia ilidido a presunção juris tantum
em que assentava a responsabilidade subsidiária.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
1. As questões decidendas:
São duas: uma é a de saber se a obrigação em litígio é regida

pelo regime do artigo 13.o do C.P.T. ou pelo dos artigo 78.o do C.So-
ciedades Comerciais; a outra, a de saber a quem cabe, neste regime,
o ónus da prova da culpa e do nexo da causalidade entre ela e a
insuficiência do património e qual a solução que, relativamente a
essa matéria, emerge dos factos provados nos autos.

3. A matéria de facto.
A decisão recorrida deu como provado o seguinte quadro fáctico:
a) — Por dívidas de IVA dos anos de 1987 e 1988 no montante

global de 5 733 824$00 foi instaurada execução fiscal contra a devedora
Boutique Dixa, L.da, com sede na Rua Santa Catarina, 923, Porto;

b) — Constatada a inexistência de bens penhoráveis, no património
da devedora foi ordenada a reversão contra a oponente que foi citada
para pagamento e deduziu oposição em 28 de Dezembro de 1992;

c) — A oponente é sócia-gerente da devedora originaria e exerce
a gerência de modo efectivo;

d) — O Iva no montante de 2 907 920$00 referente ao ano de 1988
foi anulado;

e) A dívida exequenda é proveniente de IVA fixado por presunção
por Ter havido omissão de vendas à escrita.

Conquanto o facto enunciado sob a alínea e) não se mostre evi-
denciado na parte do acórdão onde se descreveu a factualidade que
o tribunal de 1.a instância deu como provada, ele está claramente
afirmado no segmento em que se procedeu ao exame crítico das afir-
mações de facto da recorrente de que tinha exercido as suas funções
com zelo, empenho e dedicação e de que não tinha sido por culpa
sua que o património da empresa se tornara insuficiente para solver
a dívida exequenda.

4. Os factos e o direito.
Como bem diz o Ministério Público, a recorrente não submeteu

ao conhecimento da segunda instância a questão de direito da ina-
plicabilidade do regime do artigo 13.o do C.P.T. por cujo diapasão
normativo a primeira instância aferira da existência da sua obrigação
de responsabilidade subsidiária fiscal e concluíra pela sua legitimidade
substantiva.

(1) Cf., entre muitos, os Acs. deste tribunal de 17.04.96, 27.11.96, 02.10.96, 19.02.97,
19.02.97 e 25.06.97 in, respectivamente, Recs. n.os 19 463, 20 782, 20 201, 21 275, 21 317
e 21 606.
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O que ela refutou perante foi apenas o juízo probatório tirado
na decisão recorrida que afirmava que a recorrente tinha agido com
culpa, sustentando que o contrário é que estava demonstrado, — que
a falta de pagamento não procedia de culpa sua —, e que estava
assim ilidida a presunção juris tantum de culpa dos gerentes pela
insuficiência do património social para a satisfação dos créditos fiscais
estabelecida em tal preceito.

Mas se é verdade que se está perante unia questão de direito que
não foi enfrentada na decisão recorrida, nem por isso se pode deixar
de conhecer dela.

E que a segunda instância bem podia ter conhecido dela por mor
do princípio da oficiosidade do conhecimento do direito a que se
encontra sujeito o tribunal que costuma condensar-se no velho adágio
latino jus novit curia e decidir a causa, depois de resolvida a questão
que lhe foi proposta, de acordo com tal regime.

A questão em causa respeita a matéria de determinação e aplicação
da lei e esta, como é evidente, é sempre matéria indisponível.

O que estaria vedado à recorrente, por força essência dos recursos
jurisdicionais, era suscitar neste tribunal ad quem a apreciação, se-
gundo o regime que este considerasse aplicável, de outras questões
que não apenas daquela que o tribunal recorrido decidiu ou seja,
da questão da existência do pressuposto da obrigação de responsa-
bilidade subsidiária da culpa.

Porém, já nada obsta que se peça ao tribunal de recurso o reexame
da mesma questão de facto à luz de outro direito que se entenda
ser o aplicável.

É o que se vai fazer.
A doutrina e jurisprudência vêm atribuindo a tal obrigação a na-

tureza de uma obrigação ex lege.
Tal vale por dizer que todos os seus requisitos constitutivos estão

predefinidos abstractamente na lei e ainda, por outro lado, que a
obrigação em concreto nasce logo e sempre que, no mundo histórico,
aqueles se concretizem ou dito de outro modo, logo que, na prática
da vida, ocorram todos os pressupostos de facto e jurídicos que possam
subsumir-se aos enunciados abstractamente na lei.

Quer isto dizer também que a obrigação de responsabilidade se
rege pelo estatuto jurídico sob o qual ocorrem todos os seus pres-
supostos de facto e jurídicos.

Estamos perante uma asserção que constitui simples corolário lógico
daquele postulado e que tem sido continuamente reafirmada por este
Supremo Tribunal (1).

O caso sub judicio pode estar sujeito a dois regimes diferentes,
que se sucederam no tempo, relativamente à matéria do ónus de
demonstração do pressuposto da obrigação de responsabilidade ati-
nente à culpa.

E que os pressupostos da obrigação tanto poderão ter-se verificado
totalmente à sombra do regime dos artigos único do Decreto-Lei
n.o 68/87, de 9 de Fevereiro e 78.o do C.Sociedades Comerciais, por
relação ao qual a recorrente entende que a questão da culpa deve
ser dirimida, como terem ocorrido também sob a vigência do artigo 13.o
do C.P.T. e, muito embora o ónus da prova não integre o seu elenco,
ele faz parte do seu estatuto substantivo.



(2) Sendo eles: o exercício da gerência de sociedades de responsabilidade limitada no
período da ocorrência dos factos tributários ou da cobrança voluntária da dívida exequenda;
inobservância das disposições legais e/ou contratuais pela sociedade; culpa do gerente nessa
inobservância; insuficiência do património para a satisfação dos créditos e nexo de causalidade
adequada entre os dois penúltimos e o último requisitos.

(3) É numerosa a jurisprudência deste, tribunal neste sentido: cf., entre muitos, os acs.
de 14.01.89, 14.11.92 e 29.06.94, respectivamente, in Acs. Dts. 322/323.o-1070, Rec. 14 526
e Acs. Dts. 395.o-1282.

(4) Este tribunal vem entendendo ultimamente, de forma unânime, que, no regime da
obrigação de responsabilidade subsidiária constante dos artigos 16.o do C.P.C.L, único do
Decreto-Lei n.o 68/87 e 78o do C. S. Comerciais, o ónus de prova da culpa compete à
Fazenda Pública. É que, nada se dizendo aqui quanto à distribuição do ónus de prova,
ter-se-á de seguir o critério geral estabelecido paira as obrigações ex lege e este é o de
que incumbe ao lesado a prova da culpa (artigo 487.o, n.o 1 do C.Civil).

(4) Cf., entre outros, os acórdãos de 11.05.94, 11.12.96 e de 22.01.97, in, respectivamente,
Ap. D.R., de 23.12.96, págs. 1514 e Recs. 20 341 e 19 286, doutrina esta que se postou
na linha da anotação favorável do saudoso Professor Teixeira Ribeiro, inserta na R. L.
Jurisprudência, Ano 125.o, n.o 3815, págs. 49 e segs, ao acórdão de 28.11.90 aí publicado.

(5) São as normas que têm como escopo a conservação do património como garantia
comum ou especial dos credores.
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De qualquer modo há que notar que os pressupostos da obrigação
são exactamente os mesmos em qualquer dos regimes (2) e que, se-
gundo estes, aquela tanto abrange os impostos cujos factos tributários
ocorram durante o período da gerência como aqueles em que só
a cobrança voluntária se verifique durante ele (3), divergindo os re-
gimes apenas no tocante à distribuição do ónus de prova da culpa,
ponto, aliás, que poderá ser decisivo para a resolução da contenda:
enquanto no primeiro ele cabe à Fazenda Pública (4) no segundo
ele está já expressamente atribuído ao obrigado subsidiário.

Todavia, em qualquer deles, o pressuposto da culpa da obrigação
de responsabilidade subsidiária pelos impostos relativos àqueles pe-
ríodos está definido não em função do incumprimento da obrigação
exequenda, que pode até ocorrer numa altura em que não se exerce
já a gerência mas em função do incumprimento das disposições legais
ou contratuais destinadas à protecção dos credores (5) e, ainda assim,
apenas quando de tal incumprimento culposo resulte que o património
social se torne insuficiente para a satisfação dos respectivos créditos.

Esta doutrina conduz, também, a que, não tendo que existir for-
çosamente qualquer coetaneidade ou contemporaneidade entre o mo-
mento da inobservância (com culpa) das disposições legais e con-
tratuais destinadas à protecção dos credores e o do resultado que
seja seu efeito, da insuficiência do património para pagamento dos
créditos, à luz dos princípios da causalidade adequada, nada impeça
que este ocorra numa ocasião em que já está em vigor uma nova
lei.

Mais. O pressuposto da culpa encontra-se delineado, em qualquer
dos regimes, apenas em função da actividade do gerente ou seja,
por referência à acção ou omissão cometidas no exercício de tal ac-
tividade, não se exigindo que o resultado ou dano que constitui seu
efeito adequado ocorra ainda durante aquele exercício.

Sendo assim, o resultado consequente da culpa “insuficiência do
património social” poderá até ocorrer num momento em que o gerente
já não esteja em exercício de funções: o nexo de causalidade adequada
entre a acção ou omissão e o seu resultado admite, por definição
ou, natureza, que possa haver um espaço ou hiato de tempo entre
ambos, um espaço de tempo de gestação do dano consequente da
conduta do agente.

Nada impede que o gerente dissipe ou disponha hoje do património
em favor próprio ou de certos terceiros de modo que amanhã ele

(6) Cf. Antunes Varela, Os juízos de valor da lei substantiva, o apuramento dos factos
na acção e o recurso de revista, in C. Jurisprudência, Ano XX, 1995, tomo IV, págs. 7
e segs.

(7) Neste sentido, o acórdão deste tribunal de 96.10.19, in Rec. 20 277.
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seja insuficiente para o pagamento dos créditos então já existentes,
e assim viole culposamente as normas legais que conferem a esse
património a natureza de garantia comum ou especial dos credores,
e que a obrigação, nomeadamente de imposto, apenas seja exigível
ou se vença amanhã.

A decisão recorrida analisou a questão da culpa apenas por re-
ferência ao momento do nascimento, da obrigação exequenda ou seja,
dos factos tributários, e ao do incumprimento da obrigação deles
emergente.

Tal vale por dizer que, no caso concreto, não pode acompanhar-se
a decisão recorrida quanto aos termos legais por que aferiu a culpa,
pois era ao incumprimento das disposições legais ou contratuais des-
tinadas à protecção dos credores de que tivesse resultado a insu-
ficiência do património que a culpa se devia referir e tinha, con-
sequentemente, de ser fixada.

Por outro lado, haveria de ter encarado a aplicação de um ou
outro dos regimes, com a consequente repartição do ónus da prova
quanto ao pressuposto da culpa, quer em função do momento em
que os factos tributários ocorreram quer em função do momento
em que os impostos exequendos foram postos à cobrança voluntária.

Na verdade, o objecto da obrigação de responsabilidade tanto abran-
ge os impostos cujos factos tributários e respectiva cobrança ocorreu
durante o período da gerência como aqueles em que só um desses
eventos se verificou durante tal período.

A decisão recorrida omitiu tal confronto e o probatório fixado não
permite que seja este tribunal ad quem a fazê-lo, pois não vem provada
a data em que os impostos exequendos foram postos a cobrança
voluntária.

Impõe-se, pois, a revogação do julgado e a procedência do recurso.
Mas nem só por isso a causa não podia ser definitivamente julgada.

E não o podia ser porque, segundo o regime aplicável à discutida
obrigação de responsabilidade, se impõe que o tribunal da instância
formule um juízo de facto sobre a culpa entendida segundo os termos
enunciados.

É, que, a aferição da culpa situa-se aqui no concreto terreno da
fixação da matéria de facto e como tal não pode ser conhecida pelo
tribunal de revista, dado que ela não se resolve na enunciação de
um juízo formulado com base num critério explícito ou implícito,
legislativamente enunciado, a que esteja sujeito forçosamente o apli-
cador do direito (6) mas antes através de um outro assente nas regras
de vida do homo prudens que tem a ver com a observância dos deveres
gerais de diligência (7), como, aliás, se deixou registado na decisão
recorrida.

A razão e evidente: é que, muito embora a diligência do bonus
pater familias tenha de ser apreciada em abstracto ou seja, tendo
em conta o padrão do homem normal visionado pelo direito, enquanto
fonte e destinatário das injunções normativas, que lhe dirige, e este
elemento aponte para a possibilidade da revisibilidade do juízo da
culpa pelo tribunal de revista, já a o facto desse juízo ter de fazer-se
de forma não uniforme, antes tendo em conta a actividade desen-



(8) Cf Ac. do STJ, de 92.11.03, in BMJ 421.o-400.
(9) Este tribunal vem entendendo, ultimamente, de forma unânime que, no regime da

obrigação de responsabilidade subsidiária constante dos artigos 16.o do C. P. C. I., único
do Decreto-Lei n.os 68/87 e 78.o do C. S. Comerciais, o ónus de prova da culpa compete
à Fazenda Pública. É que, nada se dizendo aqui quanto à distribuição do ónus de prova
ter-se-á de seguir o critério geral estabelecido para as obrigações ex lege e este é o de
que incumbe ao lesado a prova da culpa (artigo 487.o, n.o 1 do C. Civil).

(9) Cf, entre outros, os acórdãos de 11.05.94, 11.12.96 e de 22.01.97, in, respectivamente,
Ap. D. R., de 23.12.96, págs. 1514 e Recs. 20 341 e 19 286, doutrina esta que se postou
na linha da anotação favorável do saudoso Professor Teixeira Ribeiro, inserta na R. L.
Jurisprudência, Ano 125.o, n.o 3815, págs. 49 e segs, ao acórdão de 28.11.90 aí publicado.
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volvida segundo o sector a que respeita a relação obrigacional em
causa e em face das circunstâncias concretas do caso, leva a conclusão
oposta (8).

E é claro que o juízo de culpa poderá terminar por um non liquet.
Em tal caso ter-se-á de resolvê-lo, segundo as regras da repartição
do ónus da prova acima expostas e decidir a causa em conformidade
com ele (9).

Impõe-se, por isso, a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de
julgar novamente a causa de acordo com o direito exposto (arti-
gos 729.o, n.o 3 e 730.o, n.o 1 do C.P.C.).

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

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
e ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de julgar novamente
a causa de acordo com a decisão de direito acima exposta.

Sem custas por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — (Assinaturas ilegíveis.)

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

IVA — RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CÔNJU-
GES.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As dívidas de impostos (como de IVA) são da respon-
sabilidade de ambos os cônjuges.

II — Na respectiva execução fiscal, ainda que movida apenas
contra um dos cõnjuges, podem penhorar-se os bens co-
muns do casal, sem que seja lícito ao outro deduzir em-
bargos de terceiro e em ser necessária acção declarativa
a convencê-lo da comunicabilidade da dívida.

III — Quando o cônjuge é responsável pelo imposto em exe-
cução, não tem a qualidade de terceiro.

IV — Não se deve conhecer de questão de constitucional
impertinente.
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Recurso n.o 21 507. Recorrente: Maria Augusta Cruz da Silva Car-
valho. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: EXMO. CONSo

Dr. ALMEIDA LOPES.

1o Relatório
Com fundamento no facto de ser dona dos bens penhorados (mó-

veis) e, mesmo que comuns, não ter sido citada para requerer a se-
paração de bens, a contribuinte MARIA AUGUSTA DA CRUZ
CARVALHO, residente no Lugar de Cal de Cima, Calendário, Vila
Nova de Famalicão, deduziu embargos de terceiro à penhora desses
bens móveis feita no processo de execução fiscal no 3590/91/10214.0
pela 2a Repartição de Finanças de V. N. de Famalicão.

Por sentença de fls. 52, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga, julgou os embargos procedentes, fundamentando-se
no facto de a embargante não ter sido validamente citada no processo
de execução para requerer a separação de menções.

A Fazenda recorreu desta sentença para o Tribunal Tributário de
2a Instância, o qual, por acórdão de fls. 84 a 86, revogou a sentença
e julgou os embargos improcedentes, à uma pelo facto de a embargante
não ser terceiro na execução e à outra pelo facto de no processo
de embargos de terceiro apenas se poder discutir a posse dos bens
penhorados e não a validade das citações para requerer a separação
de menções.

Inconformada, a embargante recorreu para este STA, tendo apre-
sentado as seguintes conclusões das suas alegações:

I - A recorrente deduziu embargos de terceiro relativamente à
penhora de bens tidos, pelo menos, como sendo comuns do casal,
logo, também seus.

II - Não figura no título executivo nem contra si foi instaurada
a execução fiscal.

III - Não foi citada para requerer a separação de bens.
IV - Enferma, pois, dessas nulidades, de conhecimento oficioso,

o acto tributário praticado.
V - A sentença, ora recorrida violou o arto 319o do Cód. Proc.

Tributário e o arto 825o do Cód. Proc. Civil.
VI - A interpretação do arto 321o do Cód. Proc. Tributário torna

este preceito inconstitucional por violar o princípio fundamental do
direito de garantia da recorrente contra a alegada omissão da ad-
ministração fiscal, violando ainda o arto 106o, 3, 207o e 268o, 1 e
3 da Constituição Política.

A Fazenda 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:
1 - Na Repartição de Finanças de Vila Nova de Famalicão pende

a execução fiscal no 3590 91 102 1400, instaurada por dívida de IVA,
do ano de 1986, contra Nuno Castro Carvalho, no valor de
11.218.607$00 (v. fls. 9).

2 - Em 15/Novembro/1991, para garantia da dívida, foi efectuda
penhora dos bens móveis constantes do auto de fls. 32, os quais foram
entregues ao executado, a título de fiel depositário.

3 - Desta penhora não foi notificada a embargante.
4 - A embargante é casada com o executado, desde 23/Agosto/70,

no regime de comunhão de adquiridos.
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5 - Os bens móveis penhorados eram propriedade de ambos, que
deles tinham posse real e efectiva.

2o Fundamentação
Estamos perante um recurso jurisdicional interposto num processo

de embargos de terceiro a uma penhora de bens móveis feita num
processo de execução fiscal, que corria termos contra um comerciante
e em que a embargante é a esposa deste, casada em regime de co-
munhão de adquiridos.

Vejamos o regime jurídico dos embargos.
Nos termos do arto 319o, no 1, do Código de Processo Tributário,

QUANDO A PENHORA OFENDA A POSSE DE TERCEIRO,
PODE O LESADO FAZER-SE RESTITUIR À SUA POSSE POR
MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. E diz o arto 320o que
nos embargos de terceiro não pode levantar-se a questão da pro-
priedade dos bens penhorados.

Significam estas disposições que os embargos de terceiro são uma
acção possessória, são um meio possessória, para defesa da posse,
e mais nada. O embargante tem de alegar e provar duas coisas:

a) Que é terceiro;
b) Que era possuidor dos bens penhorados.
Nos termos do arto 1037o, no 2, do CPC, considera-se terceiro

aquele que não tenha intervido 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. Não interveio no processo
aquele em relação ao qual não seja caso julgado, mesmo tendo in-
tervido no processo. Não interveio no acto jurídico de que emana
a diligência aquele que se não haja obrigado pelo acto jurídico que
originou a decisão judicial. Por isso, o cônjuge do executado pode
ter a posição de terceiro, se realmente for terceiro, nos termos de-
finidos pela lei. Isso mesmo resulta do disposto no arto 1038o, no 1,
do CPC.

Mas logo diz o no 2, al. c), do arto 1038o: a nenhum dos cônjuges
é permitido deduzir embargos de terceiro relativamente aos bens co-
muns quando, não havendo lugar à moratória prevista no no 1 do
arto 825o, o credor tenha pedido a citação do cônjuge não responsável
para requerer a separação de bens.

Significa isto que se o cônjuge for responsável pela dívida con-
juntamente como executado, não pode embargar de terceiro.

Ora, a embargante- recorrente é responsável pela dívida exequenda.
A dívida é de IVA de 1986 e resulta da actividade comercial exercida

pelo marido da embargante. Ora, nos termos do arto 1691o, no 1,
als. c) e d) do Código Civil, SÃO DA RESPONSABILIDADE DE
AMBOS OS CÔNJUGES AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONS-
TÂNCIA DO MATRIMÓNIO PELO CÔNJUGE ADMINISTRA-
DOR, EM PROVEITO COMUM DO CASAL E NOS LIMITES
DOS SEUS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO AS
DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR QUALQUER DOS CÔNJUGES
NO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO, SALVO SE SE PROVAR QUE
NÃO FORAM CONTRAÍDAS EM PROVEITO COMUM DO CA-
SAL OU SE VIGORAR ENTRE OS CÔNJUGES O REGIME DE
SEPARAÇÃO.

Logo, sendo a embargante responsável, pela dívida exequenda, não
tem a qualidade de terceiro, pelo que não podia embargar de terceiro.

Por outro lado, o embargante não era a única possuidora dos bens,
pois a 2a Instância deu como provado definitivamente que os bens
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móveis penhorados eram propriedade do executado e da embargante,
que deles tinha posse real e efectiva.

Vejamos agora as conclusões do recurso.
A recorrente não tinha de figurar no título executivo para ser res-

ponsável pelo pagamento da dívida exequenda.
A falta de citação ou a irregular citação para requerer a separação

de bens não é fundamento de embargos de terceiro, como vimos.
Se a recorrente foi mal citada para requerer a separação de bens,

só podia reagir no processo de execução, arguindo a citação de nula,
mas não podia embargar de terceiro com esse fundamento. Por isso,
utilizou um processo errado para fazer valer os seus direitos, pois
não é no processo de embargos de terceiro que o tribunal pode apreciar
a regularidade da citação para separação de menções.

O acórdão recorrido respeitou os arts. 319o do CPT e 825o do
CPC.

É irrelevante para esta causa a questão de saber se o arto 321o

do CPT é inconstitucional, pois seja constitucional ou inconstitucional,
o resultado é sempre o mesmo: a recorrente não pode embargar
de terceiro porque deve. Afigura-se que eventualmente o que parece
é que a recorrente está apenas a abrir o caminho para o Tribunal
Constituicional. E por isso, este STA nem aplica nem desaplica o
arto 321o do CPT pelo facto de esta norma não ter interesse para
a solução do pleito. A questão da (in)constitucionalidade do arto 321o

do CPT é verdadeiramente impertinente.
Por estas razões, é de manter o acórdão recorrido.
3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Almeida Lopes — António Pim-
pão — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1.a Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

Recurso: 21 516; Recorrente: Maria de Lurdes Gomes dos Santos;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Hernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a Instância de Faro que lhe
julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra o
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acto do chefe de repartição de finanças de Loulé de 13.12.98, que
lhe indeferira requerimento em que pedira a correcção da inscrição
matricial da titularidade de um prédio urbano construído no lote 28,
sito na Aldeia do Golf-Quarteira, veio a Ite Maria de Lurdes Gomes
Santos da mesma recorrer concluindo a sustentar que:

- a fundamentação dos actos administrativos deve além de ser feita
de modo lógico, corresponder aos motivos reais e efectivos que le-
varam a administração a decidir, não sendo suficiente a mera fun-
damentação formal face às exigências constitucionais da fundamen-
tação do acto e princípios da igualdade, da proporcionalidade, da
justiça e da imparcialidade;

- a fundamentação deve ser suficiente e sem contradições, não
sendo no caso a fundamentação suficiente por nela não existirem
factos suficientes para suportar a decisão, embora existam bastantes
desconfianças não comprovadas, nem desmentidas, por falta de di-
ligência da administração;

- a fundamentação contém contradições graves e relevantes entre
o despacho e os documentos e informações que o suportam e para
os quais remete, pelo que não há fundamentação;

- o chefe de repartição de finanças não pode aproveitar um pedido
de correcção da matriz que este não tem provas de que não está
correcto, antes pelo contrário, para obrigar a Ite a pagar uma outra
sisa, sendo que tal consubstancia uma actuação com um fim diverso
do visado pela lei, a qualificar como de desvio de poder, ou, pelo
menos, como abuso de direito.

Teriam sido violados os arts. 266o e 268o da CR, arts. 1o/3 do
DL 256-A/77 e 125o/2 do CPA.

Contra-alegou a Representante da FaPa, que sustentou que o acto
em causa estava devidamente fundamentado e que nele não havia
desvio de poder.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso porque as respectivas
conclusões da alegação incluem matéria de facto não estabelecida
no probatório da decisão recorrida.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art.45o-2 do CPTributário).

Na verdade, na conclusão E e na alegação que a Rte desenvolve
a fls 175 afirma-se que a Administração se decidiu com base em
desconfianças não comprovadas nem desmentidas, que nunca foram
concretizadas para suporte da alegação do vício de insuficiência da
fundamentação.

Também, na conclusão H aduz-se que o chefe de repartição di-
cidente não pode aproveitar o pedido de correcção da matriz que
o funcionário não tem provas de que esteja correcto para obrigar
a Ite a pagar outra sisa para sustentar que tal actuação afirmada
constituiria um fim diverso do querido pela lei e seria qualificável
de desvio de poder ou abuso de direito.

Tais assertivos atinentes ao foro da consciência intelectual e volitivo
da administração são determinações da realidade, do domínio dos
factos, que no recurso se propõem para conhecimento pelo tribunal
na medida em que as mesmas não constam do elenco dos factos
narrados no probatório da sentença recorrida.
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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. 41o/1/a) do ETAF, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Central Administrativo (2.a secção).

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, 12 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

MATÉRIA DE FACTO.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui matéria de facto, a não matéria de direito, a questão
de saber se se têm ou não praticado certos actos de posse.

Recurso n.o 21 526. Recorrente: Maria Hermitas Quiñones Rodrigues
Felgueiras. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: EXMO. CONSo.
Dr. ANTÓNIO PIMPÃO (por vencimento).

A contribuinte MARIA HERMITAS AVIÑONES RODRIGUES
FELGUEIRAS, residente na Vila e concelho de Valença, deduziu
embargo de terceiro à penhora feita no processo de execução fiscal
que correu termos na Repartição de Finanças de Valença.

Por sentença de fl. 35, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Viana do Castelo julgou os embargos improcedentes.
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Não se conformando com a sentença, a embargante recorreu para
este STA, apresentando as seguintes conclusões:

1a

“O promitente comprador, em contrato-promessa de compra e ven-
da de um prédio, que tenha entrado na posse dela, beneficia da tutela
de embargos de terceiro”.

2a

O art. 319o do Cód. Proc. Tribut. estabelece como função dos em-
bargos de terceiro a de reagir contra o “arresto, penhora ou outra
deligência oficial” que ofenda a posse de terceiro.

3a

Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção pos-
sessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por de-
ligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4a

O Recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo ou
no acto judiciário de que emana a deligência judicial.

5a

E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo a praticar
actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6a

O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca não
afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.

7a

O mecanismo do no 2 do art. 56o do Cód. Proc. Civil então vigente
apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também é parte na
execução.

8a

“A acção executiva em que se pretenda fazer valer uma garantia
hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens” isto é
“tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor primitivo”.

9a

No caso “subjudice” a acção executiva não foi instaurada contra
o possuidor-embargante e ora Recorrente.

10a

A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída por
douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova, até final.
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11a

A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do disposto
no art. 319o do Cód. Proc. Tributário e arts. 56 do Cód. Proc. Civil
então vigente.

Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando a sentença recorrida.
Neste STA, o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer,

nos termos do qual procede a questão prévia de incompetência do
STA em razão da hierarquia, pelo facto de o recurso não versar
matéria exclusivamente de direito.

A recorrente não respondeu à questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia.
Na conclusão 5a, a recorrente sustenta que tem vindo a praticar

actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.
Na sentença recorrida, não é dado como provado que tenham ocor-

rido os aludidos actos de posse.
Ora, alegar a prática de actos de posse é alegar um facto de que

este STA não pode ocupar-se, pois só conhece de matéria de direitos
nos recursos per saltum interpostos de sentenças da 1a Instância.

Deste modo, o STA é hierarquicamente incompetente para co-
nhecer do recurso, pois competente para o efeito é o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância (artos 32o, no 1, al. b), e 41o, no 1, al a),
do ETAF, e arto 167o do CPT).

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar procedente
a questão prévia posta pelo Mo Po e declaram o STA incompetente
para conhecer do recurso, por competente ser o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 10.000$00 de taxa de justiça e metade
de procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Mendes Pimentel — Almeida Lopes (vencido nos termos do voto
anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição 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 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido de 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, 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
diferente, em face do disposto no arto 681o do CPC. Com efeito,
é lícito às partes renunciar aos recursos, não podendo recorrer quem
tiver aceitado a decisão depois de proferida. Esta aceitação da decisão
da 1a instância pode ser expressa ou tácita, sendo aceitação tácita
aquela que deriva da prática de qualquer facto inequivocamente in-
compatível com a vontade de recorrer. Ora, entendo que o recurso
per saltum para o STA, quando se podia recorrer de facto para a
2a Instância, é um facto inequivocamente incompatível com a vontade
de recorrer da matéria de facto. Por isso, há que respeitar esta vontade
do recorrente, não podendo a mesma ser subvertida pela dificuldade
da distinção entre o facto e o direito. No caso sub judicio, o recorrente
aceitou a parte da sentença da qual não quis recorrer para a 2a Ins-
tância, e essa parte é a decisão de facto.

E a prática de 10 anos de ETAF aí está para provar o acerto
deste voto de vencido.

José Joaquim Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Posse dos bens. Hipoteca. Execução
fiscal. Caixa Geral de Depósitos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A execução, por dívida garantida por hipoteca, pode seguir
directamente contra o possuidor dos bens onerados - di-
reito de sequela.

II — Improcedem assim os embargos de terceiro deduzido pelo
possuidor do imóvel onerado com hipoteca, devidamente
registada, e anterior à propriedade e posse do embargante.
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Recurso n.o 21 548. Recorrente: Manuel Vidal da Rocha Brito. Re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro, Lúcio Barbosa.

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

1. MANUEL VIDAL DA ROCHA BRITO, identificado nos autos,
deduziu embargos de terceiro numa execução fiscal em que é exe-
quente a Caixa Geral de Depósitos e executados Agostinho Dias Fer-
reira e mulher, Maria da Conceição Fernandes Baptista.

Alegou ter comprado aos executados duas lojas (fracções), livres
de quaisquer ónus ou encargos.

Posteriormente entrou na posse de tais bens imóveis. Posse pública,
pacífica, ininterrupta exclusiva e de boa-fé.

Porém, teve agora conhecimento que tais lojas foram penhoradas.
As penhoras ofendem a posse do embargante.
Pede, a final, que o considerem proprietário e possuidor dessas

lojas, devendo “anular-se a penhora” e “obstar-se à venda” dessas
lojas.

Instruídos os autos, veio o Mmo Juiz do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Viana do Castelo a proferir sentença, julgando os
embargos improcedentes.

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

1o - “O promitente comprador, em contrato-promessa de compra
e venda de um prédio, que tenha entrado na posse dela, beneficia
da tutela de embargos de terceiro”.

2o - O art. 319o do Cód. Proc. Tribut. estabelece como função
dos embargos de terceiro a de reagir contra o “arresto, penhora ou
outra diligência oficial” que ofenda a posse de terceiro.

3o - Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção
possessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por
diligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4o - O recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5o - E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo
a praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6o - O facto de sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.

7o - O mecanismo do n. 2 do art. 56o do Cód. Proc. Civil então
vigente apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também é
parte na execução.

8o - “A acção executiva em que se pretenda fazer valer uma garantia
hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens” isto é
“tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor primitivo”.

9o - No caso “sub-judice” a acção executiva não foi instaurada
contra o possuidor-embargante e ora recorrente.

10o - A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova, até final.

11o - A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do
disposto no art. 319o do Cod. Proc. Tributário e art. 56o do Cod.
Proc. Civil, então vigente.
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Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, sustentando
que o recurso não merece provimento.

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, no qual
defende o improvimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal recorrido:
- A CGD fez registar definitivamente em 24/6/86 hipoteca sobre

as ditas fracções para garantia de uma dívida de Agostinho Dias Fer-
reira e mulher, cuja execução pediu, tendo aquelas fracções sido pe-
nhoradas em 26/1/94;

- O embargante diz vir utilizando aquelas fracções desde 27/9/89;
- O embargante não foi chamado a intervir naquela execução.
3. A questão a resolver é esta: o possuidor de um bem imóvel

pode, em execução instaurada contra o devedor, deduzir embargos
de terceiro relativamente a um exequente que possui hipoteca sobre
esse bem, hipoteca registada anteriormente à posse do referido
possuidor?

Pois bem.
Desde logo, o recorrente só pode deduzir embargos de terceiro

se for efectivamente terceiro.
E será o embargante terceiro?
Dispõe o art. 1037o, no 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”.

Ora, na hipoteca (e o exequente fez registar a hipoteca anterior-
mente à alegada posse do recorrente), como, em geral, nas garantias
reais, o credor tem “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” - art. 686o do Código Civil.

Trata-se de um direito com natureza real, com o inerente direito
de sequela.

E porque assim é, ”a execução (por dívida provida de garantia
real) pode seguir directamente contra o possuidor dos
bens” — art. 56o, 2, do CPC.

Ou seja, ”tal posse não prejudica a afectação jurídica que, por
causa da hipoteca, sobre eles impende” (Acórdão do STA de 1 de
Outubro de 1997 — rec. 21.528).

Está pois o possuidor, para tal efeito, em posição idêntica ao de-
vedor. Dir-se-á, usando a terminologia do Acórdão deste STA de
14/5/97 (rec. 21.230). que ”tem legitimidade passiva para ser deman-
dado, directa e originarimente, em processo de execução fiscal para
cobrança de dívidas à Caixa Geral de Depósitos, garantidas com hi-
poteca voluntária”, não tendo, por isso, ”a qualidade de terceiro mas
de parte que pode intervir no processo através da oposição de exe-
cutado (embargos de executado)”.

Assim, e face aos termos da sua alegação, o recorrente não tem
a qualidade de terceiro.

Demais que a penhora nunca poderia ofender a posse do recorrente,
ora embargante, já que a mesma é posterior à dita hipoteca, de que
aquela é mera emanação — art. 835o do Código Civil.

Nos mesmo sentido, e para além do já referido aresto de 1 de
Outubro de 1997, podem ver-se igualmente os acórdãos deste STA
de 19 de Janeiro de 1994 (rec. no 16.652) e de 14 de Maio de 1997
(rec. no 21.230).
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Em suma: os presentes embargos não podem proceder.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fon-
seca Limão — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Embargo de terceiro; promitente-comprador de imóvel; hipo-
teca anterior à posse do embargante.

Doutrina que dimana da decisão:

O direito do credor hipotecário de penhorar, fazer vender e
pagar-se pelo produto da venda do bem hipotecado prevalece
sobe direito de embargar de terceiro, exercido pelo promi-
tente-comprador e possuidor daquele.

Assim, improcedem os embargos de terceiro, deduzidos por
promitente-comprador e possuidor de imóvel, onerado com
hipoteca, devidamente registada e anterior posse por aquele
alegada.

Recurso n.o 21.550 em que é recorrente Manuel Pereira Viães; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o Dr. FONSECA
LIMÃO.

Manuel Pereira Viães, não se conformando com a sentença, a fls. 35
do M.o Juiz do T.T. de 1a Instância de Viana do Castelo, que lhe
julgou improcedentes os embargos que havia deduzido, dela interpôs
recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a for-
mulação do seguinte quadro conclusivo:

1o O promitente-comprador, em contrato-promessa de compra e
venda de um prédio, que tenha entrado na posse dele, beneficia da
tutela de embargos a terceiro.

2o O arto 319o do Cód. Proc. Tributário estabelece como função
dos embargos de terceiros a de reagir contra o ”arresto, penhora
ou outra diligência oficial” que ofenda a posse de terceiros.

3o Os embargos de terceiros constituem uma verdadeira acção pos-
sessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por di-
ligencia judicialmente ordenada e neles não se discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4o O Recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5o E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo a
praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6o O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituído hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargar a terceiros.

7o O mecanismo do n.o 2o do art.o 56o do Cód. Proc. Civil então
vigente apenas é aplicável quanto o terceiro possuidor também é parte
na execução.
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8o «A acção executiva em que se pretende fazer valer uma garantia
hipotecaria deve ser proposta contra o possuidor dos bens” isto é
«tem que ser requerido contra o possuidor e o devedor primitivo».

9o No caso ”sub judice” a acção executiva não foi instaurada contra
o possuidor-embargante e do Recorrente.

10o A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto Acórdão que julgue procedente os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova, até final.

11o A douta sentença recorrida não faz correcta aplicação do dis-
posto no art.o 319o do Cód. Proc. Tributário e art.o 56o do Cód.
Proc. Civil então vigente.

A Fazenda Pública opinou pela improcedência do recurso.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S. T. A., foi do parecer

que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A decisão recorrida deu como provada os seguintes factos:
A Caixa G. D. fez registos definitivamente em 24/06/86 hipoteca

sobre a dita fracção que garantia uma divida de Agostinho Dias Fer-
reira e Mulher, cuja execução pediu, tendo aquela fracção sido pe-
nhorada em 26/1/94.

O embargo diz vir utilizando aquela fracção desde 25/5/88.
O embargante não foi chamado a intervir naquela execução.
”Os embargos de terceiros são o meio ou a acção instituídos para

a defesa da posse quando ofendida por qualquer diligência ordenada
judicialmente” (v. Anselmo Castro, A Acção Executiva, Singular, Co-
mum, pág. 341).

Por outro, os recursos visam modificar decisões e não emiti-las
sobre matéria nova, não sendo lícito invocar questões que não tenham
sido objecto das decisões recorridas nem devendo conhecer-se da-
quelas que não foram suscitadas no Tribunal recorrido, salvo o dever
do conhecimento oficioso.

Assim, a questão de saber se ”a acção executiva em que se pretende
valer uma garantia hipotecaria deve ser proposta contra o possuidor
dos bens”, vertida nas conclusões 7a e 9a do recurso, não só não
se enquadra na finalidade dos embargos de terceiros, como é ab-
solutamente nova, pois não foi suscitado no Tribunal recorrido, que
dela não conheceu.

Deste modo, abstemo-nos de emitir pronúncia quanto a tal questão.
Apreciemos agora a questão de saber se os embargos de terceiros,

deduzidos por possuidor de imóvel em hipoteca, devidamente regis-
tado, procedem ou não.

Como resulta de matéria de facto, a posse invocada pelo embargante
sobre o bem penhorado é posterior ao registo de hipoteca que sobre
aquele incidiu.

Assim sendo, nos termos do art.o 2o alin. b), 4o n.o 2 e 6o n.o 2
do C.R.P a hipoteca é oponível ao embargante.

Por outro lado, a hipoteca confere ao credor o direito de ser pago
pelo valor do bem sobre que incide, pertencente ao devedor ou a
terceiro, com preferência sobre os demais credores que não gozem
de privilégio especial ou de prioridade de registo (art.o 686o, n.o 1
do C. Civil).

Além disso, tratando-se de dívida com garantia real, a penhora
começará, independentemente da pronúncia, pelo bem a que se refere
a garantia (v. art.o 853odo C. P. Civil).
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Certo é também que a execução por dívida provida de garantia
real pode seguir directamente contra o possuidor dos bens onerados
(v. art.o 65o n.o 2 do C. P. Civil).

Em suma, sendo a hipoteca oponível ao recorrente, conferindo
ao credor o direito de ser pago pelo valor da fracção sobre que incide
e dirigindo-se a execução, com penhora do bem hipotecado, contra
os devedores, é licito concluir-se que o direito de embargar de terceiro,
conferido pelo art.o 319o do C.P.C., ao possuidor do bem atingido
por diligência judicial e que seja terceiro, há-de ceder perante o direito
do exequente de penhorar, fazer vender e pagar-se pelo produto da
venda do bem hipotecado.

De resto, ao promitente-comprador, qualidade que o recorrente
diz ter, enquanto titular de um direito de retenção, assiste apenas
o direito de reclamar na execução o seu crédito à indemnização, não
podendo deduzir embargos de terceiro, a pretexto de que a penhora
ofendeu a sua posse, porquanto aquele direito de retenção não envolve
nenhum direito pessoal de gozo sobre o imóvel susceptível de ser
ofendido pela apreensão dos à ordem do Tribunal para satisfação
dos credores” (v. Antunes Varela, Revista de Seg. e justiça, 124o,
pág. 343 (352 e o Ac. S.T.J. de 31/3/93, Col. Jurisp. I, 2o, pag.24).

De todo o exposto se conclui que o promitente-comprador, ainda
que possuidor do bem onerado com hipoteca, prometido vender, não
pode embargar de terceiro.

(Neste sentido decidiram os Ac. deste S.T.A. de 30/6/93, Rec.15.976,
21/12/94, Rec.18.645, 19/1/94, Rec. 16.652 e 29/3/95, Rec. 18.536 entre
outros).

Daí que a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os embargos
de terceiros deduzidos pelo recorrente, não mereça censura.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — João Plácido de Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva Ro-
drigues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Posse dos bens. Hipoteca. Execução
fiscal. Caixa Geral de Depósitos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — a execução, por dívida garantida por hipoteca, pode seguir
directamente contra o possuidor dos bens onerados - di-
reito de sequela.

II — Improcedem assim os embargos de terceiro deduzidos pe-
los possuidores do imóvel onerado com hipoteca, devi-
damente registada, e anterior à propriedade e posse do
embargante.
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Recurso n.o 21 551. Recorrente: Hilário Afonso Alves; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. HILÁRIO ALVES AFONSO, identificado nos autos, deduziu
embargos de terceiro numa execução fiscal em que são executados
Agostinho Dias Ferreira e mulher.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do
Castelo julgou os embargos improcedentes.

Inconformado com esta decisão, o embargante interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

1a — “O promitente-comprador, em contrato-promessa de compra
e venda de um prédio, que tenha entrado na posse dele, beneficia
da tutela de embargos de terceiro”.

2a — O art. 319o do Cód. Proc. Tribut. estabelece com função dos
embargos de terceiro a de reagir contra o “arresto, penhora ou outra
diligência oficial” que ofenda a posse de terceiro.

3a — Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção
possessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por
diligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4a — O recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5a — E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo
a praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6a — O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.

7a — O mecanismo do n. 2 do art. 56o do Cod. Proc. Civil então
vigente apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também é
parte na execução.

8a — “A acção executiva em que se pretende fazer valer uma ga-
rantia hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens”,
isto é, “tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor
primitivo”.

9a — No caso “sub judice” a acção executiva não foi instaurada
contra o possuidor-embargante e ora recorrente.

10a — A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova até final.

11a — A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do
disposto no art. 319o do Cód. Proc. Tributário e art. 56o do Cód.
Proc. Civil então vigente.

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o recurso versa matéria de facto, pelo que este Supremo
Tribunal é hierarquicamente incompetente para dele conhecer.

Ouvidas as partes sobre tal questão prévia, nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Imposta 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,
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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 art. 32o, al. b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

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

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

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

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

Escreve o Ilustre Magistrado:
“Na 1a conclusão das alegações, o recorrente sustenta ser promi-

tente comprador do prédio hipotecado, concluindo, dessa afirmação
ser terceiro possuidor e ter legitimidade para embargar de terceiro.

“Sucede, porém, que o Mmo Juiz “a quo” não estabeleceu tal facto
(a qualidade de promitente comprador do prédio), nem, por qualquer
forma, o tomou em conta na decisão recorrida.

“Significa o exposto que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito . . .”.

Não termos esta visão das coisas.
Se atentarmos na referida conclusão, ela aparece-nos entre aspas.

O que inculca tratar-se antes de uma transcrição.
E fazendo apelo às alegações respectivas, logo concluímos que assim

é. Na verdade aí se encontra a mesma frase, que é nem mais nem
menos que a transcrição do sumário de um acórdão do Tribunal da
Relação do Porto, publicado na Colectânea de Jurisprudência.

O que é coisa diferente.
Concluímos assim que o recurso não versa matéria de facto.
Desatende-se pois a questão prévia suscitada pelo Exmo Magistrado

do Ministério Público.
3. É a seguinte matéria de facto fixada no tribunal recorrido:
— A CGD fez registar definitivamente em 24/6/86 hipoteca sobre

a dita fracção, para garantia de uma dívida de Agostinho Dias Ferreira
e mulher, cuja execução pediu, tendo aquela fracção sido penhorada
em 26/1/94;

— O embargante diz vir utilizando aquela fracção desde 16/8/89;
— O embargante não foi chamado a intervir naquela execução.
4. A questão a resolver é esta: o possuidor de um bem imóvel

pode, em execução instaurada contra o devedor, deduzir embargos
de terceiro relativamente a um exequente que possui hipoteca sobre
esse bem, hipoteca registada anteriormente à posse do referido
possuidor?

Pois bem.
Desde logo, o recorrente só pode deduzir embargos de terceiro

se for efectivamente terceiro.
E será o embargante terceiro?
Dispõe o art. 1037o, n. 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”.
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Ora, na hipoteca (e o exequente fez registar a hipoteca anterior-
mente à alegada posse do recorrente), como, em geral, nas garantias
reais, o credor tem “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” — art. 686o do Código Civil.

Trata-se de um direito com natureza real, com o inerente direito
de sequela.

E porque assim é, “a execução (por dívida provida de garantia
real) pode seguir directamente contra o possuidor dos
bens” — art. 56o, 2, do CPC.

Ou seja: “tal posse não prejudica a afectação jurídica que, por
causa da hipoteca, sobre eles impende “(Acórdão do STA de 1 de
Outubro de 1997 — rec. n. 21.528).

Está pois o possuidor, para tal efeito, em posição idêntica ao de-
vedor. Dir-se-á, usando a terminologia do Acórdão deste STA de
14/5/97 (rec. 21.230), que “tem legitimidade passiva para ser deman-
dado, directa e originariamente, em processo de execução fiscal para
cobrança de dívidas à Caixa Geral de Depósitos, garantidas com hi-
poteca voluntária”, não tendo, por isso, “a qualidade de terceiro mas
de parte que pode intervir no processo através da oposição de exe-
cutado (embargos de executado)”.

Assim, e face aos termos da sua alegação, o recorrente não tem
a qualidade de terceiro.

Demais que a penhora nunca poderia ofender a posse do recorrente,
ora embargante, já que a mesma é posterior à referida hipoteca, de
que aquela é mera emanação — art. 835o do Código Civil.

No mesmo sentido, e para além do já referido aresto de 1 de
Outubro de 1997, pode ver-se igualmente o acórdão deste STA de
19 de Janeiro de 1994 (rec. n. 16 652).

Em suma: os presentes embargos não podem proceder.
5. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção
Barbosa (Relator) — João José Coelho Dias — João Plácido da Fon-
seca Limão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Responsabilidade subsidiária dos
gerentes. Lei aplicável. Insuficiência da matéria de facto.
Ampliação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Perante o carácter substantivo e não processual que as-
sume a matéria atinente ao regime de responsabilidade
subsidiária dos gerentes ou administradores de socie-
dades de responsabilidade limitada pelas dívidas destas
impõe-se reconhecer que em razão do princípio da ir-
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retroactividade da Lei consagrada no art.o 12o do Cód.
Civil, esse regime será determinado de acordo com a
Lei vigente ao tempo dos factos de que emergem as
dívidas em causa.

II — Não constando do elenco factual, em sede de oposição
à execução quais as datas ou períodos em que as dívidas
exequendas foram geradas e desconhecendo-se também
quando se iniciou o exercício da gerência do oponente,
apenas se referindo o início da qualidade de sócio que
não implica por si a gerência da Sociedade origina-
riamente executada, impõe-se a baixa do processo ao
Tribunal Tributário de 1a Instância em ordem a que
se prefira nova decisão com ampliação da matéria de
facto que constitua a base suficiente para a decisão de
direito aplicável em conformidade com o regime jurídico
adequado, seja o regime do art.o 16o do C.P.C.I. seja
o do Dec. lei 68/87 seja o do art.o 13o do C.P.P.

III — Isto porque à face do art.o 21o n.o 4 do ETAF. a secção
de Contencioso Tributário do STA apenas conhece de
direito nos processos inicialmente julgados nos Tribunais
Tributários de 1a Instância estando-lhe vedado, suprir
insuficiências relativas à matéria de facto pertinente que
deve suportar a decisão de direito.

RECURSO N.o 21.579 em que é recorrente Fazenda Pública e re-
corrido José Luís da Rocha Martins Cristino e de que foi relator
Exm.o Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viana do Castelo, não se conformando com a
sentença proferida pelo M.o Juiz daquele Tribunal que julgou pro-
cedente a oposição à execução deduzida por José Luís da Rocha
Martins Cristino, na qualidade de revertido da execução fiscal ins-
taurada contra Projotex — Malhas e Confecções, Lda, veio da mesma
interpor recurso directamente para este STA em cujas alegações for-
mulou as seguintes conclusões:

”1. O regime contido nos art.o 16 do C.P.C.I. e 13o do CPT revela
a natureza substantiva das suas normas e caracter material das relações
reguladas, não obstante constarem aquelas normas de diplomas
processuais.

2. O facto do art.o 2o n.o 1 do Dec. lei 154/91, de 23/4 dizer que
o CPT entra em vigor em 01.07.91 e se aplica aos ”processos pen-
dentes” não obstaculiza a que o intérprete faça, como deve, a definição
necessária entre normas substantivas e adjectivas, tendo em vista,
com essa distinção, a questão que se lhes coloca da sucessão de Leis
materiais no tempo e da sua aplicação, em concreto, às diferentes
situações jurídicas.

3. Quanto às normas processuais vigora, como regra, o princípio
da aplicação imediata da Lei nova contida p. ex. no art.o 3o do CPT,
embora ressalvando o conteúdo garantístico anteriormente constituí-
do, por se tratar de conteúdos substantivos e não adjectivos.

4. No que respeita às normas materiais substantivas e à sua aplicação
temporal vigoram os princípios contidos no art.o 12o do C.C.
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5. O critério determinante da aplicação, quer do art.o 16o do CPCI,
quer do art.o 13o do CPT, é o do momento da ocorrência dos factos
geradores Tributários das dívidas (exequendas), sendo irrebrante para
tal aplicação a data do despacho de reversão, esteja ou não instaurado
o processo de execução.

6. O despacho de reversão é um mero acto processual que, embora
produzido após vigência do CPT visa chamar à execução o gerente,
responsável subsidiário, ao tempo dos factos, aplicando no acto os
pressupostos fixados na Lei vigente ao tempo em que ocorreram.

7. A responsabilidade subsidiária cominada no citado Art.o 16o do
C.P.C.I. deve ser imputada aos gerentes, que no período da ocorrência
dos factos geradores das dívidas, quer aos períodos em que as con-
tribuições e impostos se tornaram exigíveis, daí resultando que, no
caso, a imputação correcta se deverá fazer, como se fez, ao abrigo
do art.o 16o citado.

8. Os referidos factos geradores, em causa, estão identificados e
situados no tempo, inexistindo, por via disso, qualquer dúvida sobre
estes factos, pelo que está excluída a desaplicação da Lei antiga a
esses factos, ou seja, o art.o 16o do C.P.C.I. (cf. art.o 12o n.o 2 1o p.
do C.C.

9. A estatuição dos arts.o 16o do C.P.C.I. e 13o do CPC está in-
trinsecamente ligada aos factos geradores que, no caso, sendo factos
passados devem ser regulados pela Lei aplicável a esses factos passados
já que o conteúdo das relações jurídicas, derivado do exercício da
gerência por parte do Sócio da Sociedade de responsabilidade limitada,
bem como o daquelas normas não abstraí desses factos geradores,
situados temporalmente.

10. A Lei dos factos geradores passados, ou seja, a anterior à vigência
do CAI, é a Lei dos efeitos contidos no regime vigente ao tempo
desses factos (constitutivos), já que as relações situações jurídicas em
causa daqueles factos derivados estavam constituídos à data da vi-
gência do CPT.

11. Violou, por isso, a douta sentença recorrida os princípios gerais
de aplicação da Lei (material) no tempo, contidos no art.o 12o do
C.C., atenta a natureza substantiva das normas do art.o 16o do CPCI
e do art.o 13o do CPT, aplicados aqueles no caso, com respeito desses
princípios, no dito despacho de reversão e desaplicáveis também no
caso, segundo a mesma sentença.

12. Deve, pois, o despacho se reversão da execução contra o ora
oponente, manter-se na ordem jurídica com todos os seus efeitos
por um válido e legal”.

Não houve contra-alegação.
O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que o recurso merece provimento, devendo revogar-se a sen-
tença recorrida a fim de ser ampliada a matéria de facto, definindo-se
já o direito aplicável a esta, de acordo com os arts.o 729o e 730o

do Cód. Proc. Civil, uma vez que entende que, ”é deficiente o elenco
da matéria de facto constante da sentença recorrida pois dela não
consta a que dívidas se reporta a reversão da execução contra o opo-
nente, nem as suas datas”, nem se ”sabe quando se iniciou o exercício
da Gerência do oponente (apenas se refere o início da qualidade
de sócio que não implica por si a gerência social)”.

Por outro lado, afigura-se-lhe pouco correcta a posição assumida
na parte decisória ao aplicar ”o art.o 13o do CPT a dívidas anteriores
à sua vigência”.
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Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
”1. Contra a dita sociedade corre termos a falada execução fiscal,

que foi revertida contra o oponente pelas razões assinaladas;
2. O despacho de reversão data de 11.5.94 e tem o teor de fls. 85

e 86;
3. O oponente tornou-se sócio da executada em 2.8.89, tendo dei-

xado de o ser e renunciando à gerência em 14.2.91.
4. A executada fabricava apenas para exportação, tendo sofrido

entre 1987 e 1991 forte concorrência, designadamente de países asiá-
ticos, o que trouxe graves problemas económicos e financeiros;

5. Em Agosto de 1991, toda a maquinaria e ”stocks” da executada,
no valor de cerca de 25 mil contos desapareceram”.

Com base nesta factualidade, a sentença recorrida, partindo do
entendimento de que ”a norma do art.o 13o n.o 1 do CPT, tem carácter
substantivo mas reflexo processual” e fazendo apelo ao art.o 12o do
n.o 1 do Cód. Civil para afirmar que «não há efeitos produzidos na
vigência do art.o 16o do CPCI a ressalvar” conclui-se que ”nessa vi-
gência o oponente não foi responsabilizado à sua sombra” e por isso
aplicou-se à situação dos autos o art.o 13o 1 do CPT sob o argumento
de que ”dispõe directamente sob o conteúdo da relação jurídica es-
tabelecida entre o gerente da sociedade de responsabilidade limitada
e a administração fiscal, em consequência ”anulou-se o despacho de
reversão e os actos dele dependentes com o que se julgou a oposição
procedente”.

Defende, por seu lado a recorrente que o estabelecido nos arts.o 16o

do CPCI e 13o do CPT está intimamente ligado aos factos geradores
pela Lei aplicável a esses factos ocorridos antes da vigência do CPT
pelo que deve aplicar-se o disposto no art. 16o do CPCI, manter-se
o despacho de reversão da execução contra o oponente, com todos
os seus efeitos.

Do exposto decorre que a questão dos autos é a de saber o regime
aplicável, se o estatuído nos arts.o 16o do CPCI ou se o do art.o 13o

do CRI,̀ ambos atinentes à responsabilidade dos Administradores ou
gerentes das Empresas e sociedades de responsabilidade limitada por
contribuição e impostos.

Vejamos.
Tem sido entendimento jurisprudencial pacífico deste STA o de

que os pressupostos constitutivos da obrigação do gerente contra quem
reverte a execução fiscal são reguladas pela Lei vigente no momento
em que ocorrem os factos que integram essa obrigação pois se está
perante uma obrigação definida pela Lei substantiva.

É o caso do art.o 16o do CPCI e do art.o 13o do CPT.
À luz de tal entendimento, o art.o 2o n.o l do DL 154/91, de 23/4

que aprovou o Cód. Proc. Tributário ao prescrever que este diploma
”entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1991, aplicando-se aos processos
pendentes” quis significar que o art.o 13o do CPT, sendo numa norma
de direito substantivo não teria aplicação imediata mas sim apenas
as normas de natureza processual, o que está de acordo com o disposto
no art.o 3o do Cód. Proc. Tributário ao referir que ”a Lei nova é
de aplicação imediata” ”no processo Tributário”.

É o que resulta das expressões ”processos pendentes” (citados
art.o 2o n.o 1) e ”processos Tributário ” (art.o 3o) de natureza ver-
dadeiramente processual, excluindo, pois, da aplicação imediata, as
normas de natureza substantiva caso em que a regra é de aplicação
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não retroactiva da Lei nova, em consonância com o disposto no
art.o 12o do Cód. Civil (cfr. por todos Ac. de 22.9.93 in CTF n.o 376
pag. 211 e Ac. de 19.2.97 — Rec. 21317).

Perante o carácter substantivo e não processual que indiscutivel-
mente assume a matéria atinente ao regime de responsabilidade dos
gerentes ou administradores das sociedades pelas dívidas destas, im-
põe-se o reconhecimento de que em razão do princípio da irretroac-
tividade da Lei consagrado no referido art.o 12o do C. C., esse regime
será determinado de acordo com a Lei vigente ao tempo dos factos
de que emergem as dívidas em causa.

O mesmo é dizer que a aplicação do regime legal adequado, em
conformidade com o que fica assinalado seja ele o do art.o 16 do
CPCI, seja o do Dec. Lei 68/87, seja o do art.o 13o do Chá, pressupõe
necessariamente a fixação de matéria de facto que suporte a decisão
respectiva.

Ora, da análise de sentença sob o mesmo resulta, desde logo como
bem alerta o Exm.o Magistrado do Ministério Público, que o elenco
da matéria de facto dela constante é deficiente, não permitindo a
cabal apreciação jurídica da questão colocada no recurso, à luz de
qualquer dos diplomas e normativas mencionados.

Na verdade, não consta do probatório a que dívidas se reporta
a reversão da execução e quais as datas ou períodos em que as mesmas
foram geradas, apenas se tendo aludido neste ponto que ”a falada
execução fiscal” ” foi revertida contra o oponente...”

Igualmente se desconhece quando se iniciou o exercício da gerência
do oponente, apenas se referindo o início da qualidade de sócio,
o que não implica necessariamente a gerência de sociedade executada.

Trata-se de elementos de facto indispensáveis à resolução da opo-
sição à execução já que só na posse e fixação dessa matéria de facto,
em sede do probatório da sentença recorrida é possível aplicar o
direito pertinente, de acordo com um ou outro dos regimes supra-
-mencionados — art.o 16o do CPCI, Dec. Lei 68/87 ou art.o 13o do
CPT.

De lembrar que a Secção de Contencioso Tributário do STA apenas
conhece a matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos
Tribunais Tributários de 1a Instância, nos termos do art.o 21o n.o 4
do ETAF, não podendo suprir tal insuficiência.

Importa assim, que a 1a Instância, prefira nova decisão com am-
pliação da matéria de facto em ordem a constituir base suficiente
para a decisão de direito, no respeito da definição do direito aplicável
em conformidade com o regime jurídico adequado e já referido, re-
lembrando que as normas definidoras da responsabilidade subsidiária
dos órgãos sociais são de natureza substantiva, aplicando-se às dívidas
constituídas ao tempo da sua vigência, como observa o Exm.o Ma-
gistrado do M. Público, excluída a aplicação, nesta matéria, do art.o 2o

n.o 1 do DL. 154/91, de 23/4, que apenas se aplica às normas de
natureza processual.

Tudo ao abrigo do disposto nos arts.o 729o do n.o 3 e 730o n.o 1
C.P.C., com as devidas adaptações (à 1a Instância).

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida para ampliação da matéria de facto
aplicação do direito pertinente.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Duarte de Carvalho.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Processo. Oposição. Absolvição em processo de transgressão.
Falta de apresentação da declaração modelo 2 da contri-
buição industrial. Execução para cobrança da dívida de
contribuição industrial. Caso julgado.

Doutrina que dimana da decisão:

Não existe ofensa de caso julgado material entre a decisão
absolutória decretada em processo de transgressão sob fun-
damento da falta de obrigatoriedade de apresentação da
declaração modelo 2 da contribuição industrial de certo
exercício, como a administração fiscal reconhecera ao anu-
lar a contribuição respectiva, e a execução coerciva desta
contribuição, devida a facto de, entretanto, não ter sido
emitido o título de anulação.

Recurso no 21 655. Recorrente: Sport Lisboa e Benfica. 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. Sport Lisboa e Benfica, com os demais sinais dos autos, di-

zendo-se inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa (1o Juízo - 1a Secção), de 97.01.31, que
julgou improcedente a oposição deduzida contra a execução fiscal
contra ele instaurada para cobrança de dívidas provenientes de con-
tribuição industrial relativa aos exercícios de 1985, 1986 e 1987,
do valor global de 20 407 749$00 e juros de mora respectivos, dela
recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. A decisão recorrida, na parte relativa à matéria em recurso,
escudou-se no entendimento de que não se verificava a invocada ex-
cepção peremptória do caso julgado material relativamente ao de-
cidido pelas sentença transitada proferida nos processos de trans-
gressão em que a oponente fora absolvida da acusação da prática
de contravenções fiscais traduzidas na falta de apresentação das de-
clarações modelo 2 da contribuição industrial dos anos de 1985, 1986
e 1987 (de fora do recurso ficou a pronúncia proferida sobre ile-
galidade da liquidação da dívida exequenda decorrente de ofensa ao
seu direito de isenção que se entendeu estar também alegada como
fundamento de oposição à execução), em virtude da causa de pedir
não ser a mesma.

3. Contra esta decisão, o recorrente pretexta, em síntese, nas suas
alegações para este tribunal ad quem, que ela enferma de insuficiência
de fundamentação por ignorar e deturpar a posição do Representante
da Fazenda Pública, já que, ao contrário do nela relatado, este não
se pronunciou pela improcedência, mas sim pela procedência da opo-
sição, e de erro de julgamento por ofender o caso julgado material
com força obrigatória dentro do processo, dado que as anteriores

(1) Cf., entre outros, Alberto dos Reis, C. P. Civil. Anotado, Vol. V, págs. 139 e os
arestos relativos à matéria mencionados na anotação ao art.o 668o do C. P. Civil, Anotado,
14a edição, de Abílio Neto.
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decisões proferidas nos processos de transgressão dizem respeito à
mesma relação jurídico-tributária.

4. A Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer em que, sus-

tentando não constituir a insuficiência de fundamentação da sentença
causa da sua nulidade e não existir caso julgado material que possa
ter sido ofendido por falta de identidade entre os pedidos e causas
de pedir dos processos de transgressão e de execução fiscal, concluiu
pelo não provimento do recurso.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São duas. Uma é a de saber se a sentença é nula por insuficiente

fundamentação; a outra, a de saber se existe ofensa do caso julgado
material formado no processo de transgressão fiscal em que se ab-
solveu a ora recorrente das infracções de falta de apresentação das
declarações modelos 2 da contribuição industrial relativas aos anos
de 1985, 1986 e 1987, e a instauração da execução fiscal para cobrança
da contribuição industrial relativa aos mesmos períodos.

2. A matéria de facto.
A decisão recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
a) Corre termos na 6a Secretaria Administrativa das Execuções

Fiscais de Lisboa o processo executivo n.o 1106/91 instaurado contra
o A para cobrança coerciva de contribuição industrial grupo A re-
portada ao ano de 1985 no valor de 2 554 115$00 acrescido de juros
de mora.

b) Bem como os processos apensados n.os:
- 1107/91 titulado por contribuição industrial grupo A do ano de

1986, no valor de 7 573 751$00 acrescido de juros de mora.
- 1108/91, pelo mesmo tipo de imposto reportado ao ano de 1987,

no valor de 10 279 883$00, acrescido de juros de mora.
c) Em 4.2.91 foi proferida sentença absolutória nos autos de pro-

cesso de transgressão n.o 567/89 — 9o Juízo do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa, que transitou, em que foi Réu o ora Autor
por alegada infracção cometida ao disposto nos artos 142o § 3o e
147o do CCI ao não ter apresentado as declarações mod. 2 de con-
tribuição industrial e imposto extraordinário sobre lucros.

3. Os factos e o direito.
3.1. A primeira questão.
Está dito e redito, pensa-se que até à exaustão, que a insuficiência

de fundamentação da sentença poderá afectar o seu brilho ou valor
doutrinal, enquanto pressuposto da sua convicção científica, mas não
o seu valor legal (1).

A errada menção constante do relatório da decisão de que o Re-
presentante da Fazenda Pública se teria pronunciado pela impro-
cedência da oposição, quando, ao contrário, se pronunciara pela sua
procedência, não constitui, pois, fundamento que possa ser subsumido
a causa de nulidade da sentença tipificada na al. b) do n. 1 do art.o
668o do C. P. Civil.

De resto, poderá ainda afirmar-se ser ela devida a simples lapso,
notoriamente evidente. e nem sequer afectar aquele valor doutrinal,



(2) Cf., entre outros, Manuel Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, págs. 285;
Castro Mendes, Limites Objectivos do Caso Julgado em Processo Civil, s/data, 1968, Edições
Ática, e Miguel Teixeira de Sousa, Sobre o Problema dos Limites Objectivos do Caso Julgado,
in Rv. Dir. Est. Sociais, XXIV, 1977, págs. 309 e segs. e, finalmente, Mário Aroso de Almeida,
SObre a Autoridade do Caso Julgado das Sentenças de Anulação de Actos Administrativos,
1994, págs. 23 e segs.

(3) Vide art.os 498o e 673o do C. P. Civil.
(4) Vide Cod. Proc. Contr. Impostos, Anotado, de Alfredo José de Sousa e José da

Silva Paixão, 1986, págs. 343.
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já que a correcta narração da posição do citado Representante se
poderá considerar doutrinalmente inócua para o brilho da sentença,
visto este pelo ângulo de trabalho científico.

Improcede, pois, este fundamento do recurso.
3.2. A segunda questão.
Como bem nota o Ministério Público, não existe qualquer ofensa

do caso julgado material formado no processo de transgressão.
Não tem sentido, atentos os seus fundamentos defender-se o caso

julgado fora dos limites da concreta relação ou situação jurídica sub-
stancial que foi definida pela sentença.

A sua consagração legal deve-se, em última análise, à necessidade
de garantir, mediante a irrevisibilidade do decidido, a paz social em
relação à situação concreta que a apreciação e decisão judiciais in-
trínseca e substancialmente pressupõem, e à de salvaguardar o pres-
tígio das instituições judiciárias (2).

Sendo assim, os limites da caso julgado material tem de ser traçados,
por um lado, pelos elementos identificadores da relação substancial
apreciada e, por outro, pelos termos da estatuição (definição) de-
cretada, relativamente a ela, pela sentença.

Segundo se sabe, aqueles elementos são os sujeitos, o objecto ou
pedido e a causa de pedir ou fonte ou título constitutivo do objecto (3).

O objecto corresponde-se ao efeito jurídico que se pretende obter
da causa de pedir.

O título constitutivo é representado pelo facto concreto ou nulidade
específica que o sistema jurídico releve como fonte do direito real,
da obrigação ou do efeito da anulação pretendido.

Ora, no caso sub judicio, nem o objecto nem a causa de pedir
são iguais.

Na verdade, enquanto no processo de transgressão o objecto se
traduzia, no caso, apenas na aplicação de uma sanção de natureza
penal e a causa de pedir na infracção contravencional imputada a
que o direito punitivo adstringia aquele efeito, no processo de execução
fiscal, aquele elemento corresponde-se à cobrança coerciva da pres-
tação pecuniária ínsita na obrigação de imposto e este ao título exe-
cutivo certificativo da sua existência jurídica ou dito de outro modo,
ao título certificativo da existência de um acto tributário que constatou
a presença, perante o direito tributário, da obrigação do imposto
exequendo.

No processo de transgressão nada se decidiu sobre a existência
e legalidade do acto de liquidação, dado que, no caso de acusação
por infracções de contribuição industrial, o seu objecto limitava-se
apenas à apreciação do pedido de condenação na sanção ”penal”,
não sendo aquela liquidada em tal processo, mas fora dele (4).

Não se objecte contra isto que na sentença do processo de trans-
gressão se decidiu não haver tributação.

É que uma afirmação feita nestes termos não se corresponde à
verdade. O que aí se decidiu foi apenas a absolvição da arguida,

(5) Por todos, vide o acórdão do STJ de 92.09.24 in BMJ 419o-648 e a doutrina e ju-
risprudência aí citadas.

(6) A anulação da dívida exequenda constitui um dos fundamentos de oposição à execução,
segundo o previsto na al. e) do n.o 1 do art.o 286o do C. P. T.

(7) Neste sentido, o acórdão, deste tribunal, de 96.10.29 in Rec. 20 487.
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ora oponente, da acusação contra ela feita por esta ter sido julgada
improcedente, acusação esta em que se lhe imputava a prática de
três contravenções fiscais traduzidas na falta de apresentação da de-
claração modelo 2 de contribuição industrial relativas aos anos de
1985, 1986 e 1987.

O que aí se afincou foi que a arguida não estaria obrigada a apre-
sentar as declarações cuja falta lhe era assacada por não haver lugar
a tributação em contribuição industrial.

E por sua vez, esta asserção estribou-se na constatação, feita perante
documentos juntos, de que a própria administração teria anulado as
liquidações feitas.

Como é evidente, estamos perante uma asseveração que se assume
como um mero pressuposto lógico, em concreto, da decisão, mas
não absolutamente indispensável, necessária ou forçosa, do ponto de
vista da estruturação da relação punitiva, à emissão da parte dispositiva
da sentença.

Na verdade, a absolvição da acusação não tinha de assentar ne-
cessariamente numa decisão daquela questão em tal sentido, poden-
do-se fundamentar em outros motivos.

Deste modo, independentemente de não concorrerem os analisados
requisitos do caso julgado e de se poder admitir, em tese, a pos-
sibilidade do alargamento da parte dispositiva da sentença também
à decisão das questões preliminares que forem seu antecedente lógico
indispensável, como e defendido por alguns na doutrina e jurispru-
dência (5), sempre se teria de concluir no caso em apreço pela sua
inviabilidade, em face da ausência de qualquer relação de necessidade
lógica real entre o decidido e o seu pressuposto preliminar e, também,
do facto de sobre a questão preliminar nada se haver decidido, tendo-se
esta consubstanciado apenas em ter distraído certa ilação (a de que
não havia lugar a tributação) a partir da posição administrativa que
nela se relatou sobre concreta matéria.

É claro que choca o senso jurídico que, a dar-se por verdadeira
a informação levada a sentença de que foi anulada a liquidação, esteja
a prosseguir uma execução fiscal instaurada precisamente para a sua
cobrança.

Só que a ser assim, o caminho que deveria ter sido seguido pela
recorrente era o da dedução da oposição, sim, mas com fundamento
precisamente naquela anulação administrativa da dívida exequen-
da (6), que foi o pressuposto da absolvição, e que teria de provar-se
sempre através de documento, tal como acontece correspondente-
mente para a prova da existência do acto tributário (título de anulação
ou informação oficial) (7) e não com fundamento na invocação do
caso julgado que não existe.

Como é evidente, não estamos perante um caso de ”convolação”
de formas de processo, da não adequada para a adequada, que possa
ser ordenada por mor dos princípios da tutela efectiva dos direitos
e da celeridade processual, pois aquela só pode operar-se com respeito
pelo pedido e causas de pedir alegadas e aqui passar-se-ia a considerar
uma causa de pedir não alegada.



(8) É uma solução que poderá fundamentar-se nos art.os 268o n.o 4 da CRP (actualmente
de forma bem mais sugestiva doque nas versões anteriores) e 165.o do C. P. T.
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Não obstante, e embora este aspecto esteja manifestamente fora
do objecto do recurso, sempre se anotará que ainda existe a pos-
sibilidade do facto poder vir a ser tido oficiosamente em conta, nos
termos do art.o349o do C. P. T., e que, segundo parece, a emissão
do título de anulação administrativa por banda da autoridade com-
petente, necessário para se poder provocar, com êxito, aquela atitude.
sempre poderá ser conseguida por via da acção de reconhecimento
de direito em matéria tributária (8).

Temos de concluir, portanto, também pela improcedência deste
fundamento do recurso.

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

em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 40 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Benjamim Rodrigues (Re-
lator) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Omissão de Pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Conhecendo o acórdão recorrido de questões não alegadas
que não eram de conhecimento oficioso e não conhecendo
de outras invocadas nas alegações de recurso, ocorre a nu-
lidade de omissão de pronúncia prevista na alínea d) do
no l do arto. 668o. do CPC.

Recurso no 21 670. Recorrentes: Maria Carlota Camacho Fernandes
da Silva Pinto e outros; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Conso. Dr. Vítor Meira.

Maria Carlota Camacho Fernandes da Silva Pinto, Henrique Santos
da Silva Pinto, Ricardo Jorge Fernandes da Silva Pinto e Ana Paula
Fernandes da Silva Pinto Bernardino Nogueira deduziram oposição
à execução que contra eles revertera, por dívidas de IVA da empresa
”Secon - Sociedade de Construção, Lda.” na qualidade de responsáveis
subsidiários.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa foi julgada improcedente a oposição, tendo os opoentes
recorrido da mesma para o Tribunal Tributário de 2a Instância que
lhes negou provimento ao recurso e confirmou a sentença recorrida.

Inconformados com o decidido recorreram os opoentes para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo que tal acórdão fosse de-
clarado nulo. Formularam as seguintes conclusões:

1. O acórdão de que se recorre é nulo, nos termos do arto 668o

nol al. d) do Código de Processo Civil, uma vez que,
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2. a matéria alegada (existência de bens na empresa para satisfazer
o crédito exequendo e concomitante inexistência de culpa na eventual,
e alegada, falta de património da mesma à altura das tentativas de
penhora) não foi objecto de apreciação pelo Tribunal,

3. que se debruçou sobre uma questão que não poderia conhecer
por não ter sido alegada (a não gerência de facto pelos recorrentes).

4. A empresa executada tinha, a altura da data da renúncia à ge-
rência, e, nos termos já expostos, ainda hoje, património suficiente
para liquidar a dívida exequenda.

5. Duas outras razões acrescem para que os ora recorrentes não
possam ser responsabilizados pela dissipação (!!!) do património da
SECON;

6. Em primeiro lugar, por essa dissipação nunca ter existido (ainda
hoje a empresa tem património para liquidar a divida exequenda);

7. em segundo lugar, por os recorrentes, a partir da data da renúncia
À gerência, deixarem de ter tido meios para evitar uma eventual,
dissipação de património, ainda para mais quando cumpriram es-
crupulosamente um plano de pagamento da dívida ora exequenda
(como se demonstra pelo simples facto de a referida dívida, nos termos
dos autos, ascender a mais de cinco milhões de escudos, e a execução
se limitar a um milhão novecentos e vinte mil escudos), que, apenas,
deixou de ser cumprido pela nova gerência.

8. Ainda assim, e nos termos do enquadramento legal respectivo,
seja ele o previsto no arto 13o do C.P.T. ou o previsto no Dec. Lei
68/87, deveria ter sido dado provimento à oposição dos ora recorrentes.

9. No âmbito do Dec. Lei no 68/87, o ónus de alegação e prova
dos gerentes cabe à Fazenda Nacional (vd. Ac. S.T.A. de 22/09/93,
C.T.F.376/211, Ac. S.T.A. de 15/05/94, Reco no 17804 e Anotação
do Prof. T. Ribeiro na Revista de Lego e Jurispa ano 125, pag.s 49
e 50), e esta não produziu qualquer prova.

10. No âmbito do disposto no arto 13odo C.P.T., e uma vez que
existe, e existia à altura da renúncia à gerência, património da empresa
suficiente para liquidação da dívida, nunca deveria ter operado a
reversão,

11. ainda neste quadro legal, e se se entender que a empresa já
não tinha património (o que não é líquido, conforme exposto), à
altura das tentativas de penhora, para responder por aquelas dívidas,
não podem ser os ora recorrentes, de qualquer modo, responsabi-
lizados pela dívida por não se verificar o nexo causal exigido pelo
referido arto 13o, por estar provado nos autos conforme exposto, que
não foi por culpa sua que o património se tomou insuficiente.

12. Pelo exposto, o Douto Acórdão, assim decidindo, violou o dis-
posto no arto668o, nol al. d) do Código de Processo Civil, o disposto
no arto 13o do Código de Processo Tributário ou o arto único do
Dec. Lei 68/87 de 2 de Setembro, qualquer que seja aplicável.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal Administrativo foi emitido parecer no sentido de que o recurso
merece provimento, devendo o acórdão recorrido ser anulado, nos
termos do arto 668o nol al. d) do C.P.C.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou assente a seguinte matéria de facto:
a) A presente oposição respeita à execução que a Fazenda Nacional

moveu contra SECON - Sociedade Construções, Lda., por dívidas
de IVA dos anos de 1989 e 1990, nos montantes de 3.325.622$00
e 1.770.939$00, cujos prazos de cobrança voluntária terminaram em
24/08/90 e 21/11/90, respectivamente (vd. docs. de fls. 33 e 34).
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b) Face ao auto de diligência negativo de penhora de bens da
sociedade devedora e originariamente executada, lavrado em 23/10/92,
mediante despacho exarado em 18/11192 sob promoção do Exmo RFP,
foi ordenada a reversão da execução contra os ora oponentes nos
termos dos artos 13o e 246o do CPT (vd. docs. de fls. 36o, 43o e
vo).

c)Os oponentes Ana Paula e Ricardo Silva Pinto, foram sócios
e gerentes da sociedade executada até 26/09/91, altura em que, através
de escritura pública, cederam as quotas que naquela detinham e re-
nunciaram à gerência (vd. docs. de fls. 9 a 14 e de fls. 37 a 42).

d) Os oponentes Henrique e Maria Carlota Silva Pinto, foram sócios
e gerentes da sociedade devedora até 20/07/90, data em que cederam
as quotas que igualmente detinham naquela sociedade, tendo renun-
ciado à gerência (vd. docs. de fls. 16 a 26 e de fls. 37 a 42).

e)Na sequência do alegado no arto 9o da p.i. de que a sociedade
devedora era possuidora de bens absolutamente penhoráveis que iden-
tifica no doc. que juntou a fls. 27, por despacho constante de fls.
45, proferido em 21/06/93, foi ordenada deprecada da penhora e de-
mais termos dos referidos bens e a sustação da execução contra os
oponentes (vd. doc. de fls. 45).

f) No cumprimento do mandado de penhora fotocopiado a fls.
46, foi em 2/09/93 lavrado o auto de diligência de fls. 47 segundo
o qual não foram encontrados bens alguns pertencentes à executada.

g) Na sequência, foi emitido o mandado de penhora que se encontra
a fls. 48 que não se mostra culpado em virtude das razões vertidas
na informação prestada a fls. 49 segundo a qual os bens constantes
da relação de fls. 27 já não se encontravam nas instalações da SIVA
sitas em Vila Nova da Rainha, Azambuja, e que a firma executada
deixara de efectuar quaisquer trabalhos no local há mais de dois anos.

Assentes tais factos passemos à apreciação do objecto do recurso.
Começaremos pela alegada nulidade do acórdão recorrido que,

no entendimento dos recorrentes, terá violado o artigo 668o no l al.
d) do C.P.C.

Estabelece esse normativo 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. Tal artigo deve
ser conjugado com o artigo 660o no2 do CPC por virtude do qual
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, não podendo ocupar-se senão das questões
suscitadas pelas partes, salvo se a lei permitir ou impuser o conhe-
cimento oficioso de outras. E o que se refere para a sentença é igual-
mente válido para os acórdãos.

Vejamos então se o acórdão recorrido cometeu a omissão de pro-
núncia que lhe vem atribuída. A sentença recorrida considerou pro-
vado que os oponentes foram gerentes da sociedade devedora tanto
no período a que respeitava a dívida exequenda como no da sua
cobrança. Considerou que não provaram que não foi por culpa sua
que o património da sociedade se tornou insuficiente para a satisfação
dos créditos fiscais e que não foi demonstrada a alegada existência
de bens penhoráveis da sociedade executada. Dessa decisão recor-
reram os oponentes para o Tribunal Tributário de 2a Instância in-
vocando que gozavam do benefício de execução prévia do património
da ”Secon”, que estava demonstrada nos autos a existência de bens
da devedora principal e que não podiam ser responsabilizados pela
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dívida por não terem culpa da inexistência de património daquela
já que o mesmo se encontrava intacto quando abandonaram a gerência.

O acórdão recorrido, depois de fixar os factos que considerava
assentes, acrescendo aos fixados na sentença outros respeitantes a
diligências no sentido de encontrar os bens penhoráveis invocados
pelos opoentes, considerou aplicável o regime previsto no artigo 16o

do CPCI conjugado com o DL. 68/87 e com o artigo 78o do Código
das Sociedades Comerciais. Considerou então que os oponentes eram
gerentes de direito e que não tinham logrado provar não terem exer-
cido a gerência de facto, do que resultava uma presunção de culpa
que implicava a sua responsabilidade subsidiária.

Como referem os recorrentes nas suas alegações o acórdão recorrido
não se pronunciou sobre a existência de bens da devedora originária
que haviam sido invocados nas alegações. Com efeito, dando embora
como assentes no probatório factos e diligências relativos aos bens,
não retirou deles qualquer consequência nem apreciou a questão da
existência ou não dos mesmos na parte decisória. Tampouco apreciou
a invocada falta de culpa por parte dos oponentes quanto à inexistência
de património da executada. Por outro lado debruçou-se sobre a não
gerência de facto por parte dos oponentes que não fora abordada
na sentença recorrida nem invocada nas alegações de recurso.

Do que fica exposto não pode deixar de concluir-se que o acórdão
recorrido deixou de pronunciar-se sobre questões que devia conhecer
e pronunciou-se sobre outras de que não podia tomar conhecimento.
Tal actuação configura efectivamente a nulidade de omissão de pro-
núncia a que se reporta a alínea d) do nol do artigo 668o do CPC
que leva à nulidade do acórdão recorrido.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e anular o acórdão recorrido nos termos expostos, devendo ser pro-
ferido outro que não padeça das nulidades referidas.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Duarte Júnior.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contencioso Autárquico. Taxa de conservação de esgotos. Im-
pugnação judicial. Reclamação. Procedimento Gracioso.
Art.o 22o n.o 2 da Lei 1/87.

Doutrina que dimana da decisão:

Nos termos do art.o 22 n.o 2 da Lei 1/87, de 6 Jan., as im-
pugnações contenciosas contra a liquidação das taxas de
conservação de esgotos são deduzidas perante o órgão exe-
cutivo da respectiva autarquia — o presidente da Câma-
ra — a quem compete manter ou revogar o acto impugnado,
com recurso, no 1o caso, para o T.T. de 1a Inst., terri-
torialmente competente.
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Recurso n.o 21.709 em que é Recorrente Lisinur - Companhia de
Investimentos Urbanos de Lisboa, Lda. e Recorrida Fazenda Pú-
blica e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Lisinur - Com-
panhia de Investimentos Urbanos de Lisboa, Lda., do acórdão do
T.T. de 2a Instância, proferido em 8-10-96, que negou provimento
ao que a mesma interpusera da sentença que, por sua vez, julgou
improcedente a impugnação judicial por ela deduzida ”contra a li-
quidação que lhe fora efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa,
relativa à taxa de conservação da rede geral de esgotos e referente
aos anos de 1983, 1984 e 1985”.

Fundamentou-se a decisão, em que “estando em causa a liquidação,
por parte da C.M. Lisboa, de taxas de conservação de esgotos, a
discussão da sua legalidade impunha que a impugnante antes de ins-
taurar a presente impugnação, tivesse, contra tal acto, reclamado ou
impugnado perante os órgãos executivos da referida autarquia, para
que, em momento posterior e em caso de não atendimento da sua
pretensão, pudesse recorrer da respectiva decisão para o tribunal tri-
butário de 1a Instância, competente” pelo que ”ao impugnar acto
sem previamente esgotar a via administrativa...verifica-se uma situação
de ilegalidade na interposição da impugnação” que, assim, deve ser
rejeitada.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”I - A decisão da 1a Instância, que julgou de mérito a impugnação

da liquidação, constitui caso julgado sobre quaisquer questões que
obstassem ao conhecimento de mérito da impugnação, designada-
mente a da legalidade da submissão da impugnação ao tribunal tri-
butário de 1a Instancia, pelo que a decisão do Acórdão em recurso
viola o caso julgado assim firmado, ofendendo o disposto no art.o
671o n.o 1 do C.P.C.

II - O recorrente baseou a sua impugnação no facto de não ser
receita municipal, por não estar a autarquia autorizada a cobrar uma
tal receita, pela lei em vigor ao tempo a que respeitava a liquidação.

III - Os procedimentos de contencioso previstos na Lei 1/97 (art.o
17o), ou na Lei 1/87 (art.o 22o), para o ataque contra a liquidação
só eram aplicáveis quando se tratasse da liquidação das receitas mu-
nicipais, como tais consignadas nessas leis, pelo que a impugnação,
como a deduzida pela impugnante, baseada na falta de qualidade
de receita municipal ao imposto, ou taxa, ou tarifa, ou derrama, ou
o que quer que se lhe chamasse, liquidado, nunca poderia obedecer
aos trâmites dessas leis, mas sim aos do art.o 27o do C.P.C.I então
em vigor, que o Acórdão viola.

IV - Além disso, e sem prejuízo da conclusão anterior, o preceito
do art.o 17o da Lei 1/79, em vigor ao tempo a que respeitam as li-
quidações efectuadas, não se pode pretender aplicável ao caso sub
judice, pois à data quer das liquidações (1989), quer dos períodos
tributários a que respeitam (1983, 1984 e 1985), já essa lei fora, de
há muito, revogada totalmente, pelo que só com violação do art.o
12o n.o 1 do Código Civil se pode invocar, como o tribunal “a quo”
invoca, tal dispositivo, no caso dos autos.

V - Ainda sem prejuízo da conclusão III, quanto à norma do art.o
22o da Lei 1/87, em vigor à data em que foram efectivadas as li-
quidações que estão em causa nos presentes autos, a mesma só se
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pode pretender aplicável às liquidações respeitantes a períodos tri-
butários posteriores à data da entrada em vigor dessa lei, o que não
acontece no caso sub judicie, onde estão em causa liquidações re-
ferentes a 1983, 1984 e 1985.

VI - Efectivamente, para efeitos da aplicação no tempo do referido
art.o 22o, o que releva não é data em que é feita a liquidação, mas
o período tributário a que esta respeita, pois o ”facto novo”, para
os efeitos do art.o 12 no 2, 1a parte, do Código Civil, é o período
tributário a que a liquidação respeita.

VII - O entendimento, em contrário, do Acórdão viola, pois, o
art.o 12o, n.o 2, 1a parte, do Código Civil.

Termos em que se requer a V. Ex.cias a revogação do Acórdão
do tribunal ”a quo”, com a consequente revogação das liquidações”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, uma vez que:

” ...- a decisão do tribunal tributário de 1a Instância que conheceu
e decidiu de mérito a impugnação, não transitou em julgado pela
simples razão de que a ora recorrente da mesma interpôs recurso
para o tribunal de 2a Instância;

- Por outro lado, estando em causa a liquidação da taxa de con-
servação da rede geral de esgotos, é inquestionável que a não dedução
da reclamação e impugnação da interessada, ora recorrente, contra
a respectiva liquidação, como o impõe o artigo 22o n.o 2 da Lei 1/87,
consubstancia o incumprimento de um pressuposto processual, de
conhecimento oficioso das Instâncias”.

O Ex.mo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, face à falta de reclamação prévia perante
a autarquia - como é jurisprudência deste S.T.A que cita -, prevista
no arto 22o n.o 2 da Lei 1/87, aplicável, no caso, por se tratar de
norma que regula os termos e condições da reclamação e impugnação,
vigentes à data da liquidação, em 1989, procedimento gracioso que
”deve enquadrar-se como condição de procedibilidade, requisito ou
pressuposto processual, tendo a natureza de excepção dilatória”... “de
conhecimento oficioso, de acordo com o art.o 495o do C.P.C. de-
terminando a absolvição da instância”, e ”uma vez que tal questão
não foi suscitada, nem apreciada no tribunal de 1a Instância, não
houve caso julgado quanto a ela, pelo que podia e devia, por dever
de oficio, conhecer dela o Tribunal de 2a Instância”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”A) - Os serviços competentes da C.M. Lisboa procederam à li-

quidação da taxa/tarifa de conservação de esgotos, dos anos de 1983,
1984 e 1985, do prédio propriedade da impugnante, sito na Praça
do Município, n.os 25 a 34, em Lisboa.

B) - Pelos serviços competentes da C.M. Lisboa foram expedidos
avisos, em 19 de Abril de 1989, para a impugnante proceder ao pa-
gamento voluntário da quantia de esc. 816.000$00, quanto aos anos
de 1983 e 1984 e de esc. 544.000$00, quanto ao ano de 1985.

C) - O prédio urbano identificado em A) que antecede, foi alienado
pela impugnante, por escritura pública de 27 de Setembro de 1985 cfr.
fl. 8 a 11”.

Vejamos, pois:
A primeira questão posta pela recorrente refere-se ao alcance do

caso julgado da sentença.
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Segundo pretende - cfr. conclusão 1a-, tendo aquela julgado de
mérito, ”constitui caso julgado sobre quaisquer questões que obstem
ao conhecimento” do mesmo.

Mas não é assim.
O art.o 671o n.o 1 do C. P. Civil estabelece o valor da sentença

transitada em julgado sobre ”a relação material controvertida”, con-
ferindo-lhe ”força obrigatória dentro do processo e fora dele”, nas
condições ali assinaladas.

Por sua vez, o art.o 673o fixa o alcance do caso julgado ”nos precisos
limites e termos em que julga..”.

Todavia, desde logo, no caso, a sentença não transitou em julgado
pois que dela foi interposto recurso.

Depois, não se verifica a pretendida preclusão de conhecimento,
pelo tribunal ad quem, das questões de conhecimento oficioso, não
decididas na sentença.

Embora se considere o caso julgado restrito a parte dispositiva
do julgamento, ele vale ainda para ”as questões que a sentença tenha
tido necessidade de resolver como premissa da conclusão firmada”.

Cfr. Rodrigues Bastos, Notas ao C. P. Civil, vol. III pág. 253.
É, pois, necessário que a sentença tenha resolvido tais questões,

o que não é o caso.
Certo que nela se insere uma declaração genérica de que não exis-

tem ”nulidades, excepções ou questões prévias que obstem ao co-
nhecimento do mérito” (da impugnação judicial).

Cfr. o Assento de 1 Fev. 63 in BMJ 124-414.
Todavia, nada se diz aí expressamente sobre a questão concreta

em causa, pelo que, mesmo por essa via, inexiste o pretendido caso
julgado.

Cfr. Antunes Varela, Manual de Processo Civil, 2a edição, págs.
293 e segs.

(E, num breve parêntesis, refira-se que se não trata rigorosamente,
de uma excepção dilatória que conduza à absolvição da instância mas,
antes, da falta do procedimento administrativo gracioso necessário
que, em bom rigor, leva à manifesta ilegalidade do recurso contencioso,
determinante da respectiva rejeição - art.o 57o do R.S.T.A.

Estando, embora, em causa, uma impugnação judicial, o certo é
que se trata, igualmente, de um contencioso de anulação, a conse-
quenciar solução idêntica à ali perfilhada para o recurso contencioso.

É que, ali, não é possível interpor novo recurso, ao contrário do
que em geral sucede com alguns dos fundamentos da absolvição da
instância, no processo civil — cfr. art.o 476o do C.P.C.

Por outro lado, está-se, então, em face de um caso decidido ou
resolvido, com efeitos idêntico ao caso julgado, pelo que, também
por aí, não é possível a renovação da instância.

Assim em termos de processo civil, a situação aproxima-se mais
de uma excepção peremptório inominada - cfr. art.o 496o do C. P.
Civil.

Aliás, parece não haver qualquer obstáculo jurídico à predita
rejeição.

O art.o 2o do C.P.T., em referência aos casos omissos, indica, como
de aplicação supletivo - al. b) - ”as normas sobre...processo nos tri-
bunais administrativos...”.

E ”a busca da norma que há-de operar a integração da lacuna
não tem que observar a ordem indicada no presente artigo. Tudo
depende da natureza do caso omisso”.
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Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, Anotado, pág. 26, nota 3.
E uma dessas normas é justamente o predito art.o 57o do RSTA —

cfr. cit nota 6.
Parece, assim, correcta, em tal circunstancialismo, a rejeição da

impugnação judicial, uma vez que o C.P.T. nada dispõe sobre as con-
sequências da falta daquele procedimento gracioso necessário).

E, fechado o parêntesis, é tempo de retomar o fio à meada.
Aquela expressão inserta na sentença constitui, pois, como é de

uso generalizado, mera fórmula de rotina, em que não há qualquer
apreciação real por parte do julgador e o caso julgado estende-se
apenas às questões concretas, como tal apreciadas e julgadas.

Cfr. autor citado, in RLJ 120-310/11.
Como escreveu Alberto dos Reis, na revista decano, 82-112, ali

citada:
”Quando o juiz diz - não há questões prévias a decidir -, porventura

se pronuncia, positiva e concretamente, sobre qualquer questão le-
vantada no processo?

É evidente que não. Limita-se a exprimir um juízo negativo, uma
pura e simples abstenção de julgamento...

A conclusão lógica a tirar é que a declaração referida é desprovida
de qualquer conteúdo útil, de qualquer valor jurisdicional; reduz-se
a uma enunciação meramente formularia, sobre a qual não é possível
constituir-se caso Julgado, nem mesmo o caso julgado formal.”

Cfr. ainda C.P. Civil, Anotado, vol. 3o, págs. 199/200.
Não se verifica, assim, a pretendida preclusão e, consequentemente,

a alegada ofensa de caso julgado.
Por outro lado, a prestação em causa - taxa de conservação de

esgotos — constitui mera taxa, ainda que de natureza especial.
Cfr. sobre o ponto, desenvolvidamente: o Ac. deste S.T.A. e do

ora relator, de 2-3-94 rec. 17.363, in Apêndice do Diário da República,
cujos fundamentos aqui se perfilham, inteira e novamente e que, dada
a sua publicação oficial, não se torna necessário, brevitatis causa,
repetir, hic et nunc.

Na verdade, e ao contrário do que pretende a recorrente, - cfr.
ditas conclusões III e IV — o conteúdo do acto é que define a sua
natureza.

E correspondendo esta, nos termos do probatório, à dita ”taxa/tarifa
de conservação de esgotos”, trata-se inquestionavelmente de uma ”re-
ceita municipal”, não alterando, aliás, tal natureza a pretensão da
recorrente de ”não estar a autarquia autorizada a cobrar uma tal
receita pela lei em vigor ao tempo a que respeitava a liquidação”.

O que haveria então era um vício de violação de lei do acto tri-
butário, nada tendo a ver com o meio, gracioso ou contencioso, le-
galmente idóneo para o respectivo ataque por banda da recorrente.

A argumentação desta é, até, no ponto, contraditório pois o art.o
37o do C.P.T., que cita, apenas regula ”a legitimidade no processo
judicial tributário”, a qual nada tem a ver com a determinação daquele
meio processual nem com a obrigatoriedade, ou não, do uso prévio
de meios graciosos necessários de impugnação.

Da ”legitimidade no processo administrativo tributário” trata, aliás,
o seu arto 38o, conferindo-a ”ás pessoas referidas nas alíneas c) e
d) do artigo anterior”, respectivamente, ”os sujeitos passivos dos im-
postos e demais prestações tributárias” e ”outras pessoas a quem
a lei atribua interesse”.

Mas esta igualmente não respeita àquela determinação.
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Ora, nos termos do art.o 22o n.o 2 da Lei n.o 1/87, de 2 Jan., epi-
grafado ”contencioso fiscal”, as reclamações e impugnações dos in-
teressados contra a liquidação e cobrança de taxas, mais-valias e de-
mais rendimentos gerados em relação fiscal são deduzidos perante
os órgãos executivos das autarquias locais, com recurso para o tribunal
tributário de 1a Instância, territorialmente competente”.

E é o regime a adoptar no caso dos autos, pois, estando embora
em causa taxas relativas aos anos de 1983, 84 e 85 - cujo aviso para
pagamento foi expedido já em ABR89 -, a impugnação ou recurso
contencioso foi deduzida em 25 Jul. 89, no então Tribunal Municipal
de Lisboa.

Sendo aplicável a Lei vigente nesta data já que estão em causa
normas de carácter adjectivo ou processual reguladoras do exercício
do recurso - gracioso ou contencioso -, e não concernentes à legalidade
daquelas taxas, a que é aplicável a lei vigente à data do facto tributário.

E prevê-se, ali, uma impugnação graciosa necessária para abrir a
via contenciosa pois, apresentada a impugnação ”perante os órgãos
executivos das autarquias locais”, há, da respectiva decisão, recurso
”para o Tribunal Tributário de 1a Instância territorialmente com-
petente”.

Como escrevem Alfredo de Sousa e J. Paixão, cit., pág. 325, nota
6:

”A impugnação da liquidação de «taxas, mais-valias e de mais ren-
dimentos gerados em relação fiscal» das autarquias locais, é deduzida
perante o respectivo «órgão executivo»...

...É ao Presidente da Câmara Municipal que compete manter o
acto impugnado ou revogá-lo, total ou parcialmente...

Mantido o acto impugnado, o processo será remetido para decisão
do Tribunal Tributário territorialmente competente.” (interposto re-
curso daquele, entenda-se). Cfr. ainda Soares Martinez, Direito Fiscal,
1993, pág. 490.

Regime semelhante resultava, aliás, dos arts. 17o da Lei 1/79 e
19o do Dec. Lei 98/84.

Ora, não foi essa a actuação da recorrente que não produziu aquele
procedimento gracioso, reagindo, antes e desde logo, contencio-
samente.

Pelo que, à míngua daquele, a presente impugnação contenciosa
não pode efectivamente prosseguir pois o acto tributário impugnado
converteu-se, por isso, em caso decidido ou revolvido, com conse-
quências idênticos, no ponto, ao caso julgado, insusceptível, pois, de
impugnação graciosa ou contenciosa.

Bem rejeitada foi, pois, a presente impugnação contenciosa, vista
a manifesta ilegalidade da sua interposição - dito arto 57o do R.S.T.A.
e art.o 2o, al. b) do C.P.T.

É, aliás, no sentido exposto, a numerosa, constante e uniforme
jurisprudência deste tribunal.

Cfr., por mais recentes, os Acs. de 14 Dez. 94 in Ac. Dout 407-1187,
4 Jul. 95 in C.T.F. 380-414; 8-11-95 recs. 18.425 e 18.656; 20-3-96
rec. 19.740 e 3 Jul. 96 rec. 20.227.

Termos em que se acorda negar provimento ao presente recurso
jurisdicional.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques
Meira. — Fui presente, Duarte Carvalho.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Receitas municipais. Reclamações e impugnações.

Doutrina que dimana da decisão:

Nos termos do art. 22o, 2, da Lei 1/87, de 6 de Janeiro, as
reclamações e impugnações contra a liquidação de taxas,
mais-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal
deveriam ser deduzidos perante os órgãos executivos das
autarquias locais, com recurso para o Tribunal Tributário
de 1a instância territorialmente competente.

Recurso n.o 21 736, em que é recorrente o Município de Sintra e
recorrida a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de que foi
Relator o Exm.o Cons. Dr. Coelho Dias.

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

I - O Município de Sintra, inconformado com a sentença de fls. 68,
na qual se julgou procedente a impugnação deduzida pela Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa contra a liquidação da “tarifa de conser-
vação de esgotos”, efectuada pelos SMAS de Sintra, relativa ao ano
de 1994 e a prédios seus, no total de 10.578$00, dessa decisão veio
recorrer para este STA, assim concluindo, em síntese, a alegação
do recurso:

- o critério de fixação de tarifas, definido no n.o 2 do art.o 12o

da Lei 1/87, de 06.01, está directamente relacionado com os custos,
devendo, pois, considerar-se aquelas como preços e não taxas, já que
na fixação destas são irrelevantes os custos;

- compete às câmaras municipais fixar as tarifas, sedo tal com-
petência, quanto às taxas, da assembleia municipal;

- O n.o 1 do art.o 27o da Lei 1/87, isenta o Estado, suas instituições
e organismos autónomos personalizados do pagamento de taxas de-
vidas às autarquias locais, sendo que o n.o 2, desse preceito, determina
que as tarifas se exceptuam dessas isenções;

- Daí a conclusão de que o legislador quis distinguir tarifa de taxa,
representando aquela um preço, relativamente ao qual não há
isenções;

- Quando a lei fixa o regime de preços refere-se, em simultâneo,
às tarifas, contrariamente, ao que sucede com as taxas, o que indicia
a similitude daquelas;

- Os DLs. 322/91 e 40397 apenas isentam a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa do pagamento de prestações de natureza tri-
butária, não podendo, assim, eximir-se do pagamento de tarifa, pois
esta não tem natureza tributária, não é taxa, antes representando
uma receita patrimonial, um preço.

1.1 Contra-alegou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pug-
nando pela manutenção da decisão recorrida.

1.2 O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste STA, no seu parecer,
veio suscitar a questão prévia da irrecorribilidade do acto de liqui-
dação, a determinar a rejeição da impugnação contra esse acto de-
duzida, porquanto, devendo aplicar-se, no caso, o no 2 do art.o 22o
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da Lei 1/87, de 6 Jan. aquele acto não pode ser objecto de impugnação
judicial, apenas podendo ser contenciosamente apreciada, em via de
recurso, a decisão da Câmara, proferida na sequência de reclamação
ou impugnação da liquidação.

Como no caso dos autos aquele órgão executivo proferiu uma de-
cisão em que apreciou os fundamentos da deduzida impugnação, muito
embora não tenha havido uma impugnação graciosa explícita, esta
poderá considerar-se dispensável, já não o sendo, porém, em termos
processuais, a existência de um acto de interposição de recurso daquela
decisão para o tribunal tributário da 1a instância, pois só mediante
tal recurso o tribunal pode apreciar essa decisão.

1.3 Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada nos autos a seguinte factualidade:
“a) Os SMAS de Sintra liquidaram à ora impugnante as seguintes

”tarifas de conservação de esgotos”, com referência a prédios de que
é dona, por factos de 1994 — documentos de fls. 20 e 21.

a1) Pela factura/recibo n.o 37486, o valor de 4.385$00;
a2) Pela factura/recibo n.o 68268, o valor de 6.193$00;
b) A ora impugnante reclamara da liquidação em causa, tendo

essa reclamação sido indeferida - informação de fls. 39 v.o e docu-
mentos de fls. 45 e seguintes;

c) A impugnante é uma pessoa colectiva de utilidade pública ad-
ministrativa que se rege pelo Decreto-Lei n.o 322/91, de 26 de Agos-
to documento de fls. 27 a 38.”

2.1. Face a esta factualidade, a decisão recorrida apreciou a le-
galidade da liquidação impugnada, concluindo pela anulação desse
acto tributário, com fundamento na isenção invocada pela impugnante,
ora recorrida.

2.2. Face à questão prévia suscitada pelo MoPo, passemos à sua
apreciação.

Conforme se escreveu já no ac., deste STA, de 14.Dez.94, “Ac.
Douts.” n.o 407, pag. 1187, nos termos do art.o 22o, 2, da Lei n.o
1/87, de 6 Jan, as reclamações e impugnações contra a liquidação
de taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal
deverão ser deduzidas perante os órgãos executivos das autarquias
locais, com recurso para o tribunal tributário de 1a instância terri-
torialmente competente, devendo sujeitar-se a este regime a hipótese
dos autos já que a liquidação se reporta a uma taxa, embora de na-
tureza especial, conforme tem sido entendido.

Regime que se traduz numa impugnação graciosa necessária para
abrir a via contenciosa, como claramente resulta da citado preceito,
cabendo recurso para os tribunais tributários da decisão do órgão
executivo da autarquia local (cfr. A. Sousa e S. Paixão, “CPT, Coment.
e Anot.”, 2a Ed.- pag. 325, nota 6, e art.o 53o, 2, al. b), do DL 100/84,
de 25 de Março, na redacção dada pela Lei n.o 18/91, de 12 Junho).

Assim, como bem refere o Ex.mo Magistrado do MoPo, a ora re-
corrida deveria ter impugnado a liquidação perante o presidente da
Câmara e não perante o juiz do tribunal tributário, recorrendo, depois,
se o acto fosse mantido e assim o entendesse, da decisão daquele
órgão autárquico para o tribunal.

Ora, no caso dos autos, embora a impugnação fosse dirigida ao
Juiz do T. T. da 1a instância de Lisboa, foi enviada, pela ora recorrida,
ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra - fls. 2 e 3 dos autos vindo
a ser apreciada pelo executivo camarário, que a indeferiu, conforme
se deu por provado na instância.
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No entanto, após essa decisão, foi o processo enviado ao tribunal,
sem que do mesmo conste qualquer requerimento de interposição
de recurso por parte da ora recorrida, que também não se mostra
notificada de tal decisão, cujo teor, igualmente, não consta dos autos
cfr. pag. 45 a 49, devendo notar-se que, de fls. 50 a 58, estão juntos
documentos relativos a um caso anterior ao dos autos.

Como se vê da informação, proposta de fls. 45 a 48, em que se
faz apelo ao art.o 130o do CPT, seguiu-se o regime previsto nessa
norma e que é preconizado na referida anotação ao art.o 154o, nota 6,
supra-referida, parte final.

Porém, se tal regime é de seguir, sem dúvida, nos casos previstos
no no 1 do art.o 22o da Lei 1/87, em que se trata de impostos estaduais,
embora a sua receita reverta para as autarquias, já o mesmo não
pode dizer-se relativamente às receitas a que se refere o no 2 desse
preceito, em que estamos perante tributos ou outros rendimentos
cujo lançamento ou fixação foram, por lei, atribuídos aos municípios,
atenta a autonomia, constitucionalmente consagrada, das autarquias
locais - cfr. DL 100/84 e respectivo preâmbulo.

Assim, no caso dos autos, não era aplicável o art.o 130o do CPT,
dependendo a via contenciosa de recurso a interpor pela ora recorrida
da decisão da Câmara, após notificação da mesma, nos termos e
prazo legais, recurso esse que seria, ao tempo, para o T. T. de 2a

instância, nos termos do art.o 41, 1, b), do ETAF.
Tal via contenciosa será, hoje, para os t.t. de 1a instância, nos termos

do art.o 62o, 1, d), do ETAF, na redacção dada pelo art.o 1o, do
DL n.o 229/96, de 29 de Novembro.

De concluir é, pois, como pretende o Ex.mo Magistrado do MoPo,
que não era contenciosamente impugnável o acto de liquidação, a
conduzir à rejeição da impugnação deduzida, nos termos dos art.os 495o

do C.P.Civil, e 57o, § 4o, do RSTA, assim procedendo a suscitada
questão prévia.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recuso e revoga-se a
sentença recorrida, rejeitando-se a deduzida impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — João Plácido da Fonseca Limão — Benjamim Silva Rodrigues
(com a declaração anexa). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

Não podemos acompanhar a asserção do acórdão de que o recurso
da decisão da reclamação do acto de liquidação das taxas municipais
para a respectiva Câmara Municipal (enquanto órgão executivo do
município) seria para o Tribunal Tributário de 2a Instância, pois a
impugnação judicial tanto cabe dos actos de liquidação (de impostos
ou taxas) como da indeferimento de reclamações administrativas gra-
ciosas, nos termos da al. a) do n.o 2 do art.o 118o do C. P. Tributário,
categoria esta em que seguramente se inclui a referida (como aliás
foi entendido nos acórdãos deste tribunal, de 16/01/91, in BMJ
403o-462 e de 08/11/95 in Rec. 18656) e este é da competência dos
tribunais tributários de 1a instância, segundo o disposto no art.o 62o,
n.o 1, al. a), do ETAF.

Trata-se de uma solução legal que radica na circunstância de tanto
a reclamação administrativa como a impugnação judicial terem de
se fundamentar na ilegalidade do acto de liquidação e de, no caso
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da impugnação do indeferimento da reclamação, se estar perante
um acto muito próximo que se pronunciou sobre a questão da
legalidade.

Cabem aqui por inteiro as razões expendidas no acórdão deste
tribunal de que fomos relator de 96.11.06, in Rec. 20 519.

Mas além deste aspecto em que estamos em completa discordância
com o acórdão, há ainda um outro em que temos hoje fundadas
dúvidas.

Depois de pensarmos, como naqueles dois primeiros arestos iden-
tificados, que o interessado apenas poderia impugnar judicialmente
a liquidação das taxas municipais depois ver indeferida, expressa ou
tacitamente, a reclamação graciosa da sua liquidação apresentada pe-
rante o órgão executivo autárquico respectivo (a Câmara Municipal),
surgem-nos, hoje, sérias dúvidas sobre se, efectivamente, não poderá
impugnar-se imediatamente a liquidação para o tribunal, desde que
se entregue a petição naquele órgão autárquico e se siga adequa-
damente o procedimento previsto nos artos 130o e 154o do C.P.T.

É que existem razões de peso cuja importância não se devem des-
prezar. Em primeiro lugar, a própria letra do n.o 2 do art.o 22o da
Lei n.o 1/87, de 6 de Janeiro, pois. prevendo-se a mesma regra para
as reclamações e impugnações dos actos de liquidação de taxas, deixa
sem sentido a utilização dos dois conceitos.

A impugnação administrativa necessária é simplesmente uma re-
clamação administrativa necessária.

Depois, porque o procedimento actualmente previsto nos citados
art.os 130o e 154o do C.P.T., dá inteira satisfação aos interesses que
a reclamação administrativa necessária procura acautelar.

Nesta perspectiva, o preceito daquele n.o 2 do citado art.o 22o da
Lei n. 1/87, corresponderia a uma simples antecipação do regime
que só mais tarde, com o C.P.T., veio a ser adoptado como rega
geral na impugnação dos impostos. A unidade sistemática e razões
de celeridade poderão, ainda, ser convocados em apoio desta solução.

Nesta perspectiva, tenderia, embora, com dúvidas, a conhecer do
fundo da questão.

De qualquer modo, parece-nos que não estará temporalmente pre-
cludido o direito da impugnante ainda vir a juízo impugnar a liquidação
das taxas, dado que, segundo parece constar dos autos. ela não terá
ainda sido notificada do acto deferimento da reclamação graciosa
deduzida contra aquele acto.

Benjamim Silva Rodrigues

Acórdão de 12 de Novembro de 1997

Assunto:

Recurso interposto em processo de oposição e apresentação
de alegações.
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Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de oposição à execução os recurso, de decisão
proferida no tribunal tributário de 1.a instância, podem ser
interpostos, nos termos do artigo 171.o 1 do CPT, por re-
querimento em que se manifeste a intenção de alegar no
tribunal de recurso.

Recurso n.o 21 768. Recorrente Manuel Isolino dos Santos Cardoso;
recorrida a Fazenda Nacional; relator o Ex.mo Conselheiro António
José Pimpão.

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

Manuel Isolino dos Santos Cardoso recorre do despacho que, no
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, 4.o Juízo, 2.a Secção,
julgou deserto o recurso que havia interposto da sentença que julgou
a oposição improcedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1.a O processo tributário que corre os seus termos na Secção de

Contencioso Tributário é regulado pelo artigo 87.o § único do RSTA.
2.a Assim ou se aplica no recurso da sentença que julgou impro-

cedente a oposição à execução deduzida, a obrigatoriedade de o re-
querimento de interposição conter as respectivas alegações e con-
clusões, ou, o recorrente declara que pretende alegar no STA.

3.a Nos recursos interpostos para o STA, aplica-se o artigo 87.o
do RSTA, podendo o recorrente manifestar a intenção de alegar no
STA, não se devendo julgar deserto o recurso quando assim o faça.

4.a O recurso objecto dos presentes autos, respeita a uma decisão
sobre a oposição à execução fiscal que corre por apenso à execução
principal.

5.a Como não estamos perante uma decisão que tivesse incidido
sobre um recurso jurisdicional interposto ao abrigo do artigo 355.o
do CPT é-lhe aplicável o regime constante dos artigos 167.o e segs.
do CPT.

6.a Nos artigos 167.o e segs. do CPT prevê-se a possibilidade de
interposição do recurso por meio de requerimento, com declaração
de intenção de alegar no tribunal «ad quem».

O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que tendo
o recorrente manifestado, no requerimento de interposição de recurso,
intenção de alegar neste Tribunal é-lhe aplicável o artigo 171.o do
CPT por força do artigo 357.o do mesmo código.

Proferida sentença julgando a oposição improcedente (fls. 38) foi
interposto recurso pelo requerimento de fls. 42 no qual o oponente
depois de afirmar que não se conformava com a sentença proferida
acrescentou que «vem da mesma interpor recurso, nos termos do
artigo 356.o do CPT e artigo 87.o § único do RSTA, manifestando
a intenção de alegar no Supremo Tribunal Administrativo».

Pelo despacho de fls. 44 foi julgado deserto este recurso «por não
ter sido acompanhado das respectivas alegações».

A questão controvertida nos presentes autos consiste em determinar
se ao recurso, interposto em processo de oposição, é aplicável o ar-
tigo 356.o e 357.o do CPT, e se, por isso, tinha o recorrente de apre-
sentar as alegações conjuntamente com o requerimento de interpo-
sição de recurso ou se podia o recorrente, nos termos do artigo 171.o
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do mesmo diploma legal, apresentar requerimento de interposição
e neste declarar, ainda, a intenção de alegar no tribunal de recurso.

Optou por aquele entendimento a decisão recorrida com o qual
não concorda o recorrente acompanhado pelo EMMP.

Aqueles artos 356o e 357o integram-se no título V, relativo ao pro-
cesso de execução fiscal enquanto que o arto 171o se reporta à forma
de interposição de recurso de actos jurisdicionais tal como se encontra
enunciado no título III do mesmo código referente ao processo judicial
tributário.

No sentido de que o mencionado arto 356o se reporta, exclusi-
vamente, aos recursos das decisões de natureza jurisdicional no âmbito
do processo de execução fiscal tal ”como emerge da sua inserção
sistemática” já que são de natureza jurisdicional no âmbito do processo
de execução fiscal tal ”como emerge da sua inserção sistemática”
já que são de natureza jurisdicional as decisões do juiz proferidas
no âmbito da oposição à execução, nos embargos de terceiro, na
verificação e graduação de créditos, na anulação da venda (arto 237o2)
e a decisão que julga o recurso judicial interposto das decisões da
AF nos termos do arto 355o do CPT, pronunciou-se Alfredo José
de Sousa, CPT, Comentado e Anotado, 1a edição, p. 727.

Inserindo-se o arto 356 do CPT no âmbito do processo de execução
fiscal (título V), no qual se integra o processo de oposição (Secção V)
que por sua vez se localiza no capítulo II sob a epígrafe do processo
parecer-nos-ia que o elemento textual e sistemático conduziriam à
interpretação acolhida pela decisão em apreciação.

Nesta perspectiva o recurso teria de ser interposto mediante re-
querimento com simultânea apresentação das alegações. Assim o
arto 357o do CPT estabeleceria o direito subsidiário para as situações
não reguladas no arto 356o do mesmo diploma legal.

Entendemos que este arto 357 do CPT não estabelece o direito
subsidiariamente aplicável às situações não previstas no arto 356o do
CPT mas antes que o direito subsidiariamente aplicável aos recursos
da presente secção é o do CPCivil, em tudo o que não estiver previsto
no CPT.

Na verdade estabelece este arto 357o do CPT que ”em tudo o
que não estiver previsto neste código, aos recursos da presente secção
aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido
no Código de Processo Civil para os recursos em processo de
execução”.

Sem grandes alterações era já este o sentido do arto 265o do CPCIm-
postos que se reportava aos recursos em processo de execução fiscal.

No referido CPCImpostos o arto 259o reportava-se à forma de in-
terposição do recurso acrescentando o seu § 3o que ”o disposto neste
artigo não prejudica o preceituado na lei respectiva quanto ao recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo”.

Por sua vez o arto 87o § único do RSTA estabelecia que o relator
mandará notificar as partes ”para alegarem, se no requerimento da
interposição do recurso tiverem declarado pretender fazê-lo no Su-
premo Tribunal”.

O arto 171o do CPT, inserido no capítulo VII (Dos recursos de
actos jurisdicionais), incluído no Título III (do processo judicial tri-
butário) consagra uma solução em tudo semelhante à estabelecida
no mencionado arto 259o do CPCImpostos.

A oposição como outros processos cuja regulamentação se encontra
prevista no Título V (do processo de execução fiscal) pode ser qua-

3001

lificado como um processo judicial tributário tal como se encontra
definido no arto 118o 1 do CPT quando aí se estabelece que este
”tem por função a tutela judicial dos direitos e interesses legalmente
protegidos em matéria fiscal”.

Aqui chegados e conforme se escreveu no Ac. deste Tribunal de
11-10-95, Rec. 18.855, que vimos acompanhando de perto, encon-
tramo-nos numa situação de ”equivocidade invencível nos limites de
análise textual e sistemática do CPT, pelo que urge convocar o estudo
do fim da lei, conjugado com . . . a remissão para a regulamentação
dos recursos no STA prescrita do CPCI, aliás, mantida a vigorar nos
termos do arto 131o 1 da LPTA”.

Nesta perspectiva parece-nos que não estava na mente do legislador
do CPT revogar a remissão efectuada para a regulamentação dos
recursos no STA tal como constava do CPCI pois que se o pretendesse
tê-lo-ia feito de forma mais clara.

Nesta perspectiva se entende que o âmbito de aplicação do arto 356o

do CPT se circunscreve aos recursos interpostos de decisões da Ad-
ministração Fiscal proferidas nos termos do arto 355o do CPT.

Em processo de oposição, como o dos presentes autos, em que
a primeira decisão é já jurisdicional não se encontra correspondente
recurso regulado pelo mencionado arto 356o do CPT.

Como se escreve no referido Ac. deste Tribunal os recursos de
tais decisões envolvem questões cuja importância económica ou com-
plexidade jurídica é semelhante à das discutidas em processos judiciais
cujo regime de interposição de recurso se encontra submetido às regras
do arto 171o do CPT pelo que não se descrotinam razões para que
o CPT tivesse abandonado a tradição anterior de preservar a aplicação
da lei dos recursos para este Tribunal também em processo de
oposição.

Neste sentido se pronuncia a doutrina que igualmente acompa-
nhamos (Lima Guerreiro e Dias Mateus, CPT Comentado, p. 27).

Nos termos expostos entende-se que não devia ter sido julgado
deserto o recurso em apreciação.

3. Assim sendo concede-se provimento ao presente recurso e re-
voga-se o despacho recorrido para que seja substituído por outro
que não julgue deserto o recurso com o mesmo fundamento.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — (Relator) — António Pim-
pão — Brandão de Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

IRC - Custo - derrama - Art.o 41o n.o 1 al. a) do CIRC
Lei 10-B/96, de 23-3.
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Doutrina que dimana da decisão:

A derrama, como imposto acessório do IRC, não é de con-
siderar custo fiscal deste, dedutível na respectiva matéria
colectável - ano de 1992.

Recurso no 21809 em que o recorrente é o O.C.P. Portugal — Produtos
Farmacêuticos, SA e recorrida Fazenda Pública e de foi relator
Ex.mo Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do S.T.A.:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por O.C. Portu-
gal — Produtos Farmacêuticos, SA, da sentença do TT de 1a Inst.a
do Porto, preferida em 18-02-97, que julgou improcedente a impug-
nação judicial por aquela deduzida contra a liquidação de IRC, de
1992, quanto ao montante de 2.448.435$00.

Fundamentou-se a decisão em que, sendo a derrama um imposto
acessório daquele tributo, já que, lançada pelos municípios e não
podendo exceder 10% sobre a respectiva colecta, depende inteira-
mente desta, não devendo, assim, ser considerada custo - art.o 41o

n.o 1 al. a) do CIRC -”porque não é um encargo fiscal necessário
a realização do ganho mas, antes e apenas, a tributação desse mesmo
ganho que aqui é considerado o facto tributário”, ao que acresce
a nova redacção do referido preceito, dada pelo dec.-lei 7/96, de 7
Fev.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1o- O IRC incide sobre o «lucro real», tal como resulta do apu-

ramento contabilístico;
2o- Para efeitos de apuramento do lucro tributável, em regra, é

custo tudo quanto esteja contabilisticamente reconhecido como tal,
sendo indispensável à obtenção dos proveitos;

3o- Só o não serão os encargos especificamente excluídos por norma
fiscal expressa;

4o- Assim, para determinação do lucro tributário em IRC, a regra
é a dedutibilidade de todos os encargos como custos fiscais;

5o- É excepcional, insusceptível, pois, de aplicação analógica, a nor-
ma do art. 41 n.o l, al. a) do CIRC, que impede a dedução do IRC
como custo para tal efeito;

6o- Na vigência da inicial redacção desta alínea, a derrama, como
encargo fiscal que é, só não seria assim dedutível como custo, na
definição do lucro tributável, se coubesse no conceito de IRC;

7o- IRC e derrama são conceitos distintos: quanto ao destino da
receita, à normalidade ou excepcionalidade da incidência e aos sujeitos
tributários activos - num o estado, na outra os municípios;

8o- Por isso, não pode, nesta perspectiva, tratar-se a derrama como
um mero adicional do IRC, antes como um imposto acessório dele;

9o- As diferenças entre estas duas figuras tributárias levam à con-
clusão que o conceito do imposto da derrama não cabe no conceito
de IRC;

10o- Se o legislador do CIRC quisesse exceptuar também a derrama
daquela regra de dedutibilidade dos encargos fiscais como custos,
só teria de usar, na redacção do art. 41 n.o 1 al. a) do CIRC, uma
fórmula semelhante à que usara meses antes, ao dar nova redacção
à alínea c) do art. 32 do CCI, através do D.L. 95/88;
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11o- Face à inicial redacção do art.23 al. f) e 41 n.o 1 alínea a),
a colecta da derrama é de considerar como custo na determinação
do lucro tributável em IRC;

12o- Não altera esta conclusão a nova redacção dada ao art. 5o

da lei nol/87, pelo D.L. 470-B/88;
13o- Também não altera esta conclusão a natureza interpretativa

conferida pela lei orçamental de 1996 à nova redacção do art.o 41
n.o 1 alínea a) do CIRC;

14o- Tal alteração inova face à redacção anterior pelo que é in-
constitucional a atribuição daquela natureza, impondo-se a conclusão
de que a nova redacção da norma apenas dispõe para o futuro, ie,
de 1996, inclusive, em diante.

Termos em que...deverá ser revogada a douta sentença, sob recuso,
considerando a derrama como custo...”

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o emitiu parecer no sentido do não

provimento do recurso já que, por um lado, a derrama é um imposto
sobre o rendimento com estrutura ou incidência similar ao IRC, pelo
que deve ser enquadrado de modo idêntico ou semelhante e, por
outro, a redacção dada á alínea a) do no 1 do art.41 do CIRC, pelo
art.o 28o da lei 10-B/96, de 23-3, tem natureza interpretativa, sendo
por isso de aplicação retroactiva, nos termos do art. 13o do C. Civil,
já que lhe foi expressamente atribuída pelo n.o 7 do art. 28o da dita
lei, com plena validade pois que se veio decidir questão controvertida,
consagrando-se um dos entendimentos jurisprudenciais; retroactivi-
dade 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:
« - Por escritura pública de 21-12-94, a aqui impugnante procedeu

à fusão, por incorporação, com a sociedade ”Castilho e C. Fucrs,
Lda”, mediante transferência global de todo o activo e passivo desta
sociedade;

- Simultaneamente, aumentou o seu capital social, transferindo a
sua sede social da Av. Gomes Pereira, n.o 27 A a C, em Lisboa,
e alterando a sua denominação de ”I. C. Crespo SA”, para ” OCP
Portugal – Produtos Farmacêuticas, SA”;

- as supra-referidas alterações foram objecto do registo na Con-
servatória do Registo Comercial do Porto;

- a sociedade extinta, designada por ”I.C. Crespo, SA”, apresentou,
em 28 de Maio de 1993, a sua declaração de rendimentos referente
ao exercício de 1992;

- em 26-05-95, deduziu reclamação graciosa contra a autoliquidação
apresentada, com fundamento em erro na determinação do lucro tri-
butável, por não ter considerado como custo a derrama, no montante
de 6.405.506$00;

- esta reclamação foi tacitamente indeferida;
- esta impugnação foi deduzida em 15-09-95;
- aquando da já apontada data - 28-05-93 -, a sociedade ”I.C. Crespo,

SA” procedeu à autoliquidação em IRC, no montante de Esc.
64.055.066$00 e de derrama no valor de 6.405.506$00”.

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 1992.
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Na redacção anterior á lei n.o 10-B/96, de 23-5 (Lei do Orçamento
do Estado para 1996), o art. 41o n.o 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
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 art.5.o da lei n.o1/87,
de 6-1, com a redacção do Dec. Lei 470-B/88, de 19-8, já que só
existia quando houvesse colecta daquele, sendo calculada sobre o seu
montante.

Como se escreveu no Ac. deste tribunal, de 23-1-92, 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 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 art.o 41o n.o1, alínea a) do código do IRC” cfr. igual-
mente os autores e locais aí referidos.

Efectivamente, a tal conduz, desde logo, a ratio do preceito: a de
que os impostos incidentes sobre o lucro tributável não podem cons-
tituir 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 mesma natureza deste.

Ou seja: em tal alínea, estava compreendido tanto o tributo aí
expressamente mencionado - o IRC - como, pelo seu espírito, os
acessórios dele.

Nem, como e 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 es-
senciais dos impostos (incidência, isenções e taxa), a interpretação
extensiva, 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 no espírito respectivos).

E, no mesmo sentido, ainda os ali citados Prof. Teixeira Ribeiro,
Alexandre do Amaral, Brás Teixeira e também Nuno Sé Gomes, Teo-
ria Geral dos Benefícios Fiscais, pág.273 e Fisco n.o 45 págs.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. Art.1o e 9o do seu Estatuto
apurado pelo dec. lei 215/89, de 1 Julho, ao contrário do que aí se
prevê para a integração analógica”.

E o mesmo se diga relativamente à conjugação dos art.o 23o al. f)
e a dita al. a) do art.o 41o, ambos do CIRC.

Estabelecendo aquela regra da dedutibilidade, como custos, de to-
dos os encargos fiscais e ainda que se considerasse surgir esta última
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como norma excepcional, ela é, todavia, também susceptível de in-
terpretação extensiva - art.o 11o do Cód. Civil.

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 incidam
sobre os lucros”.

Ou o n.o 7 do art.28 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 asserção passar a resultar inequivocamente
da própria letra da 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 requisitas: 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 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
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, vol. 1.o, pág. 62, 4.a 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
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que o intérprete aquela poderia chegar - como chegou - sem ul-
trapassar os referidos limites.

Como tudo resulta do referido aresto de 23/1/92 - cfr. ainda, Pinto
Fernandes e Cardoso dos Santos, CIRC anotado, 3.a edição, pág.
350, e Rogério Fernandes Ferreira in CTF, 378-12.

E, como norma interpretativa em sentido próprio interpretação
autêntica) - cfr. Ferrara, 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 - art.o
13o n.o 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 publicada na data em que o foi a lei in-
terpretada - cfr. Cód. Civil Anotado, cit, vol. 1.o, pág. 19.

E daí que se não ponham quaisquer problemas de constitucio-
nalidade, designadamente a nível da protecção da confiança.

Na verdade, em tal contexto, tratando-se de uma questão de solução
jurídica duvidosa, os contribuintes não tinham fundamento para con-
fiarem numa determinada interpretação do art.o 41o n.o 1 al. a) do
CIRC e, assim, a sua interpretação autentica não é susceptível de
violar uma confiança fundada daqueles na adopção da interpretação
que preferiam, pelo que a referida norma não padece de incons-
titucionalidade.

Não existe, pois, qualquer cláusula de retroactividade ilegítima,
ofensiva dos princípios da legalidade e do estado de direito demo-
crático, expressos no art.o 106 e 2.o da Constituição da República
e, em consequência, do direito à propriedade privada consagrada no
seu art.o 60o, em suma, ao regime dos direitos, liberdades e garantias
a que se referem os art.17 e 18 do mesmo diploma fundamental.

Pelo que improcedem todas as conclusões do recurso.
Cfr., aliás, no sentido exposto, os recentes Acs. deste tribunal, de

4-12-96 Rec. 20.733, de 5-3-97 Rec. 20.772, de 16-4-97 Rec.21.488,
de 14-5-97 Rec. 21.346 e 21.565.

Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se
a sentença recorrida.

Custas pela recorrente em procuradoria de 50 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Domingos Brandão de Pi-
nho — Luís Filipe Mendes Pimentel — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente: Duarte Carvalho.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Processo. Tribunal de revista. Recurso. Fundamentos.

Doutrina que dimana da decisão:

O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos ma-
teriais da causa não pode ser fundamento do recurso de
revista, salvo havendo ofensa de disposição expressa da lei
que exija certa espécie de prova para a existência do facto
ou que fixe a força de determinado meio de prova.
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Recurso n.o 21 823. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Alfredo
Alves Soeiro. Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com o acórdão

do Tribunal Tributário de 2a instância (actualmente Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo), de 96.10.29,
que confirmou a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância do
Porto (2o Juízo-1a Secção), de 95.10.03, recorre dele para esta for-
mação judicial, pedindo a sua revogação.

2. A decisão da 1a instância julgou procedente a oposição deduzida
por Alfredo Alves Soeiro, com os demais sinais dos autos, contra
a execução fiscal contra ele revertida e que foi instaurada origina-
riamente contra a sociedade ESQUIMÓ — Produtos Alimentares,
L.da, para a cobrança da dívida proveniente de contribuições para
o CRSS do montante de 3 249 986$00, sob fundamento de que se
provara a causa de pedir alegada pelo oponente de que não havia
exercido real e efectivamente as funções de gerente da sociedade
no período a que respeitavam tais contribuições e, consequentemente,
não se verificava um dos pressupostos da obrigação de responsabi-
lidade subsidiária do arto 13o do D.L. no 103/80, de 9 de Maio.

3. O acórdão, ora impugnado, estribou-se no entendimento de que
o juízo probatório tirado sobre se o oponente tinha ou não exercido
de facto as funções de gerente no período considerado, cujo acerto
a recorrente controvertera, não merecia censura e de que, corres-
pondentemente, o recorrido era parte substantivamente ilegítima por
inexistência do pressuposto da obrigação de responsabilidade legal
do exercício efectivo das funções de gerente.

4. Pretexta agora a recorrente, nas suas alegações de recurso, que
o oponente deve ser considerado parte legítima, em virtude da 2a ins-
tância ter feito uma errada apreciação da prova produzida nos autos
ao sobrevalorizar a testemunhal contra a documental e de não poder
aceitar-se este juízo, por ir contra o demonstrado nesta de que o
oponente estava nomeado gerente no pacto social, recebia remune-
ração mensal pelo seu trabalho e efectuava descontos sobre ela para
a Segurança Social.

5. O recorrido contra-alegou defendendo o julgado.
6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso por este se estribar em erro do juízo
probatório que não pode ser conhecido por este tribunal enquanto
de revista.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se o tribunal a quo fez uma errada apreciação das

provas ao conferir maior credibilidade aos elementos de facto ma-
nifestados pelas testemunhas do que os manifestados em documentos.

2. A matéria de facto.
A decisão recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
a) Tendo sido extraído mandado de penhora não foi possível cum-

pri-lo em virtude do executado não exercer a actividade no local à
mais de três anos reportados à data de 25/5/1994 e não serem en-
contrados bens, desconhecendo-se onde pudessem existir.



(1) Cf., entre outros, Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio Nora, Manuel de Processo
Civil. 1985, p. 471.
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b) Assim em 26 de Maio daquele ano o sr. chefe de repartição
de finanças ordenou a reversão da execução contra os responsáveis
subsidiários.

c) Entre estes, foi considerado o Alfredo Alves Soeiro, conforme
constava da declaração da contribuição industrial dos anos de 1986
e 1987.

d) Nessa qualidade foi citado pessoalmente em 15/9/94, pela 1a Re-
partição de Finanças da Maia.

e) Em 17 de Junho de 1985, foi constituída no Terceiro Cartório
Notarial do Porto a dita sociedade ”o ESQUIMÓ”.

f) Por escritura de 12 de Setembro desse mesmo ano, Manuel Ro-
drigues Martins da Silva e esposa dividiram a quota de 1000 contos
em duas, cedendo uma a Alfredo Alves Soeiro.

g) No entanto, este não presidiu aos destinos da ”ESQUIMÓ”,
efectuando vendas, dando ordens aos empregados, realizando paga-
mentos, olhando pelos bens a adquirir, assinando letras e cheques.

h) Por outro lado, raramente se encontrava nas instalações da
”ESQUIMÓ”.

i) O Alfredo Alves foi indicado nas folhas de férias para a Segurança
Social como auferindo remuneração e os respectivos encargos foram
contabilizados.

j) Por escritura do Sexto Cartório Notarial do Porto, lavrada em
25 de Julho de 1988, o Alfredo Alves Soeiro e esposa cederam a
sua quota ao Manuel Rodrigues Martins pelo preço de oito milhões
e quinhentos mil escudos.

l) A oposição foi deduzida em 4/10/94.
3. Da questão decidenda: o erro na fixação dos factos materiais

da causa.
Como se disse, o que a recorrente pretende é que este tribunal

ad quem censure o juízo probatório tirado pelo tribunal a quo, em
termos de ficar definido que o recorrido exerceu de facto a gerência
no período a que respeita a dívida exequenda, ao contrário do que
nele ficou assente.

Mas esta pretensão não pode ser acolhida. E não o pode ser porque,
estando-se em presença de uma causa inicialmente julgada por um
tribunal tributário de 1a instância, a competência desta Secção se
restringe à matéria de direito, nos termos do no 4 do arto 21o do
ETAF.

Equivale isto por dizer que os poderes deste Supremo se quedam
pelos do tribunal de revista (arto 721o do C.P.C.) e que o recurso
não pode ter por objecto o erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa, salvo o caso de ofensa a 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 (no 2
do arto 722o do C.P.C.).

A alteração pelo tribunal de revista do quadro de facto fixado
pela instância apenas poderá fundamentar-se na violação de qualquer
norma que estabeleça uma situação de prova legal, de prova cujo
valor a lei antecipadamente determine (as chamadas situações de pro-
va legal, por confissão, documentos autênticos, alguns documentos
particulares e por presunções legais) (1).

(2) Assim o proclama o art. 665.o, n.o 1, do C.P.Civil que diz expressamente que «o
tribunal colectivo aprecia livremente as provas e responde segundo a convicção que tenha
formado acerca de cada facto.»
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A apreciação das provas segundo a livre convicção do tribunal,
que é a regra no domínio probatório (2), não cabe nos seus poderes
e não pode, consequentemente, ser fundamento do recurso de revista
(arto 721o no 1 do C.P.C.).

Por razões de prestígio e funcionalidade dos tribunais, essa tarefa
foi reservada apenas aos tribunais inferiores.

Como é evidente, a impossibilidade de censura do juízo de facto
pelo tribunal de revista envolve a fixação, quer dos factos materiais
simples, quer dos complexos e conclusivos, quer, finalmente, das ila-
ções, inferências ou interpretações deles tiradas pelas instâncias, pois
também estas resultam da constatação e aplicação de regras de ciência
e de experiência comum, cuja consideração só é possível em sede
de facto.

Ora, a recorrente refuta o resultado do juízo probatório tirado
pela instância no sentido de que o recorrido não exercera as suas
funções de gerente, no período considerado, não porque ele viole
qualquer daquelas normas que autorizam a revisibilidade do juízo
probatório pelo tribunal de revista mencionadas no no 2 do arto 722o

do C.P.Civil, mas porque entende que os elementos objectivos re-
feridos nos documentos deveriam ter sido privilegiados, no espírito
do julgador, com maior grau de credibilidade do que os constantes
dos depoimentos das testemunhas, a quando da formação da sua
convicção.

Só que este aspecto contende com a aplicação do princípio legal
da livre apreciação das provas pelo tribunal que julgou a matéria
de facto e esta não pode, como se viu, ser censurada por este tribunal.

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, 12 de Novembro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues
(Relator) — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Duplicação de Colecção. Pagamento
da dívida exequenda.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Para que se dê por verificado o fundamento da duplicação
de colecta é necessária a presença cumulativa de três
elementos: unidade do facto tributário, identidade da na-
tureza entre a contribuição ou imposto pago e o que novo
se exige, e coincidência temporal do imposto pago e da-
quele que outra vez se pretende cobrar.



3010

II — Não ocorre, assim, tal fundamento, se um contribuinte
pagou, duas vezes, a 2a prestação da contribuição au-
tárquica, de determinado ano, não tendo pago a 1a, que
lhe vem a ser exigida coercivamente, mas verifica-se existir,
sim o fundamento do pagamento da dívida exequenda.

III — Na verdade, estando paga, por inteiro, a contribuição
deste ano, com a consequente satisfação de interesse con-
creto do Estado credor, embora com uma incorrecção
meramente formal, tem de haver-se por cumprida a obri-
gação fiscal do contribuinte.

Recurso no 21.826 em que é recorrente Frescalgarve - comércio e
indústria de Produtos Frescos e Congelados, Ld.a e recorrida Fa-
zenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Coelho
Dias.

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

1. ”Frescalgarve - Comércio e Indústria de Produtos Frescos e Con-
gelados, Ld.a”, inconformada com o acórdão de fls. 70, tirado, em
17.12.96, no T.T. de 2a Instância, no qual se negou provimento ao
recurso que interpusera da sentença de fls. 36, decisão esta que julgara
improcedente a oposição que deduzira à execução fiscal para cobrança
da 1a prestação de contribuição autárquica do ano de 1990, respeitante
a seis prédios urbanos, no montaste de 55.612$00, daquele acórdão
veio recorrer para este STA, assim concluindo a alegação do recurso:

”a) A Contribuição Autárquica referente ao ano de 1990, devida
pela aqui recorrente, é do montante total de Esc.111.224.00.

b) Essa contribuição encontra-se integralmente paga, pelo que a
respectiva obrigação tributária se encontra extinta.

c) Tal contribuição foi paga em duas vezes, uma pela quantia de
Esc. 55.612.00 em 30/9/91, e outra, pela quantia de Esc. 55.612.00
em 31/l0/94.

d) A liquidação anual da Contribuição Autárquica representa um
facto tributário único, representando a colecta aparada através dessa
operação um facto tributário único também e o produto do resultado
da aplicação de uma taxa a um determinado rendimento;

e) Estando provado que foi paga a totalidade da colecta ou seja
a quantia de Esc. 111.224.00 existe duplicação de colecta ao pre-
tender-se cobrar de novo uma prestação respeitante ao mesmo facto
tributário, à mesma contribuição e relativa ao mesmo período de
tempo a que se devem imputar os pagamentos efectuados pelo
recorrente.

f) Ao decidir coma decidiu, o douto acórdão recorrido violou o
disposto nos art. o 286o e 287odo Código de Processo Tributário.”

Termina pedindo, com o provimento do recurso, se revogue o acór-
dão recorrido, dando-se procedência à deduzida oposição.

1.1 Não houve contra-alegações.
1.2 O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste STA, emitiu parecer

favorável à recorrente.
1.3 Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada nos autos a seguinte factualidade:
”a) Pela RF de Albufeira corre termos a execução fiscal instaurada

contra a oponente e de que constitui título executivo o original do
doc. que constitui fl. 8.
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b) Com referência aos imóveis mencionados no título executivo
e relativamente ao ano de 1990, a oponente pagou a 2a prestação
de Cont. Autárquica a que se reporta nada de cobrança com o número
500355240/1007/12/8 (vol. docs. de fls. 9, 10 e 11).

c) Em 31/10/94, a oponente voltou a pagar a 2a prestação da Cont.
Autárquica, mencionada na al. anterior, referida a mesma nota de
cobrança (doc. de fl. 13).”

2.1 Face a esta factualidade, entendeu-se, no acórdão recorrido,
não integrar a mesmo o fundamento de oposição à execução fiscal
previsto na alínea f) do art.o 286o do CPT, ou seja, a duplicação
de colecta, que fora invocada no recurso interposto da sentença da
1a instância, consequentemente se negando provimento a esse recurso.

2.2 Vejamos, pois, se procedem as razões aduzidas pela recorrente
contra aquele acórdão.

Ora, a duplicação de colecta, fundamento de oposição à execução
fiscal previsto na alínea f) do n.o 1 do art.o 286o do CPT, só ocorre
quando, nos precisos termos do art.o 287o, 1, daquele diploma, estando
paga por inteiro uma contribuição ou imposto se exija da mesma
ou de diferente pessoa uma outra de igual natureza, referente ao
mesmo facto tributário e ao mesmo período de tempo, postulando
assim, tal figura jurídico-tributária a verificação, cumulativamente de
três elementos: unidade do facto tributário identidade da natureza
entre a contribuição ou imposto pago e o que de nos se exige, e
coincidência temporal do imposto pago e daquele que outra vez se
pretende cobrar.

A duplicação da colecta resulta, assim, da pluralidade de ”apli-
cações” da mesma norma, o que a distingue da dupla tributação,
caso em que estamos perante a aplicação duma pluralidade de normas
(cfr. A. Xavier, ”Manual . . .”, pags. 223/224 e A. de Sousa e S. Paixão,
”CPT, Coment. E Anot. ”, 2a Ed., pg. 580).

Por isso se dispõe, no n.o 3 do citado art. o 287o que ”Alegada
a duplicação, obter-se-á informação sobre se este fundamento Já foi
apreciado noutro processo e sobre as razões que originaram a nova
liquidação” (sublinhado nosso).

Trata-se, portanto, dum novo acto tributário, idêntico a outro an-
terior, salvo quanto ao sujeito passivo, que pode ser diferente, do
qual resulta uma colecta idêntica à proveniente daquele, segundo
a regra das três identidades já referidas. Assim, a situação de facto
que vem apurada nos autos, e que este Tribunal tem de acatar, no
caso, de harmonia com o disposto no art. o 21o 4, do ETAF, não
pode subsumir-se àquela figura jurídico-tributária da duplicação de
colecta, tal como ficou definida.

Na verdade, a ora recorrente, por razões que não importa aqui
referir, até porque não constam do probatório fixado, pagou, duas
vezes, a 2a prestação da contribuição autárquica relativa a 1990, mas
não pagou a 1a prestação, sendo esta que constitui a dívida exequenda
da execução a que deduziu a presente oposição.

Deste modo, mesmo considerando que a contribuição autárquica
em causa podia ser paga em duas prestações iguais nos termos do
art.o23o, 1, do CCA, e que a recorrente entregou nos cofres do Estado
a totalidade da quantia que, relativamente a esse tributo, havia sido
liquidada mediante o referido pagamento duplicado, não estamos pe-
rante a figura da duplicação de colecta, porquanto a contribuição
que lhe é exigida não resultou duma ”nova liquidação”, que desse
origem a colecta idêntica à proveniente doutro acto tributário anterior,
sendo sim uma parcela da colecta resultante duma única liquidação,
mais precisamente a 1a prestação das duas, iguais, dessa colecta.
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Porém, se a situação de facto que vem provada não configura a
duplicação de colecta, deve entender-se que se verifica o pagamento
da dívida exequenda, confirme alega a recorrente, outro fundamento
de oposição à execução fiscal, conforme se prevê na alínea e) do
n.o 1 do art.o 286o do CPT.

Na verdade, a ora recorrente pagou, em 30/9/91, a 2a prestação
da contribuição autárquica relativa a 1990, no montante de 55.612$00,
e em 31/10/94 pagou idêntica quantia reportada à mesma nota de
cobrança daquela prestação, sem juros de mora, nem custas, ao abrigo
do DL 225/94, de 5 Set., conforme consta do probatório e dos do-
cumentos aí mencionados.

Assim, quando a execução foi instaurada para cobrança da 1a pres-
tação, posteriormente a 10/7/95, data da emissão da respectiva certidão
de relaxe, conforme se vê dos documentos de fls. 8 e 16 dos autos,
já a ora recorrente havia pago a totalidade da contribuição autárquica
liquidada relativamente a 1990, ou seja, a quantia de 111.224$00.

Deste modo, embora o segundo pagamento efectuado tenha sido,
indevidamente, imputado a uma nota de cobrança já paga anterior-
mente, não pode deixar de considerar-se extinta a obrigação tributária
pelo seu cumprimento, no caso o pagamento da prestação de con-
tribuição autárquica que fora liquidada relativamente a 1990, do re-
ferido montante de 111.224$00 (cfr. Braz Teixeira, ”Princípios de Di-
reito Fiscal”, vol. I, 3a Ed., pgs. 297 e segts.).

Na verdade, sendo o interesse do credor que define a ”função”
da obrigação, a qual consiste na satisfação do interesse concreto da-
quele proporcionada através do sacrifício imposto ao devedor pelo
vínculo obrigacional alcançado esse fim, como sucedeu na hipótese
dos autos, embora com uma incorrecção meramente formal, tem de
haver-se por cumprida a obrigação fiscal da ora recorrente (Cfr. A.
Varela, ”Das Obrigações em Geral”, Vol. I, 6a Ed., pgs. 161 e segts.)

Assim, dando-se por verificado o fundamento de oposição à exe-
cução previsto na alínea e) do n.o 1 do art. o 286o do CPT, procede
a pretensão da ora recorrente, não podendo manter-se na ordem
jurídica o acórdão recorrido que, assim não decidindo, violou aquela
norma.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se o
acórdão recorrido, bem como a sentença da 1a instância, por ele con-
firmada, julgando-se procedente a oposição à execução deduzida pela
ora recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido de Fonseca Li-
mão. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

IVA. Alteração de rendimento colectável. Notificação ao su-
jeito passivo. Efeito impeditivo da caducidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A notificação por via postal ao sujeito passivo de alteração
do rendimento colectável será de fazer por meio de carta
registada c/ aviso de recepção.

2 — Se feita por simples carta registada não opera a presunção
da sua perfeição no 3o dia posterior ao do registo.

3 — E se o recibo da entrega da correspondência vem a ser
assinado pelo destinatário em data em que esgotado es-
tava o prazo de caducidade de liquidar imposto, a no-
tificação já não produz o efeito impeditivo desta, que
a lei lhe atribui se praticada em tempo.

Recurso n.o 21.828, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Hermenegildo Santos Ramos, e em que foi Relator Exmo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Inconformado como o acórdão do TT2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso da sentença do TT1a instância de Lisboa que
havia julgado procedente a impugnação deduzida por Hermenegildo
Santos Ramos contra a liquidação do IRS de 1989, no montante de
127 080$00, veio o Representante da FaPa recorrer do mesmo, con-
cluindo a sustentar que:

- a notificação de IRS referente a 1989 apenas tinha de ser efectuada
através de simples carta registada;

- tendo o registo da carta emitida ocorrido em 23.12.94 deverá
considerar-se efectuado no 3o dia posterior, logo, em 26.2.94, o que
interrompeu o prazo de caducidade do direito à liquidação;

- a presunção mantém-se apesar do levantamento da notificação
nos Correios só ter ocorrido em 2.1.95.

O acórdão teria violado os arts. 67o/3 e 139o/3 do CIRS e 65o/3
e 33o/1 do CPT.

O Exmo. Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento uma vez que a notificação em causa deve ser
feita por carta registada c/ aviso de recepção, sendo a feita por simples
carta registada nula ou anulável, o que a impede de produzir efeito
impeditivo da caducidade; mesmo que assim não fosse a eficácia da
notificação só se verificaria na data do seu efectivo recebimento, quan-
do já decorrera o respectivo prazo de caducidade.

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

1) Em 3.10.94 a Direcção Distrital de Finanças de Lisboa alterou
o rendimento colectável declarado pelo contribuinte Hermenegildo
Santos Ramos da dec. mod. 2 apresentada em 28.5.90, fixando-o em
1 291 561$00, com base no art. 66o do CIRS (fls. 10 e 11 dos autos);

2) Em 23.12.94, foi emitida a nota de liquidação no 5512409561
respeitante a IRS de 1989 do citado contribuinte, no montante de
127 080$00 (doc. fls. 13);

3) Em 23.12.94 foi registada na Estação dos CTT de Cabo Ruivo
sob o no 592 o impresso 98 611 do qual constava a nota de liquidação
referida em 2 (doc. fls. 15);

4) O contribuinte apresentou o doc. de fls. 27, do qual conta “Pode
ser levantada nos dias úteis a partir de 9H30 do dia 27.12.94 até
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ao dia 3.1.95 das H . . . até às 12H30 e das 15H00 às 19H00 ver
carimbo aposto no rosto.

Em 26.12.94. Por . . . (rúbrica ilegível).
Recebi a correspondência a que se refere este aviso.
Em 95.1.02. Assinatura Hermenegildo Santos Ramos.
No lado direito do mesmo documento consta:
“Confirmamos a entrega do registo 98 611 Cabo Ruivo (Lx) em

2.1.95” e o carimbo dos CTT com os dizeres “Em 24.8.95, 2560 Torres
Vedras”.

Nos termos do arto 67o do CIRS, a alteração nos rendimentos
declarados pelo sujeito passivo a que a Administração procedeu (item
1 do probatório) deve ser notificada (decisão e respectivos funda-
mentos) ao respectivo contribuinte, sendo que, quando efectuada a
notificação por via postal, a mesma o será por meio de carta registada
c/ aviso de recepção, nos termos do art. 139o/2 do citado diploma.

A notificação postal sujeita a essa forma considera-se feita no dia
em que for assinado o aviso de recepção pelo destinatário ou por
pessoa que o possa fazer nos termos do regulamento dos serviços
postais (art. 66o/3 do CPT), prevendo o art. 99o desse regulamento,
de 1902, ainda em vigor nos termos do art. 4o do Reg aprovado
pelo DL 176/88, de 18.5, que o recibo de entrega da correspondência
feita na estação seja ali assinado.

A sujeição a tal forma de notificação resulta, igualmente, do
art. 65o/1 do CPT, uma vez que o acto notificado (a alteração do
rendimento colectável do contribuinte) é respeitante à situação tri-
butária do mesmo.

Assim, não tem razão a recorrente FaPa quando sustenta que a
notificação em causa podia ter sido feita apenas através de simples
carta registada e que, por conseguinte, valia a presunção da sua per-
feição no 3o dia posterior ao do registo, nos termos do art. 139o/3
do CIRS e 66o do CPT.

A presunção referida, na verdade, não opera e a notificação só
se veio a aperfeiçoar na data da assinatura da correspondência, re-
ferida no item 4 do probatório, atendendo a que a formalidade da
assinatura no aviso de recepção, por não ser essencial, é suprível
por aquele acto, através do qual se alcançou o objectivo que a no-
tificação visava produzir - o conhecimento da alteração do rendimento
colectável.

Só que o aperfeiçoamento da notificação veio a ocorrer em 2.1.95,
quando havia decorrido o quinquénio seguinte ao ano a que o ren-
dimento respeita, esgotado em 31.12.94, pelo que o acto já não pro-
duziu o efeito impeditivo que os arts. 84o do CIRS e 33o do CPT
lhe atribuem, se praticado em tempo.

E, assim, a caducidade do direito a liquidar o imposto se verificou
porque nenhuma causa impeditiva operou a tempo (arto 331o/1 do
CCivil).

Tendo feito o acórdão recorrido correcta aplicação da lei.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas, porque não são devidas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente: António Mota
Salgado.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

RECURSO PARA A SECÇÃO DE CONTENCIOSO TRI-
BUTÁRIO DO STA. Fixação dos factos materiais da causa.
Juízos sobre os factos provados. Incidência em IVA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos
materiais da causa efectuadas na instância recorrida, não
se inscreve nos poderes de cognição da Secção de Con-
tencioso Tributário do STA nos processos inicialmente
julgados nos tribunais tributários de 1a instância.

2 — Tal enunciado abrange erros invocados acerca de juízos
de facto, assentes em presunções naturais, sobre o não
exercício de actividade comercial e o carácter não co-
mercial de vendas realizadas, para o efeito de enqua-
dramento na incidência do IVA por remissão para a in-
cidência em contribuição industrial.

Recurso n.o 21 830. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José
Luís Paris Couto; Relator: EXMO. CONSo. Dr. ERNÂNI FI-
GUEIREDO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acordão do TT 2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso interposto da sentença da 1a instância que
julgou procedente a impugnação deduzida por José Luís da Rocha
Paris Couto contra a liquidação de IVA relativo aos anos de 1987
e 1988, veio da mesma recorrer o Representante da Fa Pa, concluindo
a sustentar que o recorrido exerce, com carácter de habitualidade,
a profissão de pintor e comerciante de obras de arte e é representado
em Portugal por José Mário Brandão Ferreira da Silva, tendo praticado
actos de comércio pendentes de contribuição industrial através da
Galeria Nasoni e passíveis de IVA, ascendendo tais vendas nos anos
em causa a 51 746 000$00, o que não é simbólico, nem pode con-
siderar-se como destinado a satisfazer necessidades pessoais do
recorrido.

O recorrido foi notificado da liquidação nos termos do art. 27o

do CIVA e iniciou a sua actividade em Portugal de pintor de arte
em 11.87 e vendeu quadros nos anos em causa.

O acórdão recorrido teria violado os art. 1o, 2o, 27o e 83o, todos
do CIVA.

Contra-alegou o recorrido, a sustentar não ter praticado actos de
comércio incidentes de CI, nem tal teria sido provado, pelo que o
Rte apenas pretendia discutir matéria de facto, o que é vedado ao
Supremo.

O Exmo. Magistrado do Mo Po é de parecer que se negue pro-
vimento ao recurso, porquanto o Rte apenas fundamenta o recurso
na negação do probatório estabelecido para o que é este tribunal
incompetente.
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Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

“1o

Em visita às Galerias Nasoni os serviços de fiscalização tributária
verificaram que o impugnante reside no estrangeiro e aufere ren-
dimentos em Portugal.

2o

Constataram também que o impugnante efectua transmissões de
obras de arte da sua autoria com a mesma galeria.

3o

O impugnante iniciou a actividade em 01.01.1987 como Pintor de
arte.

4o

Os mesmos serviços constataram as seguintes vendas:
a) 07-09-1987 um quadro Riopelle por 10 200 000$00
b) 03-12-1987 um quadro Riopelle por 10 296 000$00
c) 07-01-1988 um desenho Picasso por 9 500 000$00 e uma aguarela

Miró por 2 750 000$00
d) 30-06-1989 um quadro Riopelle por 6 000 000$00, um quadro

Miró por 5 000 000$00 e um quadro Picasso por 8 000 000$00

4o

A administração fiscal procedeu à liquidação do IVA em falta no
montante de 8 469 360$00 e juros compensatórios de 5 369 462$00.

5o

O impugnante foi notificado da liquidação em 09-11-1991 e para
pagar as quantias liquidadas no prazo de 15 dias.

6o

A quantia em dívida foi debitada ao Tesoureiro da Fazenda Pública
em 28-01-1992.

7o

O impugnante deduziu impugnação em 20-11-991.

8o

O impugnante é pintor de renome mundial e colecciona por gosto
e por conhecer o valor deles e seus autores quadros e obras de vários
artistas.

9o

Ao longo de 25 anos de estadia em Paris o impugnante relacionou-se
com a maior parte dos autores que colecciona.

10o

O impugnante ensina pintura na Escola Superior de Belas Artes
em Paris.

11o

O impugnante não se dedica à venda de quadros.

12o

O impugnante não vendeu os quadros objecto de tributação com
o intuito de obter lucro.

13o

As vendas tributadas visaram realizar dinheiro.
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14o

Os quadros vendidos já se encontravam na posse do impugnante
há cerca de 2 anos.’’

A Rte Fa Pa, a fundar a sua pretensão a que as vendas referidas
em 4o do probatório sejam sujeitas a IVA nos termos dos arts. 1o

e 2o do CIVA, por preencherem os requisitos legais da incidência
real da contribuição industrial (arts. 1o e 2o do CCIndustrial), veio
sustentar o exercício, por parte do recorrido, e com carácter de ha-
bitualidade, da actividade de pintor e comerciante de obras de arte
e a prática por aquele de actos de comércio enquadráveis no âmbito
daqueles preceitos do CCI.

Sobre tal matéria ponderou o acórdão recorrido que “não dispomos,
assim, de elementos nenhuns que nos permitam afirmar que o re-
corrido adquiriu os quadros com vista à posterior revenda, integran-
do-os no seu activo, isto é, no património afecto ao comércio (que
se provou não exercer), lucrando, ou sequer, querendo ou podendo
lucrar com as vendas em causa”. Tudo o que sabemos é que os adquiriu
e mais tarde vendeu, obtendo dinheiro... A actividade do recorrido,
tal qual no-la permite aperceber o elenco dos factos apurados, sal-
dou-se em integrar no seu património, que inclui uma colecção de
pintura, obras que, cerca de dois anos depois, alienou onerosamente”.

Ora, estes juízos sobre os factos provados juízos de facto também
são, assentes em presunções judiciais ou naturais, de que ao tribunal
do julgamento de facto era lícito valer-se como simples elementos
de prova a apreciar livremente, conforme os arts. 351o e 396o do
CCivil, e sujeitos a serem neutralizados por contraprova, o que o
tribunal recorrido considerou não se verificar.

Pretende o Rte questionar tais fixações de facto, ao aduzir que
o recorrido exerce o comércio de obras de arte contra a asserção
judicial de que o mesmo “não se dedica à venda de quadros, habitual
ou ocasionalmente”, e ao invocar o carácter comercial das vendas
realizadas, verificável pelo montante elevado a que ascenderam, contra
os assertivos do acórdão transcritos, está a invocar erros na apreciação
das provas e na fixação dos factos materiais da causa, cujo conhe-
cimento não se inscreve nos poderes de cognição desta forma-
ção — art. 21o/4 do ETAF e 722o/2 do CPCivil.

Até porque se não invoca ofensa de lei que exija certa espécie
de prova para a comprovação de um facto ou que fixa a força de
determinado meio de prova que o no 2 do art. 722o encarrega o
tribunal de revista de conhecer em consideração à natureza jurídica
de tais pontos de análise.

Daí, que as pronúncias judiciais sejam de acatar por este tribunal,
que as não pode rever, nos termos do art. 729o/2 do CPC.

E sem o suporte fáctico que a decisão das instâncias negou, não
se dão por preenchidos os pressupostos da incidência do IVA cons-
tantes dos arts. 1o e 2o do CIVA, pelo que é de manter o aresto
recorrido.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas, porque não devidas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Coelho
Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Poderes de cognição do S. T. A., enquanto Tribunal de revista;
recursos; omissão do dever de apontar vício ou erro à decisão
recorrida e sua consequência.

Doutrina que dimana da decisão:

Não pode lograr êxito o recurso se, nas respectivas conclusões,
não vem apontado vício ou erro de que padeça a decisão
recorrida.

O S. T. A., funcionando como Tribunal de revista, apenas
conhece de matéria de direito.

Recurso n.o 21 831 em que é recorrido Horácio José Bento Pavão,
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator Exm.o Cons.o
Dr. Fonseca Limão.

Horácio José Bento Pavão, não se conformando com o Acórdão
do T. T. de 2a Instância, a fls. 148, dele interpôs recurso para este
S. T. A. terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

“1 - Em 16 de Julho de 1981 foi levantado um processo contra
a sociedade Rectoperfis, Comércio e Representação, Lda, por não
ter pago as suas dívidas de contribuição à Caixa de Previdência e
Abono de Família do Distrito de Lisboa, relativas aos meses de Maio,
Julho, Setembro e Novembro de 1980.

2 - Nessa firma embora constassem três sócios com a classificação
de gerente, apenas um, Carlos Alberto Gomes Pereira era gerente
de facto e exclusivo, pois nunca prestou contas e só ele dispunha
das chaves do cofre.

3 - Com os excessos e desmandos de tal gerente, a sociedade foi
à falência e as dívidas ficaram por pagar, tendo-se furtado ao pa-
gamento ardilosamente os responsáveis.

4 - Depois de todos os que foram processados se terem descartado,
inclusive o único responsável, foi processado o recorrente que desde
Setembro de 1979 até ao fim de Janeiro de 1981 esteve a trabalhar
na Madeira, não tendo tido qualquer contacto com a Rectoperfis
nesse período, e em 6 de Fevereiro de 1981 ficou fora da Rectoperfis
e definitivamente liberto de todo e qualquer encargo relativo à mesma.

5 - Decorridos mais de 16 anos, ainda permanece no processo
da Rectoperfis, Lda o recorrente, que foi acusado no Tribunal Tri-
butário como se tivesse sido o responsável pelo impostos que deviam
ter sido pagos quando ele se encontrava a trabalhar na Madeira.

6 - Perante a factualidade que em nada compromete o requerente,
nada mais resta que a absolvição definitiva.

A reforçar o seu direito, o requerente pede a sua absolvição.
O Exm.o Magistrado do M. P., junto deste S. T. A., foi do parecer

que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O Acórdão recorrido deu como provada a seguinte matéria de

facto:
“1 - Contra Rectoperfis - Comércio e Representações, Lda, com

sede na Rua Carlos Maia, 26-A 26-B em Lisboa, foi instaurada em
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16/7/1981 a execução fiscal n.o 1270/81 para cobrança de contribuições
em dívida à Caixa de Previdência e Abono de Família do Comércio
do Distrito de Lisboa referente aos meses de Maio, Junho, Setembro
e Novembro de 1980.

2 - Por despacho de 19/2/1983, proferido no mencionado processo
executivo fiscal foi ordenada a reversão da execução, entre outros,
contra o ora oponente, sendo que anteriormente, em 23/3/1982, re-
sultara negativa a tentativa de citar a sociedade executada, conforme
o teor de fls. 6 do mencionado processo, cujo teor se dá por in-
teiramente reproduzido e fora informado nos termos constantes de
fls. II do dito processo executivo.

3 - Em 9/1/90 foi ordenada a citação do ora oponente tendo para
o efeito sido remetida a Carta Precatória n.o 15/91 à 3a Repartição
de Finanças de Almada em 16/1/1991.

4 - O ora oponente apresentou a sua petição de oposição em 11/3/91.
5 - O ora oponente desde o dia 6/2/1981, afastou-se da vida da

sociedade Rectoperfis deixando de exercer qualquer função de ge-
rência efectiva do mesmo.

6 - A sociedade Rectoperfis foi declarada falida por sentença de
14/12/1983.

7 - O processo de falência foi arquivado por não ter sido encontrado
qualquer activo liquidável.

8 - O oponente no ano de 1980 figurava como um dos gerentes
de Rectoperfis, Lda.

9 - Não se provou que o oponente, antes do fim de Maio de 1980
se afastou de vida da executada.

O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso, interposto pelo
ora recorrente da decisão do T. T. de 1a Instância, que se julgara
improcedente a oposição deduzida à execução fiscal contra si revertida,
por, em síntese, não vir apontado à sentença vício que acarrete a
sua anulação ou erro de julgamento, seja de facto, seja de direito,
que possa conduzir à sua revogação.

Confrontada a peça recorrida com as conclusões do recurso, e são
estas que lhe delimitam o sem âmbito, igual conclusão é de extrair.

Na verdade, o acórdão recorrido sai incólume das conclusões do
recurso, pois não lhe vem imputado qualquer vício ou erro que possam
conduzir à sua anulação ou revogação.

Ora nos termos do art.o 676o n.o 1, 684o e 690o do C. P. Civil,
os recursos destinam-se a modificar decisões constituindo ónus do
recorrente a indicação dos fundamentos por que pede a sua alteração
ou anulação.

Deste modo, se o recorrente se alheia, nas conclusões do recurso,
da decisão recorrida, são aquelas ineficazes para a pretensão de a
anular ou revogar, o que, no caso dos autos, nem sequer vem pedido.

Por outro lado, as conclusões do recurso limitam-se a pôr em causa
o probatório da decisão recorrida, quer contrariando-o quer invocando
questões de facto que nele não foram estabelecidas.

Ora, a este S. T. A., funcionando como Tribunal de revista, apenas
lhe cabe fixar o regime jurídico adequado aos postos materiais fixados
pelo Tribunal recorrido (v. art.o 729o n.o 1 do C. P. Civil e 21o n.o 4
do E.T.A.F.), não podendo censurar o erro na apreciação das provas
nem na fixação daquelas, salvas as excepções referidas no art.o 722o

n.o 2 do C. P. Civil, que “in casu” não ocorrem.
Em suma, o recorrente não só não ataca o Acórdão recorrido como

suscita questões de que este S. T. A. não pode conhecer.
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Daí que não possa lograr êxito o recurso por ele interposto.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — João Plácido de Fonseca Li-
mão — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva Ro-
drigues.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Prescrição do procedimento judicial em processo de transgres-
são e liquidação efectuada neste.

Doutrina que dimana da decisão:

Extinto, por prescrição, o procedimento para aplicação da mul-
ta deve o processo de transgressão prosseguir para apreciação
do imposto nesse mesmo processo liquidado.

Recurso no 21.858. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Mocar,
SA. Relator: Exmo. Conso. Dr. António Pimpão.

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

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Santarém, julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial e ordenou o arquivamento do processo de transgressão.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o 1 do CPT.
c) Nos termos do RCPCI, aprovado pelo DL 449/71, de 26-10,

contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas custas.
d) Deve declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por

outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.

A recorrida Mocar, S.A. em contra-alegações, sustenta que «ainda
se conceda provimento ao recurso, na parte em que se conheça da
omissão de pronúncia, o certo é que desta não resulta, nos termos
defendidos pelo recorrente, uma decisão que, sem mais, condene a
recorrida no pagamento do imposto, juros e custas, visto que a ve-
rificar-se omissão de pronúncia cabe ao Tribunal decidir, mas co-
nhecendo de todas as questões suscitadas nos autos» pelo que deve
ser negado provimento ao recurso.

Foi proferido despacho sustentando o decidido.
O EMMP entende que o recurso merece provimento desta forma

se acompanhando a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Os presentes autos de transgressão fiscal forma instaurados na se-

quência do levantamento do auto da notícia por falta de pagamento
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do imposto de compensação referente ao 3o e 4o trimestre do ano
de 1982.

A sentença em recurso julgou extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial, nos termos do arto 27o do DL 433782, de 27-10,
aplicável subsidiariamente, por força do arto 4o 2 do RJIFNA.

Consta, ainda, da sentença em apreciação o seguinte: «No que
diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de compensação,
não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva».

Concluiu a mesma sentença nos seguintes termos: «o Tribunal ex-
tinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado ... e,
consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

A recorrente FP não questiona a decisão em apreciação enquanto
decidiu julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado e nessa parte ordenou o arquivamento dos autos não sendo,
por isso, objecto do presente recurso a responsabilidade penal da
recorrida.

O presente recurso apenas questiona a decisão em apreciação na
parte em que não condenou no imposto liquidado e nas custas (como
no presente processo não são pedidos juros resultará tal pedido de
erro de simpatia uma vez que os mesmos são pedidos em outros
processos onde foi proferida decisão semelhante à recorrida), o que
na prespectiva da recorrente FP constituiria omissão de pronúncia.

Contudo inexiste a suscitada nulidade por omissão de pronúncia
já que a decisão em apreciação afirmou, expressamente, o seguinte:
«No que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de com-
pensação, não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva».

É certo que a mesma sentença concluiu que «o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado ...
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

Este juízo prendeu-se, sem compreendemos o sentido da decisão
recorrida, com o entendimento de que extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial não poderia o tribunal conhecer da responsabi-
lidade da arguida pelo imposto pelo que o processo teria de ser dado
por findo.

Nesta prespectiva existirá não nulidade por omissão de pronúncia
mas, eventualmente, errada interpretação da lei que se refere à apre-
ciação e conhecimento da liquidação do imposto no processo de
transgressão.

Na vigência do CPCI perante a existência de transgressão fiscal
podia o correspondente processo ser instaurado não só para aplicação
da multa como para que o imposto devido fosse exigido.

A liquidação e cobrança do correspondente imposto só devia ser
feita em processo de transgressão quando a lei assim o determinasse.

Existindo dúvida sobre o sentido da lei tal liquidação devia ser
feita em processo administrativo autónomo servindo o processo de
transgressão para aplicação da correspondente multa ficando este pro-
cesso suspenso nos termos do arto 105o do CPCI.

Se a liquidação e cobrança do imposto é efectuada fora do processo
de transgressão a prescrição da multa conduzirá ao arquivamento
deste processo.

A questão a equacionar nos presentes autos consiste em determinar
qual a consequência da prescrição da multa sobre o processo de trans-
gressão quanto neste haja sido liquidado o imposto.

É entendimento jurisprudencial corrente que os artos 115 do CPT
e 27o do DL 433/82, de 27-10, se reportam, respectivamente, à extinção
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do procedimento judicial penal e contra-ordenacional por prescrição
não se referindo à prescrição da obrigação tributária ou ao imposto
liquidado no processo de transgressão pelo que deve este processo
de transgressão prosseguir para cobrança do imposto mesmo depois
de prescrita a multa.

Inexistem motivos para alterar esta orientação jurisprudencial já
que tais normas não se aplicam à prescrição das obrigações tributárias
pois o seu âmbito circunscreve-se à prescrição do procedimento penal
referido nos casos em que o imposto tenha sido liquidado e esteja
a ser apreciado em processo de transgressão nos termos dos artos
104o a), 105o, 117o e 126o do CPCI.

Com efeito a vigência dos preceitos normativos que permitiam a
liquidação e cobrança de certos impostos no processo de transgressão
relativamente a factos ocorridos antese da entrada em vigor do RJIF-
NA e CPT encontra-se ressalvada pelos artos 2o e 5o 2 do DL 20-A/90,
de 15-1 e 11o do DL 154/91, de 23-4.

Por força do arto 2o do DL 20-A/90 as normas, ainda que de natureza
processual, do RJIFNA só se aplicam só se aplicam a factos praticados
posteriormente à entrada em vigor do presente diploma o qual, com
data de 15-1-90, foi publicado em suplemento ao DR distribuído em
30-1-1990.

O arto 5o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em vigor
as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja decisão,
com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas até à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entenda que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo arto 52o do RJIFNA, só se aplique
aos factos praticados a partir de 4-2-1990 mantendo-se até esse mo-
mento as normas de direito contravencional que se reportavam às
transgressões.

Da conjugação de todos estes preceitos resulta que terá de ser
no processo de transgressão, regulado nos termos do CPCI, no qual
liquidado o imposto, que deve ser praticado o acto que define a obri-
gação tributária.

Assim se entende, acompanhando Alfredo José de Sousa, CPCI,
2a edição, 1986, p. 335, nota 4, que o processo de transgressão quando
vise tão-so, ou também, a exigência de imposto nele liquidado seja
apenas ou cumulativamente uma acção de condenação sendo a li-
quidação efectuada no processo de transgressão um acto adminis-
trativo cuja executoriedade só lhe advirá com a sentença condenatória.

Nesta perspectiva, extinto o procedimento para aplicação da multa,
deve o processo de transgressão ser instaurado ou prosseguir para
arrecadação do imposto liquidado.

Conforme se escreveu no recente Ac. deste Tribunal de 2-7-97,
Rec. 21.856, sobre questão idêntica à dos presentes autos “à CRP
é indiferente que a definição, com força coerciva, da concreta obri-
gação do imposto se faça por acto judicial ou por acto administrativo,
desde que neste caso esteja garantido o recurso contencioso previsto
no no 4 do artigo 268o».

Diversos preceitos legais estabeleciam que o processo de trans-
gressão devia ser instaurado ou prosseguir para arrecadação do im-
posto e juros, mesmo depois de prescrita a infracção tributária (cfr.
arto 74o do CIProfissional, 103o § único do CIComplementar, 89o

§ 1o do CICapitais, 30o do RIsVeículos, 34o do ICompensação e
arto 219o § 2o do RISelo).

3023

Estamos perante regimes especiais de liquidação e cobrança de
impostos que se aplicam no campo específico da previsão normativa
e que não foram revogados por normas gerais gerais emitidas no
âmbito do processo penal (cfr arto 7o 3 do CCivil) nem por normas
que, na esfera de outras cédulas tributárias, estabeleceram regimes
diversos para a liquidação e cobrança de outros impostos.

Assim a prescrição do procedimento judicial impede o prossegui-
mento dos autos para aplicação da multa mas exige que os mesmos
continuem “para arrecadação do imposto devido” tal como expres-
samente resulta do arto 34o do mencionado RICompensação.

Respeitando a situação dos autos a este imposto deve o processo
prosseguir para “arrecadação” do mesmo.

Entende-se que não podia a recorrida ter sido condenada em custas
uma vez que a decisão proferida foi de arquivamento do processo
não a tendo responsabilizado quer pela multa quer pelo imposto li-
quidado em tal processo.

Não pode este Tribunal apreciar a responsabilidade da recorrida
pelo imposto pois que necessário se torna que, num primeiro mo-
mento, seja fixada a matéria de facto pertinente. Acresce que, nos
termos do arto 21o do ETAF, este Tribunal apenas conhece de matéria
de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tribu-
tários de 1a instância. De qualquer forma não poderia este Tribunal
substituir-se à primeira instância julgando tal matéria de facto já que,
desta forma, inviabiliza a possibilidade do duplo grau de apreciação
jurisdicional.

Por isso devem os presentes autos prosseguir para que seja apreciada
a legalidade ou não do imposto liquidado nos presentes autos.

Só após a apreciação desta questão deverá o mesmo tribunal se
são ou não devidas custas.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
revogando a sentença recorrida para que seja substituída por outra
que conheça do pedido de condenação do imposto liquidado e das
correspondentes custas se inexistir qualquer outra questão que impeça
tal apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Manuel
Duarte Carvalho Júnior.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Recurso n.o 21867 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Alfredo da Silva Leitão & Filhos Lda. E de que foi relator Exm.o
Cons.o Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do M.o
Juiz do T. T. de 1a Instância de Santarém, dele interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
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b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
da sentença, nos termos do art.o 144o n.o 1 do L.P.T.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos de Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo DL. 449/71, de 26 de Outubro,
contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas custas.

O M.o Juiz ”a quo” sustentou a sua decisão.
O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O presente processo de transgressão foi instaurado com base em

auto de notícia, pedindo-se a condenação dos arguidos no pagamento
de várias multas e ainda no pagamento do imposto profissional no
montante de 809.012$00 e juros respectivos de 549.237$00 (v. fls.81).

O M.o Juiz ”a quo” considerou, na peça recorrida, prescrito o pro-
cedimento Judicial, mas não prescrito a obrigação do imposto or-
denando o arquivamento dos autos.

Posto isto, apreciamos a conclusão do recurso, pois são estas que
lhe delimitam o seu âmbito.

Nas conclusões a) e b) sustenta a Fazenda que a sentença recorrida
enferma de omissão de pronúncia, sendo, por isso, nula nos termos
do art.o 144o n.o 1 do C.P.T., porquanto não conheceu do pedido
de condenação do arguido no pagamento do imposto, devendo fazê-lo.

Não tem razão.
Nos termos do art.o 660o n.o 2 do C.P.T Civil , o Juiz deve resolver

todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação...
A omissão do dever de prenúncia sobre questões que devam ser

apreciadas constitui causa de nulidade de sentença nos termos do
art.o 668o n.o 1 alin. d) do C. P. Civil e 144o n.o 1 do C. P. Tributário.

Quanto à obrigação do imposto considerou o M.o Juiz ”a quo”
que a mesma não se encontra prescrita, muito embora tenha ordenado
o arquivamento dos autos, visto entender que, julgado extinto o pro-
cedimento Judicial, este processo tinha de ser dado por findo.

Daqui se conclui que a questão relativa à obrigação do imposto
foi apreciada.

Daí que a sentença não enferme da apontada omissão de pronúncia,
não sendo, assim, nula.

Padece, no entanto, de erro de julgamento.
Na verdade, nos termos do art.o 74o do Código do Imposto Pro-

fissional, quando o procedimento para aplicação da multa se extin-
guisse, o processo de transgressão deve prosseguir para arrecadação
do imposto devido.

Esta norma logra plena aplicação na situação vertente, uma vez
que a sua vigência relativamente a transgressões praticadas até à en-
trada em vigor do RJIFNA, foi ressalvado pelos arts. 2o e 5o n.o 2
do DL. 20-A/90 de 15/1.

Ora, se a regra é o prosseguimento do processo com vista à ar-
recadação do imposto, fácil é concluir que quando no art.o 115o do
C.P.L.I. se fala em extinção em procedimento judicial apenas se con-
templa o ilícito contravencional e a respectiva pena.

Isto é , apesar da extinção do procedimento judicial, por prescrição,
os autos devem prosseguir para arrecadação do imposto.

Daí que, nesta parte, a sentença não possa manter-se, pois que
acertado seria ordenar o prosseguimento dos autos quanto ao imposto
e não o arquivamento dos autos.
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Não merece, no entanto, censura, quanto a custas, pois que, não
tendo condenado os arguidos no pagamento nem das multas nem
do imposto, a condenação no pagamento daquelas não podia ter lugar.

Refira-se, por último, que, a considerar-se que a recorrente for-
mulou pretensão, a este S. T. A., no sentido de que se proceda ao
julgamento da questão de responsabilidade do imposto, tal pedido
nunca poderia lograr êxito.

Isto porque não só não se encontra fixada a necessária matéria
de facto para o efeito, tarefa que é vedada a este S. T. A. (v. art.o 21o

n.o 4 do E.T.A.F.), como ainda porque, a acolher-se tal pretensão,
privar-se-iam as partes de terem dois graus de jurisdição.

Termos em que, concedendo parcial provimento ao recurso, se
acorda em revogar na parte impugnada, a decisão recorrida, excepto
quando a custas, a qual deverá ser substituída por outra que ordene
o prosseguimento dos autos quanto ao imposto , se não houver motivo,
que não o ora desatendido, que o impeça.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — José Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim da Sil-
va Rodrigues. — Fui presente: Duarte de Carvalho.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Matéria de facto. Incompetência do
S.T.A. em razão de hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão de 1a instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, facto que não consta
do elenco factual dado como provado pela sentença re-
corrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário do S.T.A.
não é hierarquicamente competente para o seu conheci-
mento, antes o sendo a homónima Secção do Tribunal Cen-
tral Administrativo (T.C.A.).

Recurso N.o 21.981 em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrida
Maria Virgínia Abreu Fonseca de Carvalho e de que foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A.:

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do 1o Juízo
do T.T. 1a Inst.a do Porto que julgou procedente a presente impug-
nação judicial deduzida contra liquidação de contribuição autárquica
do ano de 1991 por Maria Virgínia Abreu Fonseca de Carvalho, dela
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interpôs recurso para esta formação, rematando a atinente alegação
do seguinte modo:

1. Em causa nos autos está a interpretação a dar ao artigo 2o do
C.C.A., nomeadamente, aos seus n.os 2 e 3.

2. Deu o tribunal como provado que a impugnante logrou ilidir
a presunção contida no n.o 3 do art.o 2o e não se verifica, in casu,
a situação prevista no n.o 2 do mesmo preceito.

3. Contrariamente ao decidido, não se mostra ilidida aquela pre-
sunção, porquanto na douta sentença sob recurso é dado como certo
que a caravana em causa está assente no mesmo local há mais de
uma no e que, para além disso,

4. Não pode entender-se que a caravana seja utilizada de forma
passageira ou com finalidade transitória apesar de apenas ser habitada
durante períodos de férias e de lazer, mas antes como segunda ha-
bitação e nunca pela prática de caravanismo, por a mesma, ao longo
dos anos se mostrar fixa e não amovível para poder ser utilizada
como caravana propriamente dita, integrando, assim a previsão do
n.o 2 do artigo 2o do Cód. Civil.

5. A sentença recorrida violou o artigo 2o do C.C.A.
Contra-alegando, a impugnante conclui que:
A) O recurso deve ser rejeitado liminarmente, por incompetência

do S.T.A. para conhecer do mesmo;
B) A actividade de caravanismo, no nosso país, é, por razões cli-

matéricas e meteorológicas, passageira e transitória por natureza;
C) O Regulamento do Clube Nacional de Montanhismo “impõe”

uma actividade transitória e nunca uma vida de cigano e 2a residência
no Parque de Campismo da Árvore.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público entende que “o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito - como bem se sustenta
nas contra-alegações - circunstância que obsta a que este S.T.A dele
possa conhecer, sendo, antes, competente o Tribunal Tributário de
2a Instância”.

Ouvidas, a respeito, ambas as partes reconheceram o bem fundado
deste douto parecer.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre a dita questão

da competência hierárquica desta formação, aliás de conhecimento
oficioso — artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o e segs. do
C.P.C.

A instância julgou provados os seguintes factos:
I — Em 30.VIII.1988, foi levantado contra a impugnante o auto

de notícia que se encontra documentado a fls. 11 e que originou
a instauração na repartição de Finanças de Vila do Conde do processo
de transgressão no 88/02052257. Aí, a impugnante é acusada de não
ter apresentado a declaração mod. 129 de contribuição predial res-
peitante à sua caravana tipo residencial que se encontrava assente,
com carácter de permanência (período superior a 6 meses) no alvéolo
no 668 do parque de campismo da Árvore, desde Janeiro de 1984,
infringindo, desse modo, o disposto no arto 214o do C.C.P.

II — Os Serviços Distritais de Fiscalização Tributária do Porto ela-
boraram a relação dos contribuintes proprietáros de “caravanas tipo
residencial” que ocupavam os alvéolos do parque de campismo de
Árvore com carácter permanente, nos termos do doc. junto a fls. 12
e 13, onde consta o nome do impugnante.

III — Tal relação deu origem à inscrição oficiosa daquelas caravanas
na matriz predial urbana da freguesia de Árvore, onde forma escritas,
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como “residencial com cave instalada no alvéolo no . . .”, ficando
a caravana do impugnante inscrita com o artigo matricial no 1854.

IV — A Comissão Permanente de Avaliação atribuiu àquele prédio
da impugnante os seguintes rendimentos colectáveis: ano de
1985 — 15.116$; ano de 1986 — 18.454$, ano de 1987 — 20.948$; ao
de 1988 — 23.020$ e ano de 1989 — 25.578$.

V — A matéria colectável da contribuição autárquica de 1991 re-
sultou da conversão do rendimento colectável de 1989 pelo factor
15, originando o valor de 383.670$, a que correspondem a liquidação
de imposto de 4988$.

VI — Dá-se aqui por reproduzido o teor do Regulamento do Parque
de Campismo de Árvore junto aos autos a fls. 7.

VII — Dá-se aqui por reproduzido o teor do Clube Nacional de
Montanhismo junto aos autos a fls. 6, o qual é proprietário do Parque
de Campismo de Árvore desde 1988.

VIII — A impugnante é sócia daquele Clube de Montanhismo, ten-
do a sua roulote/caravana no Parque de Campismo de Árvore, me-
diante o pagamento de uma taxa que é fixada anualmente pela As-
sembleia Geral do Clube.

IX — A impugnante usa e habita a sua caravana apenas durante
período de férias e de lazer, altura em que pratica caravanismo.

X — O Clube Nacional de Montanhismo ficou isento de contri-
buição autárquica relativamente ao parque de campismo de Árvore,
dada a sua natureza de pessoa colectiva de utilidade pública.

Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal “a quo”, diremos
que, como bem refere o distinto P.G.A., nele não lobrigamos a ma-
terialidade vazada na 2a parte da 4a conclusão.

Com efeito, o probatório não revela que, ao longo dos anos, a
caravana se mostrou fixa e não amovível para poder ser utilizada
como caravana propriamente dita.

Ora, como este Supremo tem decidido, tanto constitui fundamento
de facto do recurso a questão sobre a verificação de factos dados
como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto a afirmação
de factos que a fixação probatória omite e cuja atendibilidade ou
relevo no julgamento do recurso são indiferentes para efeitos de de-
terminação da competência hierárquica, que se afere pelo “quid dis-
putatum”, que não pelo “quid decisum” (acórdão de 04.V.94 — rec.
no 17 463).

Pelo exposto se vê que o presente recurso “per saltum” não se
restringe a matéria de direito (artigos 21o, 4, e 32o, 1, b), do E.T.A.F.),
pelo que, para dele conhecer, carece esta Secção do S.T.A. de com-
petência, a qual cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo (T.C.A.) — artigos 42o, 1, a) daquele estatuto
1, 167o do C.P.T.

Termos em que se acorda julgar procedente a falada questão prévia,
por isso que se declara esta formação incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional e para o efeito
competente aqueloutro Tribunal Superior.

Sem custas — artigo 2o da Tabela.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Alexandre José Pery de
Linde Guerreiro de Amorim Peixoto da Cunha e Silva. — Fui presente:
Duarte Carvalho.
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Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal aduaneira. Prazo de recurso de de-
cisão que aplicou a coima. Natureza. Contagem — arti-
go 279.o do Código Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No confronto entre os normativos da Lei Quadro das
Contra-Ordenações — Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de
Outubro — com o Código de Processo Tributário — ar-
tigo 49.o — no domínio do prazo de recurso de decisões
que aplicam coimas, este último tem prevalência sobre
aquele no âmbito das infracções fiscais não aduaneiras.

II — Assim, o prazo de recurso de decisão que aplica coimas
é nos termos do artigo 491o, nos 1 e 2, do Código de
Processo Tributário de natureza administrativa ou sub-
stantiva e de caducidade devendo contar-se nos termos
do artigo 279.o do Código Civil e não um prazo processual
ou judicial pelo que não pode aplicar-se ao caso o disposto
no n.o 3 do artigo 144.o do Código de Processo Civil.

Recurso n.o 22 042. Recorrente: Carqueja — Comércio de Peixe, Lda;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Carqueja — Comércio de Peixe, Lda., identificada nos autos, não
se conformando com a decisão do M.a Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viana do Castelo que rejeitou liminarmente, por
extemporâneo, o recurso de decisão que aplicou coima de 200.000$00
pela prática de contra-ordenação prevista e punida pelo art.o 13o do
Dec. lei 45/89, de 11/2, veio da mesma interpor recurso directamente
para este STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

”1 - A recorrente foi notificada da decisão administrativa em 27
de Novembro de 1995.

2 - Em 19 de Dezembro de 1995 deu entrada na Repartição de
Finanças de Viana do Castelo o respectivo recurso de impugnação.

3 - O prazo de interposição de tal recurso conta-se nos termos
do art.o 60o n.o 1 do Dec. lei 433/82 (e não 1992 como por lapso
se refere), de 27 de Outubro, com a redacção dada pelo Dec. lei 244/95,
de 14 de Setembro, subsidiariamente aplicável nos termos do disposto
no art.o 57o do RJIFNA.

4 - Sendo certo que o CPT - norma de carácter geral não revoga
tal diploma (Lei de natureza específica).

5 - Pois uma Lei de carácter geral não revoga a Lei de carácter
específico: art.o 7o, n.o 3 do Cód. Civil.

6 - Pelo que o recurso da recorrente deu atempadamente entrada.
7 - Ao decidir de forma diferente, violou o Meritíssimo Juiz ”o

quo” o disposto no art.o 601 do Dec. lei 433/82 (?), de 27 de Outubro,
o art.o 57 do RJIFNA e o disposto no art.o 7o do Cód. Civil.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso
e revogada a sentença recorrida e substituída por outra que considere
atentadamente efectuada a interposição do recurso.”
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Não houve contra-alegação.
O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que recurso não merece provimento salientando que a questão
posta no recurso ”tem sido apreciada várias vezes pelo Supremo Tri-
bunal Administrativo sendo uniforme a jurisprudência no sentido da
natureza substantiva de tal prazo e consequente contagem nos termos
do art.o 279o do Cód. Civil (indica os Acórdãos do STA de 17.11.93
Rec. 14.101 in Ap. DR de 4.3.97 pag. V 24 e de 14.2.96 - Rec. 19.602),
o que se retira do disposto no n.o 2 do art.o 49o do C.P.T. ”norma
especial para o processo Tributário”, afastando assim o entendimento
de que exista qualquer caso omisso para efeitos de poder aplicar-se
”legislação subsidiária, designadamente a invocada pela recorrente.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No despacho recorrido deu- se como provada a seguinte matéria

táctica:
”- A recorrente foi notificada daquela decisão em 27.11.95;
- Deu entrada a petição do seu recurso em 19.12.95;
Desta factualidade partiu o Mo. Juiz para o entendimento de que

a recorrente dispunha do prazo-substantivo (art.o 49o 1 e 2 do CPT)
- de 15 dias - art.o 213o n.o 1o do CPT - para recorrer.

Entrada na data referida, o seu recurso é extemporâneo, razão
por que se rejeita liminarmente.”

A recorrente, não pondo em causa a data da notificação da decisão
que aplicou a coima nem a data da entrada do recurso nos serviços
da entidade competente, sustenta, porém, que o prazo da interposição
do recurso deve contar-se nos termos do art.o 60o n.o 1 do Dec. lei
433/82 de 27/10, com a redacção dada pelo Dec. lei n.o 244/95, de
14/9, subsidiariamente aplicável nos termos do disposto no art.o 57
do RJIFNA.

Considera a recorrente que o C.P.T. como ”norma de carácter
geral” não revogou aquele diploma, como Lei de natureza específica
que é, para concluir que o seu recurso ”deu atempadamente entrada”
pelo que o M.a Juíza ao decidir de forma diferente violou os arts.o 60o

e 57o já referidos e o disposto no art.o 7o n.o 3 do Cód. Civil.
Vejamos.
A questão que se coloca, pois, no presente recurso, é a de saber

se o prazo para a interposição de recurso da decisão administrativa
que aplicou coima por prática de contra-ordenação fiscal, prevista
no art.o 59o do Dec. lei 433/82 é um prazo administrativo ou substantivo
cujo cômputo caí na observância da disciplina jurídica do art.o 279o

do Cód. Civil ou um prazo processual ou judicial a que seria aplicável
o disposto no art.o 144o n.o 3 do Cód. Civil.

Considerou a decisão recorrida que a recorrente dispunha do prazo
substantivo (art.o 213o n.o 1 do C.P.T.) - de 15 dias - art.o 213o n.o 1
do C. P. T. - para recorrer.

Fazendo apelo ao disposto no art.o 52o do RJIFNA que remete
para a aplicação da II parte do Dec. lei 433/82, de 27/10, ”ao processo
de contra-ordenações fiscais, salvo quando as disposições processuais
destas dispuserem de forma, diferente, e lançando mas do art.o 60o

da referida Lei quadro das contra-alegações com a redacção que lhes
foi dada pelo Dec. lei 244/95 de 14/9 que consagra expressamente
que ”o prazo para a impugnação da decisão de autoridade admi-
nistrativa suspende-se aos Sábados, Domingos e feriados”, daí retira
o entendimento de que tal prazo não só não é substantivo como
mas tem aplicação como o disposto no art.o 49o do Cód. Proc.
Tributário.
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Para assim concluir, faz radicar esta ideia no pressuposto de que
a norma do CPT (art.o 49o) é uma norma de carácter geral e que
por isso mas revogou os citados artigos do DL. 433/82, que considerou
lei de ”natureza especifica”. E por isso, sendo, nessa óptica, num
prazo judicial, a entrada da petição seria tempestiva.

Não vem discutida a data em que a recorrente foi notificada da
decisão administrativa que lhe aplicou a coima e que foi em 27/11/95.

Nem tão-pouco se questiona a data da entrada na Repartição de
Finanças de Viana do Castelo o respectivo recurso/impugnação da-
quela decisão.

Tão somente se insurge a recorrente quanto à questão da natureza
do referido prazo, argumentando também com o disposto no art.o 1
do C. P. T. que estabeleceu que ”o processo relativo ao exercício
dos direitos Tributários, incluindo os de natureza parafiscal, rege-se
pelo presente Código em tudo o que não seja estabelecido em leis
especiais.”

Ora, partindo deste normativo, há-de reconhecer-se, contra o que
pretende a recorrente, que a Lei Quadro das contra-ordenações criada
pelo Dec. lei 433/82, de 27/10, assume a natureza de ”Regime Geral
(...) dos actos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo pro-
cesso” de consagração constitucional que se insere no quadro de «re-
serva relativa de competência legislativa” «da Assembleia da Repú-
blica» (art.o 168 n.o 1 alin. d) do C.R.P.) que admite autorização
legislativa ao Governo sobre tal matéria.

Daí que, constituindo o Dec. lei 433/82 uma lei quadro, jamais
pode ser considerada, bem como os seus preceitos integradores, uma
lei especial no confronto com o Código de Processo Tributário do
domínio da natureza de prazos para recursos de decisões que aplicam
coimas cuja natureza está expressamente prevista no art.o 49o deste
último diploma.

Mas há mais.
Se o art.o 2 do Cód. Proc. Tributário na sua alin. e) estabelece

como direito subsidiário o Regime Jurídico das Infracções Fiscais
não Aduaneiras que foi aprovado pelo Dec. lei 20-A/90, de 15 de
Janeiro e se o dito art.o 52o do RJIFNA prevê como direi subsidiário,
por seu turno a II Parte do Dec. lei 433/82, de 27/10, parece forçoso
extrair-se a conclusão óbvia de que o Código de Processo Tributário
não pode no domínio assinalado, ser considerado, mais concretamente,
o art.o 49o, norma geral e a Lei Quadro das Contra-Ordenações nor-
mativo sobre prazo de recursos de decisões que aplicam coimas as-
sumir a natureza específica, como sustenta a recorrente apenas no
intuito de dar prevalência a esta sobre o estabelecido no Cód. Proc.
Tributário, quanto à questão mencionada.

Em suma, o Código de Proc. Tributário máxime o art.o 49o assume
no campo de aplicação prioridade absoluta sobre o estabelecido quan-
to a prazos idênticos no citado Dec. lei 433/82, por ser norma especial.

Daqui resulta que o n.o 2 do art.o 49o do CPT ao estabelecer que
”aos prazos para dedução de impugnação Judicial, de interposição
de recurso das decisões de aplicação de coimas” se aplica o ”disposto
no n.o 1” e prescrevendo-se neste que «os prazos no processo Ad-
ministrativo Tributário ou no processo faccioso Tributário contam-se
de acordo com as regras do art.o 279o do Cód. Civil, salvo disposição
especial” é manifesto que, no caso vertente, o prazo de recurso de
decisão que aplicara a coima é seguramente um prazo administrativo
de natureza substantiva de caducidade e não num prazo Judicial ou
processual que possa beneficiar do n.o 3 do art.o 144o do C.P.C.
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Em suma, o prazo de recurso de decisão que aplica coimas aplicadas
pela autoridade administrativa não é num prazo judicial devendo con-
tar-se nos termos do art.o 279o do C. Civil por se tratar de um prazo
de natureza substantiva ou de caducidade.

O recurso interposto da decisão que aplicou a coima foi, pois,
extemporâneo, bem decidindo a sentença recorrida que não tendo
violado o art.o 60o do Dec. lei 433/82 nem o art.o 57o do RJIFNA
bem como o art.o 7o no 3 do Cód. Civil, não merece qualquer censura.

Neste sentido decidiram os Acs. deste STA de 20.1.93 Rec. 14.557
in AD 380-381, pag. 893 e segs.; de 30.11.94, - Rec. 14.558 in Af.
DR de 4.3.97 pag. 524 e de 14.2.96 Rec. 19.602.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela requerente, fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Duarte Carvalho.

Acórdão de 12 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Matéria de facto. Incompetência do
S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1.a instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, factos que não cons-
tam do elenco factual dado como provado pela sentença
recorrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário do
S.T.A. não é hierarquicamente competente para o seu co-
nhecimento, antes o sendo a homónima Secção do Tribunal
Central Administrativo (TCA).

Recurso n.o 22.071 em que é recorrente Manuel Henriques Nunes
e recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo Cons.o
Dr. Mendes Pimentel.

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

Manuel Henriques Nunes, residente na Vivenda Nunes, Bairro da
Bogalheira, Camarate, Sacavém, não se conformando com a sentença
do 1.o Juízo do TT de 1.a Instância de Lisboa que julgou improcedente
a presente oposição por si deduzida, interpôs da mesma recurso para
esta formação, rematando a atinente alegação com as seguintes
conclusões:

1. Este recurso for interposto da aliás douta sentença que julgou
improcedente a oposição.

2. Ora, o processo de execução ao qual se deduziu oposição respeita
a imposto cujo pagamento foi exigido ao oponente, mas em relação
ao qual tanto este como sua mulher, Ana Maria Nunes Marques
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Nunes, deduziram impugnação à respectiva liquidação, que se en-
contra ainda pendente.

3. O que sucedeu foi que o oponente e sua mulher foram notificados
pela DGCI, através de carta sem data, que foi por eles efectivamente
recebida já depois de 28.XII.94, da nota de liquidação n.o 5532409329,
de 22.XII.94, respeitante a IRS relativo a rendimentos auferidos no
ano de 1989.

4. Nessa liquidação, atribui-se ao oponente e sua mulher um ren-
dimento global relativamente ao ano de 1989 de 54 749 529$00, do
qual vem a resultar um rendimento colectável de 54 657 529$00 e
o montante total de imposto a pagar de 21 497 512$00.

5. A liquidação foi efectuada na sequência de processo de correcção
oficiosa do rendimento colectável declarado pelo oponente e sua mu-
lher através de declaração conjunta de rendimentos por eles apre-
sentados relativamente ao ano de 1989.

6. Esse processo teve o n.o DC2/89/10047/B da Direcção Distrital
de Finanças de Lisboa e foi instaurado contra o casal constituído
pelo oponente e sua mulher, ambos subscritores da referida declaração
de rendimentos, como sujeitos passivos A e B, respectivamente.

7. Verifica-se, no entanto, a falta de qualquer prévia notificação
à mulher do recorrente e isto apesar de, como atrás se disse, o processo
ter sido instaurado contra ambos os cônjuges, como sujeitos passivos
A e B da referida declaração, e apesar de a notificação pessoal de
ambos ter sido, no âmbito desse processo, expressamente ordenada.

8. Correu, pois, o referido processo à completa revelia da referida
Ana Maria, que nele não foi ouvida e a quem não foi, assim, dada
oportunidade de defender os seus direitos.

9. São garantias dos contribuintes — artigo 19.o do CPT:
- direito à informação;
- a fundamentação e a notificação de todos os actos praticados

em matéria tributária que afectem os seus direitos e interesses;
- os direitos de reclamação, impugnação, audição e oposição.
10. Segundo o n.o 1 do art.o 21.o do CPT, «as decisões em matéria

tributária que afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos
dos contribuintes conterão os respectivos fundamentos de facto e de
direito».

11. Dado que a mulher do oponente nunca foi notificada, nem
da fixação nem da alteração do rendimento colectável prévios em
relação à liquidação do imposto oficiosamente feita e que agora se
impugna, nem de quaisquer fundamentos para tais actos, é a liquidação
efectuada nula e ilegal, por preterição de todas as formalidades legais
inerentes à formação de acto tributário e por falta de fundamentação
da liquidação em causa — als. c) e d) do art.o 120.o do CPT.

12. O direito à liquidação de impostos caduca se não for exercido
ou a notificação não for efectuada ao contribuinte no prazo de 5
anos contados — como é o caso do IRS — a partir do termo daquele
em que se verificar o facto tributário.

13. Sucede que, sendo nula a liquidação em causa, sempre teria
caducado o direito à liquidação do imposto em causa.

14. Acresce que a notificação ao oponente se processou através
da entrega que lhe foi feita, no dia 2.XII.94, de documento com-
preendendo:

a) fotocópia do ofício da Direcção de Finanças do Distrito de Lisboa
solicitando ao Chefe da 4.a RF de Camarate a notificação pessoal
ou, se necessário, edital dos agora impugnantes do conteúdo do ofício
n.o 32 643, de 05/IX/94;

3033

b) fotocópia do ofício n.o 32 643, de 05/IX/94, subscrito pelo Di-
rector de Finanças, Sérgio Augusto Machado, comunicando a alte-
ração do rendimento colectável para o montante de 54 657 529$00
contendo como anexos:

- fotocópia de documento «IRS — Fixação de Rendimento Colec-
tável» contendo no verso ou pág. 2 o despacho com data de 28/VII/94,
subscrito por aquele mesmo Director de Finanças, que fixa o ren-
dimento colectável em 54 657 529$00;

- fotocópia (parcial) da declaração de rendimentos modelo 2 do
IRS, Anexo B, relativa ao ano 1989 apresentada pelos ora impugnantes
em 02/VI/93.

15. Ora, a notificação feita ao oponente em parte alguma contém
a indicação das razões que determinaram a alteração do rendimento
declarado pelo ora oponente e sua mulher.

16. Além disso, estando em causa um imposto relativo ao ano de
1989, a liquidação nunca poderia — como veio a acontecer — ser
feita e notificada, sob pena de prescrição, depois de 31/XII/1994.

17. Verificou-se, pois, a prescrição da dívida exequenda.
18. Mas, mesmo que não ocorresse a prescrição, o certo é que

também se verificaria a situação de ilegitimidade, uma vez que nem
sequer ocorreu qualquer citação da mulher do agora oponente para
os termos da presente execução, que se pretende fazer seguir contra
ela sem a chamar à execução e de lhe dar a oportunidade de aí
defender os seus direitos.

19. Isto para lá de a certidão que dá origem à execução fazer
referência à mulher do oponente como se fosse devedora, sem que
ela alguma vez tenha sido notificada de qualquer liquidação do imposto
que se pretende cobrar.

20. Termos em que, por violação das disposições legais acima iden-
tificadas e das alíneas b), d) e g) do n.o 1 do artigo 286.o do CPT,
deve a decisão recorrida ser revogada e julgar-se procedente a
oposição.

Sem contra-alegação, subiram os autos a esta formação tendo o
Ex.mo Magistrado do Ministério Público na mesma emitido douto
parecer no sentido da incompetência hierárquica deste Supremo para
conhecer do presente recurso, por isso que ele não versa exclusi-
vamente matéria de direito.

Apesar de adrede notificadas, nenhuma das partes se manifestou
a respeito.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre a questão da

competência hierárquica desta formação, aliás de conhecimento ofi-
cioso — artigos 3.o do LPTA, 45.o do CPT e 101.o e segs. do CPC.

A instância considerou provados os seguintes factos:
A) Corre seus termos na 4.a RF de Loures (Sacavém) o processo

de execução fiscal n.o 3492-95/100576.6, por dívida proveniente de
IRS de 1989, no montante de 21 497 512$00 constando da respectiva
certidão como devedores o ora oponente e mulher, Ana Maria Nunes
Marques Nunes.

B) Por carta registada com aviso de recepção, foi o oponente no-
tificado de que, em 22.IX.95, foi feita a sua citação para a presente
oposição, na pessoa de Felisbela Nunes, de acordo com o artigo 243.o
do C.P. Civil.

C) O oponente deduziu a presente acção em 23.X.95.
D) O oponente deduziu impugnação judicial relativamente aos mes-

mos factos desta oposição em 23.X.95.
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Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal «a quo» diremos
que, como bem refere o distinto PGA, nele não se lobrigam factos
vertidos nas conclusões 3.a, 4.a, 5.a, 7.a, 11.a, 14.a, 15.a e 16.a da alegação
do recorrente.

Com efeito, o probatório não revela que «o oponente e sua mulher
foram notificados pela DGCI, através de carta sem data, que foi por
eles efectivamente recebida já depois de 28.XII. 94, da nota de li-
quidação n.o 5532409329, de 22.XII.94, respeitante a IRS relativo
a rendimentos auferidos no ano de 1989»; que nessa liquidação se
lhes atribuiu «um rendimento global relativamente ao ano de 1989
de 54 749 529$00, do qual vem a resultar um rendimento colectável
de 54 657 529$00 e o montante total de imposto a pagar de
21 497 512$00»; que «a liquidação foi efectuada na sequência de pro-
cesso de correcção oficiosa do rendimento colectável declarado pelo
oponente e sua mulher através da declaração conjunta de rendimentos
por eles apresentados relativamente ao ano de 1989»; que nesse pro-
cesso, com o n.o DC2/89/10047/B da Direcção Distrital de Finanças
de Lisboa, não foi notificada a mulher do recorrente, «apesar de
a notificação pessoal de ambos ter sido, no âmbito desse processo,
expressamente ordenada»; que «a mulher do oponente nunca foi no-
tificada nem da fixação nem da alteração do rendimento colectável
prévios em relação à liquidação do imposto oficiosamente feita (...)
nem de quaisquer fundamentos para tais actos»; «que a notificação
ao oponente se processou através da entrega que lhe foi feita, em
02.XII.94, de documento compreendendo duas fotocópias de ofícios
da DDF de Lisboa, anexando a do n.o 32 643, de 05/IX/94, outras
duas fotocópias; que «a notificação feita ao oponente em parte alguma
contém a indicação das razões que determinaram a alteração do ren-
dimento declarado» por ele e sua mulher; que a notificação, digo,
que a liquidação foi feita e notificada depois de 31 de Dezembro
de 1994.

Ora, como este Supremo tem decidido, tanto constitui fundamento
de facto de recurso a questão sobre a verificação de factos dados
como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto a afirmação
de factos que a fixação probatória omite e cuja atendibilidade ou
relevo no julgamento do recurso são indiferentes para efeitos de de-
terminação da competência hierárquica, que se afere pelo «quid dis-
putatum», que não pelo «quid decisum» (acórdão de 04/V/94 — rec.
n.o 17 463).

Pelo exposto se vê que o presente recurso «per saltum» não se
restringe a matéria de direito [artigos 21.o, 4, e 32.o, 1, b), do ETAF],
pelo que, para dele conhecer, carece esta Secção do S.T.A. de com-
petência, a qual cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo (TCA) — artigos 42.o, 1, a), daquele Estatuto
e 167.o do CPT.

Termos em que se acorda julgar procedente a falada questão prévia,
por isso que se declara esta formação incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional e para
o efeito competente aqueloutro Tribunal Superior.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 20 000$00 e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 12 de Novembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto Assunção Barbosa — Alexandre José Pery
da Cunha e Silva. — Fui presente: Duarte Carvalho.
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Acórdão de 26 de Novembro de 1998.

Assunto:

Recurso contencioso. Contribuinte do grupo A de Contribuição
Industrial. Determinação da matéria colectável de harmonia
com as disposições aplicáveis ao grupo B. Fundamentação
do despacho recorrido. Não notificação do relatório que
esteve na base de parecer que fundamentou o despacho
recorrido.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Justifica-se a tributação de um contribuinte do Grupo
A da Contribuição Industrial pelas regras do Grupo B
se, em exame à escrita, se detecta nomeadamente a exis-
tência de contabilidade paralela não exibida e a existência
de registo contabilístico de operações fictícias.

II — E possível a fundamentação por remissão.
III — Assim, se o Subsecretário de Estado, em parecer fun-

damentado, apõe o despacho “concordo”, tal acto en-
contra-se suficientemente fundamentado - art. 125o, 1,
do CPA.

IV — A não notificação do relatório” que serviu de base a
um parecer que constitui o fundamento do acto recorrido
não conduz à invalidade do acto notificado.

Recurso n.o 16.110. Recorrente: Casa Morais, Sucessores, Ld. Re-
corrido: Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado
Adjunta e do Orçamento. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. CASA MORAIS, SUCESSORES, Ld., com sede na Rua Direita,
Montalegre interpôs, junto deste Supremo Tribunal, recurso do des-
pacho do Senhor Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de
Estado Adjunta e do Orçamento de 4 de Agosto de 1992, o qual
ordenou a determinação da matéria colectável do exercício de 1987
pelo sistema do Grupo B da contribuição industrial.

Alegou “violação de lei e falta de fundamentação”.
Sustenta que não lhe é imputada a violação de qualquer preceito

legal na elaboração da escrita, nem quanto à elaboração do modelo
2 apresentado pelo contribuinte, que o despacho recorrido se fun-
damenta num parecer conclusivo, sendo que o teor do relatório em
que o despacho recorrido se baseia não foi levado ao conhecimento
do recorrente e porque a proposta do Director-Geral das Contri-
buições e Impostos, exarado sobre o parecer dos serviços, não se
mostra fundamentado.

Resultam assim violados, respectivamente, os artos. 84o, al. a), 85o,
n. 1, e 54o, § 1o, do Código da Contribuição Industrial, artos. 68o,
124o e 125o do Código do Procedimento Administrativo, e ainda art.
84o, § 4o do Código da Contribuição Industrial.

Respondeu a autoridade recorrida, sustentando que a determinação
da tributação pelo Grupo B foi devidamente fundamentada, que a
proposta do Director-Geral da Contribuições e Impostos está de-
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vidamente fundamentada, pois baseou-se num parecer de um perito
de Fiscalização Tributária.

Em sede de alegações, o recorrente formula as seguintes conclusões:
a) Porque não é imputada ao contribuinte a violação de qualquer

preceito legal na elaboração da escrita, nem quanto à elaboração
do modelo 2 apresentado pelo contribuinte, o despacho recorrido
viola o disposto na alínea a) do art. 84o, no n.1 do art. 85o e no
§1o do art. 54o do Cód. da Cont. Industrial.

b) Porque o despacho recorrido se fundamenta num parecer con-
clusivo não tendo sido levado ao conhecimento do recorrente o
teor do relatório que serviu de base ao referido parecer; cercean-
do-se, em consequência, o seu direito de defesa, o despacho re-
corrido viola o disposto nos artos. 68o, 124o e 125o do Cód. do
Proc. Administrativo.

c) Porque a proposta do Sr. Director-Geral das Contribuições e
impostos exarada sobre o parecer do serviço se não mostra funda-
mentada, o despacho recorrido viola o disposto no § 4o do art. 84o

do Cód. da Contribuição Industrial.
d) Porque a notificação efectuada ao recorrente não inclui o re-

latório que serviu de base ao parecer que fundamenta (?) o despacho
recorrido, mostra-se violado o disposto na al. b) do art. 19o do Cód.
Proc. Tributário.

Por seu turno, o quadro conclusivo das alegações de recurso da
autoridade recorrida é do seguinte teor:

a) O acto recorrido foi proferido por aposição de “concordo” sobre
parecer que contém expressa menção do §4o do art. 64o do Código
da Contribuição Industrial.

b) O parecer sobre o qual foi aposto o despacho de “Concordo”
incorpora parecer técnico que enuncia pormenorizadamente as si-
tuações irregulares da escrita da recorrente, motivadoras do despacho
recorrido.

c) A recorrente não usou da faculdade do n. 1 do artigo 31o da
LPTA.

d) O despacho recorrido está clara e abundantemente funda-
mentado.

e) Verificam-se os requisitos do § único do artigo 114o do Código
da Contribuição Industrial.

f) A tributação ordenada pelo despacho recorrido prosseguiu o
objectivo legal de apuramento do lucro real, conforme os artigos 1o,
5o e 22o do Código da Contribuição Industrial.

g) O despacho recorrido deu cumprimento a todas as disposições
legais aplicáveis, designadamente, artigos 54o, § 1o, 84o, alínea a) § 5o,
n. 1 do C. C. Industrial, 64o, 124o e 125o do C. P. Administrativo
e 19o, alínea b) do C. P. Tributário.

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto despacho, sus-
tentando que o recurso deve improceder.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto, que se extrai dos autos, necessária

à pertinente decisão de direito:
2.1. Em 7 de Março de 1990 um perito de Fiscalização Tributária

de 2a Classe da Direcção Distrital de Finanças do Distrito de Vila
Real deu início a um exame à escrita da recorrente, nos termos do
art. 115o do Código da Contribuição Industrial.
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2.2. Do relatório elaborado por tal perito, consta nomeadamente
o seguinte:

“...Foi feita uma análise exaustiva aos documentos de suporte con-
tabilístico de forma a permitir uma análise mais correcta à realidade
e veracidade dos mesmos.

“O sujeito passivo releva os seus factos contabilísticos somente no
momento do recebimento do cliente o que provoca desfasamento
temporal da data das transacções.

“A empresa possui em funcionamento um computador onde são
lançados todos os documentos contabilísticos, contudo, certos ele-
mentos são para uso exclusivo da empresa constituindo uma dupla
contabilidade que não nos foi exibida e cujos elementos não são coin-
cidentes com os executados por um técnico de contas...

“Verificado o caixa da empresa... verificamos que o saldo efectivo
em caixa era superior ao contabilístico em 90.000$00, facto este que
consideramos como indiciário da sonegação de vendas.

“Verificamos também...a existência de tabuleiros com pão que o
sujeito passivo comercializa. Solicitados os elementos contabilísticos
foi dito pelo gerente...que não havia qualquer documento, facto que
viemos a verificar na contabilidade...

“O sujeito passivo tem máquinas registadoras na secção de vendas
por grosso e a retalho; solicitados os documentos de suporte con-
tabilístico foi declarado pelo sócio...que eram inutilizados depois de
ele conferir o dinheiro...

“Solicitados os extractos bancários, foi referido pelo sócio que eram
inutilizados depois de verificados, pelo que não nos foi possível fazer
tal conferência. De referir também que o sócio nos disse que efectuava
somente movimentos bancários com o Crédito Predial Português o
que posteriormente viemos a verificar não ser correcta tal afirmação...

“As contas de clientes e fornecedores também não aparecem in-
dividualizadas, limitando-se o técnico de contas à sua contabilização
global...

“O sujeito passivo emite, na secção de vendas por grosso, vendas
a dinheiro e vendas a crédito umas vezes manuais e outras através
do computador, e, embora liquide IVA, nas facturas emitidas estas
são contabilizadas como que fossem vendas a retalho, procedendo-se
erradamente a ventilação das taxas..

“O sujeito passivo emite guias de remessa não procedendo no pra-
zo...à correspondente emissão da factura.

“Solicitados os inventários de existências referentes a 31/12/86 e
31/12/87 verificamos que os mesmos não estavam datados nem ru-
bricados. Verificamos também que relativamente à secção de vendas
por grosso não nos foi apresentado o inventário, pelo que supomos
não existir...

“As contas de empréstimos de sócios são movimentadas mensal-
mente...é um mero arranjo contabilístico de sonegação de valores
na conta vendas e empolamento da conta empréstimos.

“De referir que o sujeito passivo não regista as vendas a dinheiro
e as vendas a crédito em face dos documento emitidos, mas sim por
um valor global...

“Verificamos...que o sujeito passivo emitia documentos sem os ele-
mentos do n. 5 do art. 35o...

“Verificou-se também o incumprimento do princípio de especia-
lização de exercícios...

“Correcção do lucro tributável:
“Face aos factos apontados anteriormente, vamos propor a tribu-

tação pelo sistema do grupo B, nos termos do § único do art. 114o
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do CCI, evidenciando sucessivamente as justificações de tal pro-
cedimento:

“1 - Inexistência de inventários físicos...
“2 - Incumprimento do princípio de especialização dos exercícios...
“3 - O facto de se ter verificado que o Caixa, apresentando uma

diferença de 90.000$00, indiciando sonegação de vendas...”
“4 - A falta de registos contabilísticos das vendas a dinheiro e

vendas a crédito emitidas individualmente e que o sujeito passivo
contabiliza pelo valor global do apuro diário.

“5 - A divergência entre os saldos das contas dos fornecedores
apresentados pelo sujeito passivo e os registados contabilisticamente”.

2.3 A correcção do lucro tributável, efectuada pelo dito perito cons-
titui o ponto 6 do relatório, encontrando-se discriminado a fls. 41
e ss. do processo instrutor.

2.4. Em 11 de Dezembro de 1990 foi elaborado o seguinte parecer
no serviço de Fiscalização Tributária da Direcção Distrital de Finanças
de Vila Real, sobre o relatório dito em 2.2.:

“Confirmo o apuramento efectuado. Considerando que as vendas
a crédito só são relevadas no momento do recebimento, a existência
de duas contabilidades, os saldos irreais de caixa, a inutilização das
fitas de máquina, a impossibilidade da reconciliação das contas de
D.O., e a inexistência de inventários físicos, impossibilita o apuramento
de lucro tributável, em face dos elementos concretos.

“As estimativas apontam para o lucro tributável de 12.276.371$00
e IVA no montante de 1.521.553$00.

“Quanto à C.I. torna-se necessária a obtenção da devida autorização
superior (§4o do art. 54o do CCI)...

2.5. Tal parecer mereceu o seguinte despacho do Director Distrital
de Finanças: “Concordo”.

2.6. Em 17/7/92, uma técnica economista da Direcção de Serviços
de Fiscalização Geral da Direcção das Contribuições e Impostos ela-
borou o seguinte parecer:

“Afigura-se-me ser de confirmar a proposta de tributação pelo sis-
tema previsto para o grupo B, porquanto as situações irregulares de-
tectadas no decurso da visita de fiscalização realizada ao exercício
de 1987, e a seguir enunciadas, indiciam que os resultados fiscais
apurados através da escrita não merecem credibilidade:

“- Existência de uma contabilidade paralela cuja exibição foi re-
cusada (ponto 3 do relatório);

“Inutilização das fitas de máquina e dos extractos, insuficiências
que impossibilitam o controlo do fluxo financeiro gerado pela ac-
tividade desenvolvida, comércio por grosso e a retalho de géneros
alimentícios. Bebidas, tabaco, produtos para a agricultura, ferragens
(pontos 4.3. e 4.4. do relatório);

“- Impossibilidade de confirmar os saldos de clientes e fornecedores,
em virtude da contabilidade somente revelar valores globais, não ob-
stante a existência de balancetes analíticos fornecedores c/c e clientes
(pontos 4.5 do relatório);

“- Falta de aderência a valores reais da inventariação física das
existências, facto que não permite controlar as mercadorias vendidas
(pontos 4.8. do relatório);

“- Os registos contabilísticos mensais relevados na conta “Emprés-
timos de sócios” traduzem operações fictícias (ponto 4 9. do relatório).

‘‘Presumiram-se vendas em falta de acordo com a metodologia re-
ferenciada no ponto 6. Págs. 10/17 do relatório e operaram-se outras
correcções nos termos do CCI.
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“Nesta conformidade, o prejuízo fiscal declarado de esc. 731.708$00
foi corrigido para o lucro tributável de esc. 12.276.371$00”.

2.7. Em 31 de Julho de 1992, o Director-Geral das Contribuições
e Impostos preferiu o seguinte despacho no parecer referido em 2.6.:
“Concordo. À consideração do Sr. Subsecretário de Estado”.

2.8. Em 4/8/92. o Sr. Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunta e do Orçamento preferiu o seguinte despacho,
consequente ao despacho referido em 2.7.: “Concordo”.

2.9. Em 19 de Agosto de 1992, o chefe da repartição de Finanças
de Montalegre notificou a recorrente do despacho referido em 2.8.
nos seguintes termos: “Fica V Exa notificado.. que por despacho de
Sua Excelência o Subsecretário de Estado Adjunto.. foi ordenada
a determinação da matéria colectável do exercício do ano de 1987,
pelo sistema do Grupo B da extinta Contribuição Industrial em virtude
da Contabilidade não reflectir o movimento efectuado, contendo vá-
rias omissões e inexactidões, impossibilitando portanto, apurar de for-
ma clara e inequívoca o lucro tributável. As inexactidões mais sig-
nificativas constam da nota anexa.

“Nesta conformidade, face ao disposto nos arts. 54o e 114o do Có-
digo da Contribuição Industrial, foi o lucro tributável fixado no mon-
tante de 12.276.371$00..., vendas no montante de..., compras no mon-
tante de..., resultando daí, em consequência, a Contribuição Industrial
a pagar no montante de 4.146.730$00, juros compensatórios no mon-
tante de 4.328.206$00 e Imposto Extraordinário s/ Lucros no montante
de 306.910$00...”.

2.10. A notificação dita em 2.9. era acompanhada do parecer dito
em 2.6., do despacho do Director-Geral, dito em 2.7., do despacho
do Subsecretário, dito em 2.8., e do mapa de apuramento do lucro
tributável proposto pela fiscalização.

3. São quatro, como se viu, os fundamentos que servem de suporte
ao recurso, a saber: (a) - porque não se faz ao recorrente imputação
da violação de qualquer preceito legal na elaboração da escrita; (b)
porque o despacho recorrido se funda num parecer conclusivo, não
tendo sido levado ao conhecimento do recorrente o relatório que
serviu de base ao referido parecer; (c) - porque a proposta do Di-
rector-Geral das Contribuições e Impostos não se mostra fundamen-
tada; (d) - Porque a notificação efectuada ao recorrente não incluiu
o dito relatório.

Vejamos cada um dos fundamentos de per si.
3.1. Defende o recorrente que lhe não é feita imputação da violação

de qualquer preceito legal na elaboração da escrita.
Mas é desde logo patente que o recorrente não tem neste ponto

qualquer razão.
Na verdade, quer o parecer, enunciado no ponto 2.6. do probatório,

quer o pormenorizado relatório elaborado por um perito de fisca-
lização tributárias, cujo pontos mais relevantes constam do ponto 2.2.
do probatório são razões mais do que suficientes que justificam o
recurso as disposições aplicáveis aos contribuintes do Grupo B.

Seria ocioso repisar agora as m Múltiplas invocadas nesse relatório,
que constam, como se disse, do probatório.

Mas parece inequívoco que essa razões justificam dizer-se que se
verifica uma manifesta “impossibilidade de controlar a matéria co-
lectável já determinada”, justificando-se assim que “a matéria co-
lectável” seja “determinada de novo de harmonia com as disposições
aplicáveis aos contribuintes do grupo B”, para usar terminologia da
própria lei - art. 114o do CCI.
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Improcede assim, manifestamente este fundamento.
3.2. E que dizer do segundo fundamento, ou seja, que o despacho

recorrido se funda num parecer conclusivo, não tendo sido levado
ao conhecimento do recorrente o relatório que serviu de base ao
referido parecer?

Pois bem.
Como se viu, o despacho recorrido é do seguinte teor: “Concordo”.
Ora, dispõe-se no n. 1 do art. 125o do CPA:
“A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição

dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores
pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte
integrante do respectivo acto”.

Como vimos, a notificação ao recorrente fazia-se acompanhar do
parecer que sustenta os despachos subsequentes, quer do Director-
-Geral das Contribuições e Impostos quer do Subsecretário de Estado.
Daí que se possa dizer que a fundamentação é expressa.

É certo que o relatório que esteve na base do parecer não foi
levado ao conhecimento do recorrente.

Mas não se seguem as consequências ditas pelo recorrente.
Na verdades deve atender-se ao art. 22o do CPT que, no seu n.

1, estatui que “se a comunicação da decisão em matéria tributável
não contiver a sua fundamentação legal, bem como outros requisitos
exigidos pelas leis tributárias, pode o interessado requerer a notificação
dos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os
contenha..“. E o n. 2 do mesmo artigo estipula que “se o interessado
usar da faculdade concedido no numero anterior, o prazo para a
reclamação ou para a impugnação judicial conta-se a parar da no-
tificação ou da entrega da certidão..”.

E igual disposição, agora para os recursos contenciosos, encontra-se
na LPTA (vide art. 31o do LPTA.)

Daqui decorre que, se o recorrente pretendesse ter acesso ao re-
latório serviu de base ao parecer que justificou o despacho recorrido,
bastava-lhe ter pedido cópia do mesmo, sendo certo que o prazo
para recurso apenas se contaria a partir da entrega do documento.

Assim, a não entrega do relatório, juntamente com o despacho,
não gera o vício que o recorrente lhe assaca, pelo que não procede
o fundamento invocado.

3.3. E o mesmo se dirá, mutatis mutandis, do terceiro fundamento
do recurso, ou seja, que a proposta do Director-Geral das Contri-
buições e Impostos não se mostra fundamentada.

Na verdade, e como vimos acima, tal proposta tem um conteúdo
idêntico ao do despacho recorrido, ou seja, tem aposta a propos-
ta-despacho de “concordo” no parecer supra-referido.

Assim, e como é óbvio, tudo o que atrás se disse (ponto 3.2.),
tem aqui plena aplicação.

Improcede assim, igualmente, tal fundamento.
3.4. E que dizer do último fundamento do recurso, que se sintetiza

no seguinte: a notificação efectuada ao recorrente não incluiu o dito
relatório que serviu de base ao parecer que fundamenta o despacho
recorrido?

Como é sabido, e e jurisprudência uniforme deste Supremo Tri-
bunal, o acto de notificação de um acto tributário é um acto exterior
a este, sendo que os vícios que afectam a notificação não tem a vir-
tualidade de gerar a invalidade do acto, podendo determinar tão-
-somente a ineficácia do acto notificado.
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E, na hipótese dos autos, como bem refere o EPGA, no seu douto
parecer, “no caso de o vício da notificação consistir na mera omissão
da indicação da fundamentação no acto de notificação, nem sequer
a eficácia desta é afectada, pois a única consequência prevista na
lei é a possibilidade do interessado requerer a notificação do que
tiver sido omitido ou passagem de certidão que o contenha - artigo
22o do Código de Processo Tributário”.

Decorre do exposto que não procede igualmente este fundamento
do recurso.

Em conclusão: o recurso do recorrente está inexoravelmente votado
ao insucesso.

4. Face ao exposto acorda-se em julgar improcedente o recurso
contencioso interposto pelo recorrente Casa Morais, Sucessores, Ld.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 50.000$00
e a procuradoria em 25.000$00.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Ernâni Fi-
gueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro 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.

Recurso n.o 19 254. Recorrente: José Augusto Oliveira Marreiros;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. An-
tónio Pimpão.

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

José Augusto Oliveira Marreiros recorre do acórdão que, no Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, negou provimento ao recurso in-
terposto da sentença que julgou improcedente a impugnação da li-
quidação de contribuição predial.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1o. Os contribuintes só devem ser tributados, em sede de impostos

directos, pelos rendimentos efectivamente recebidos.
2o. Este é princípio geral do direito fiscal português.
3o. O impugnante demonstrou, sem margem para dúvidas, não ter

recebido os quantitativos que serviram de base à determinação da
matéria colectável na liquidação impugnada.
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4o. A contabilidade da empresa administrante, Rentalgarve, L.da,
possui os elementos necessários à determinação exacta do quantitativo
recebido pelo ora impugnante.

5o. Foram postos à disposição dos elementos do Fisco todos esses
elementos.

6o. Como se confessa até na contestação da FN, tais elementos
não foram tomados em consideração apenas porque os seus agentes
o não quiseram fazer.

7o. A Rentalgarve, L.da, possuía até documentos de suporte das
despesas que pagou a entidades terceiras.

8o. A FN não pode eximir-se a examinar e tomar em consideração
tais elementos só porque tal consulta é trabalhosa e difícil, como
chegou a referir em audiência uma das testemunhas.

9o. O facto de alguns dos elementos estarem escritos em língua
inglesa não impediu o seu exame.

10o. As testemunhas arroladas pela FN demonstraram, até pelas
críticas feitas em audiência a algumas das verbas escrituradas, ter
completo domínio das mesmas.

11o. As facturas emitidas pela própria Rentalgarve, L.da, não são
elementos internos ao impugnante, já que aquela entidade jurídica
com ele se não confunde.

12o. O impugnante demonstrou pois, sem margem para dúvidas.
Ter recebido da Rentalgarve, L.da, a título de rendas, quantitativo
diverso daquele que lhe é imputado.

13o. Não há presunção de rendimentos em sede de contribuição
predial.

14o. Os rendimentos pagos pelos turistas que ocuparam o prédio
do impugnante no exercício ‘‘sub judice’’ são receita da empresa Ren-
talgarve, L.da.

15o. Não há qualquer prova de que o recorrente tenha auferido
rendimentos superiores aos por ele declarados, pelo que de acordo
com o arto 121o do CPT se verificará, no mínimo, fundada dúvida
sobre a existência e quantificação do facto tributário, pelo que este
deverá ser anulado.

16o. O conceito de renda constante do CCP não é coincidente
com o mesmo instituto do direito civil.

17o. A entrega Rentalgarve, L.da, em exploração, do prédio do
impugnante, a troco de pagamento de quantia incerta e variável é
arrendamento, para efeitos deste código.

18o. O corpo do arto 113o do CCP ordena que o rendimento co-
lectável dos prédios urbanos, é igual às rendas efectivamente recebidas.

19o. À face de tal dispositivo legal, apenas o quantitativo efec-
tivamente recebido pelo impugnante, da Rentalgarve, L.da, deve ser
tomado por base para a determinação do rendimento colectável do
seu prédio.

20o. As receitas que a Rentalgarve, L.da, gera com tal prédio são
realidades estranhas ao impugnante.

21o. A sua tributação deve ser referida apenas e só a esta empresa,
aliás sujeita a contribuição industrial, por essa actividade.

22o. Se assim não se entender, dando-se o carácter de renda, também
à facturação desta empresa, então caímos de pleno no mecanismo
previsto no § 4o do arto 6o e § 4o do arto 113o, ambos do CCP.

23o. Não há necessidade de recurso à analogia, para se aplicar
este normativo.
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24o. Por recurso aos elementos clássicos de interpretação da lei,
não pode deixar de entender-se que, por mera interpretação extensiva,
o caso ‘‘sub judice’’ é perfeitamente subsumível àquelas normas legais.

25o. A interpretação extensiva em direito fiscal é doutrina pacífica
e consolidada.

26o. Se assim não se entender, considerando que não cabe inter-
pretação extensiva no presente caso, deve ainda recorrer-se aos mes-
mos mecanismos legais, por analogia.

27o. Já que, o caso ‘‘sub judice’’ não teria, nessa óptica, regula-
mentação directa no código.

28o. A norma do § 4o do arto 113o não é norma de incidência
dirigida ao proprietário do prédio.

29o. Em conjugação com o disposto no § 4o do art. 6o com o art. 113o,
§ 4o, o legislador quis dirigir-se àquele que, detendo um prédio contra
o pagamento de determinada quantia, dele obtém também um ren-
dimento pago por um terceiro.

30o. Elas operam, portanto, e quando muito, uma delimitação ne-
gativa, no que ao proprietário concerne.

31o. Embora, com mais rigor, se diga que a sua função é tornar
passível de tributação uma realidade, a descrita na conclusão anterior.

32o. A impossibilidade de interpretação extensiva de normas de
incidência constantes do arto 106o da CRP não se aplica neste
particular.

33o. Já que tal proibição se prende apenas com a preocupação
do legislador de defender os direitos do cidadão contribuinte, não
o tornando sujeito passivo de imposto por via analógica.

34o. O arto 115o do CCP é também passível, no caso ‘‘sub judice’’,
de interpretação extensiva.

35o. As razões que levaram à existência de tal preceito são as mesmas
do caso ‘‘sub judice’’.

36o. O impugnante estava obrigado a comparticipar nas despesas
do aldeamento, exactissimamente do mesmo modo em que o está
o proprietário de fracções autónomas em regime de propriedade ho-
rizontal - DL 435/82.

37o. Ao verter o seu pensamento em letra de lei, no que se refere
ao arto 115o do CCP, o legislador só não incluiu as despesas que
ora se discutem porque os aldeamentos turísticos eram realidade
desconhecida.

38o. Foi pois erradamente aplicada a lei ao caso ‘‘sub judice’’, con-
duzindo a erro na determinação da matéria colectável.

39o. A decisão recorrida violou o disposto no arto 40o e 121o do
CPT, o arto 113o do CCP e os artos 712o 2, 792o e 794o do CPCivil.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
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 o que não foi alegado pelo recorrente
pelo que a matéria fáctica a ter em conta será a que foi fixada pelo
acórdão recorrido.

Este deu como provado que o recorrente nada recebeu da Ren-
talgarve, L.da, relativamente à ocupação do seu prédio no ano de
1983 - al. j) - pelo que não se justifica a insistência daquele em afirmar
estar provado tal facto.

Não tendo o acórdão referido dado como provado que as despesas
que invoca tivessem existido está afastada a possibilidade de este STA
as tomar em consideração, por se tratar de actividade no âmbito
da fixação da matéria de facto.
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Quanto à qualificação como arrendamento do contrato celebrado
entre o recorrente e aquela empresa é correcta a decisão do tribunal
recorrido sendo decisivo para enquadrar a situação dos autos nesse
conceito de arrendamento o facto de não haver, necessariamente,
uma retribuição por parte da Rentalgarve em contrapartida da pos-
sibilidade de utilização do imóvel.

A renda pode ser variável mas tem de existir sempre uma retribuição
por parte do beneficiário do gozo da coisa, já que a existência desta
é um elementos característico do contrato (arto 1022o do CCivil) o
que não acontecia no caso dos autos pois de acordo com a al. b)
da matéria de facto fixada, se o prédio não viesse a ser ocupado
por turistas não haveria qualquer retribuição embora o prédio estivesse
na disponibilidade da empresa.

Inexistindo arrendamento entre o recorrente e a Rentalgarve, as-
sumindo esta apenas uma função de intermediação entre o recorrente
e os ocupantes, as rendas efectivamente recebidas que relevam para
efeitos do arto 113o do CCP serão as que foram efectivamente pagas
pelos turistas ocupantes do prédio àquela empresa e não o que esta
entregou ou deixou de entregar ao recorrente.

São estas rendas que servem de suporte à incidência da contribuição
predial.

Não existindo contrato de arrendamento entre o recorrente a men-
cionada empresa inexistente sublocação não sendo aplicável o § 4o

do arto 6o e § 4o do arto 113o do CCP não havendo qualquer situação
de paridade entre a dos autos e a destas normas pois que o que
aí se prevê é uma situação em que o sublocador faz suas as quantias
recebidas dos sublocatários e em que é ele o sujeito passivo de con-
tribuição predial relativamente às quantias recebidas que excedam
o que é pago, a título de renda, ao locador.

No caso dos autos as quantias recebidas dos ocupantes do prédio,
revertiam a favor do recorrente e não daquela empresa, que apenas
cobrava, além das despesas, a remuneração do seu serviço - al. b)
da matéria de facto fixada.

Em tais disposições pretende-se determinar a base de incidência
da contribuição predial a cargo do sublocatário e não do locatário,
pelo que, estando em causa apenas a responsabilidade deste, é ma-
nifesta a inadequação do previsto naquelas disposições para regular
a situação em apreço, como aliás, o próprio recorrente parece, afinal,
reconhecer nas conclusões 28a a 30a.

No que concerne à questão do enquadramento das despesas no
âmbito do arto 115o está prejudicado o seu conhecimento por falta
do necessário pressuposto factual pois no acórdão recorrido enten-
deu-se não estar provada a realização das despesas que o recorrente
refere (fls. 187 Vo e 188) não sendo tal matéria de facto alterável
pelo STA.

O acórdão recorrido fixou o seguinte quadro factual:
a) O recorrente entregou à Rentalgarve, L.da, o seu prédio sito

na Praia da Luz, casa no 560, inscrito na matriz predial urbana sob
o arto 1361, integrado num aldeamento turístico no Algarve, a fim
de que esta o administrasse e nele alojasse turistas contra uma re-
tribuição em dinheiro por parte destes;

b) O recorrente recebia da empresa a diferença entre, por um
lado, o por ela cobrado dos turistas alojados e, por outro lado, as
despesas por aquela feitas com o prédio e sua ocupação, e a re-
muneração da empresa pelo serviço prestado;
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c) Na sequência de exame à escrita da Rentalgarve, L.da, foi feita
e notificada ao recorrente a liquidação adicional impugnada, de con-
tribuição predial relativa ao ano de 1983, de 16 903$00, acrescida
de 10.831$00 de juros compensatórios, no total de 27.734$00;

d) A liquidação foi efectuada por a fiscalização ter verificado pela
escrita da Rentalgarve, L.da, que a favor do recorrente tinham sido
creditadas no ano de 1983 rendas referentes àquele prédio, no mon-
tante de 117.157$00;

e) O recorrente não tinha apresentado até à notificação da liqui-
dação a declaração de rendas para efeito de contribuição predial,
referente a 1983, o que só veio a fazer em 14-09-89;

f) A liquidação impugnada recaiu sobre o total das rendas creditadas
pela Rentalgarve, L.da, a favor do recorrente, como recebidas dos
turistas utilizadores do prédio deste no ano de 1983, constantes da
contabilidade da empresa, na importância de 117.157$00;

g) Para a elaboração da referida liquidação adicional a FP não
procurou nem verificou na contabilidade da Rentalgarve, L.da, ele-
mentos para apurar quais os rendimentos efectivamente recebidos
pelo recorrente;

h) Para isto concorreu a circunstância de os elementos existentes
nessa empresa se encontrarem redigidos em língua estrangeira;

i) A Rentalgarve, L.da, debitou ao impugnante, na conta-corrente
relativamente ao ano de 1983, despesas no total de 207.861$00, re-
feridas no documento de fls. 27 a 31;

j) O recorrente nada recebeu da Rentalgarve, L.da, relativamente
à ocupação do seu prédio em 1983;

Afirmou, ainda, a decisão em apreciação que ‘‘não se considera
provado que o recorrente tenha ficado em 1983 com um saldo negativo
para com a Rentalgarve, referente ao seu prédio, de 92.982$00 ou
qualquer outro montante’’.

O acórdão em apreciação negou provimento ao recurso no en-
tendimento de que a liquidação impugnada respeita ao rendimento
de 1983 de um prédio urbano pertencente ao recorrente e dado de
arrendamento. Acrescentou que inexistiu contrato de arrendamento
celebrado entre o recorrente e a Rentalgarve pois existiu contrato
de arrendamento entre o recorrente, como senhorio, e os turistas
ocupantes do prédio, como inquilinos. A Rentalgarve teria com o
recorrente um contrato de prestação de serviços e mandato com as
correspondentes contrapartidas. Assim as rendas recebidas pelo re-
corrente dos mencionados turistas, no montante de 117.157$00, em
1983, ficariam sujeitas a contribuição predial.

As despesas da contra-corrente porque respeitantes a todo o ano,
sendo as rendas referentes apenas aos períodos de 15 de Agosto
a 30 de Setembro, não podiam ter sido consideradas. A AF tomou,
contudo, em consideração os abatimentos legais já que apenas con-
siderou como rendimento colectável a quantia de 83.842$00 (cfr. fls.
12).

Nas longas conclusões das alegações questiona o recorrente a ma-
téria factual fixada pelo acórdão recorrido.

Conforme sustenta o EMMP 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 o que
não foi alegado pelo recorrente pelo que a matéria fáctica a ter em
conta será a que foi fixada pelo acórdão recorrido.

Tendo o mesmo acórdão dado como assente que o recorrente nada
recebeu da Rentalgarve, L.da, relativamente à ocupação do seu prédio
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no ano de 1983 não se justifica a insistência daquele em afirmar
estar provado tal facto. Outrotanto acontecendo quanto às despesas
que invoca terem existido.

A matéria factual fixada no acórdão recorrido bem como os juízos
de facto com aquela relacionados incluem-se nos poderes de cognição
da matéria de facto que estão fora dos poderes de cognição do STA
(arto 21o 4 do ETAF).

Nos termos deste preceito legal e porque, na situação dos autos,
estamos perante um processo, inicialmente, julgado pelo tribunal tri-
butário de 1a instância, a Secção de Contencioso 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 2a Instância já que, nos termos do no 2 do mesmo artigo
‘‘o erro na apreciação das provas e da 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 matéria factual fixada, entendeu
que inexistiu contrato de arrendamento celebrado entre o recorrente
e a Rentalgarve uma vez que tal contrato ocorreu entre o recorrente,
como senhorio, e os turistas ocupantes do prédio, como inquilinos.
A Rentalgarve teria com o recorrente um contrato de prestação de
serviços e mandato com as correspondentes contrapartidas.

Assim as rendas recebidas pelo recorrente dos mencionados turistas,
no montante de 117.157$00, em 1983, ficaram sujeitas a contribuição
predial.

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 questão em apreciação.

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 o recorrente continua a discutir a existência do contrato
de arrendamento entre o recorrente e os turistas bem como a existência
das rendas que o acórdão recorrido deu como assentes bem como
a não existência das despesas que o acórdão recorrido não considerou.

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

3047

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 juízos de facto 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.

Não merece censura o acórdão em apreciação que qualificou como
de arrendamento o contrato celebrado entre o recorrente e os turistas
que ocupavam a casa a que se refere a al. a) da matéria de facto
provada.

Com efeito nada tendo o recorrente recebido da Rentalgarve re-
lativamente à ocupação do seu prédio, em 1983, (al. j) da matéria
de facto provada, não merece censura a decisão do tribunal recorrido
que considerou existir tal contrato de arrendamento com os turistas
ocupantes pois que não prestou a dita empresa qualquer retribuição
como contrapartida da possibilidade de utilização do imóvel.

A renda podendo ser variável tem de existir por parte do beneficiário
do gozo da coisa, já que a existência desta é um elemento característico
do contrato (arto 1022o do CCivil) pelo que nunca poderia existir
tal contrato de arrendamento com a Rentalgarve uma vez que esta
nada pagaria se, nos termos da al. b) da matéria de facto fixada,
o prédio não viesse a ser ocupado por turistas.

Assente a inexistência de contrato de arrendamento entre o re-
corrente e a Rentalgarve na qual esta teria assumido uma função
de intermediação entre o recorrente e os ocupantes, as rendas efec-
tivamente recebidas e que relevam para efeitos do arto 113o do CCP
serão as que foram efectivamente pagas pelos turistas ocupantes do
prédio ao recorrente.

São estas rendas que servem de suporte à incidência da contribuição
predial pelo que não existindo, na situação dos autos, qualquer con-
trato de sublocação não podem invocar-se os preceitos legais que
permitem que o sublocador faça suas as quantias que recebe dos
sublocatários sendo aquele sujeito passivo da contribuição predial pela
diferença entre as rendas que recebeu e as que pagou ao senhorio.

Com efeito e conforme resulta da matéria de facto provada (al.
b) as quantias recebidas dos ocupantes do prédio, revertiam a favor
do recorrente e não da Rentalgarve, a qual apenas cobrava, além
das despesas, a remuneração do seu serviço pelo que não tendo esta
recebido qualquer renda não era a mesma titular de qualquer contrato
de arrendamento ou de sublocação.

Não existindo contrato de arrendamento entre o recorrente e a
Rentalgarve igualmente não pode existir contrato de sublocação entre
esta e os ditos turistas não sendo aplicável à situação dos autos o
§ 4o do arto 6o § 4o do arto 113o do CCP.

Encontra-se prejudicado o enquadramento das despesas no âmbito
do arto 115o por falta do necessário pressuposto factual pois que
no acórdão recorrido entendeu-se não estar provada a realização das
despesas que o recorrente refere (fls. 187 Vo e 188) não sendo tal
matéria de facto alterável pelo STA.
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Improcedem, nos termos expostos, todas as conclusões do presente
recurso.

Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso
confirmando-se o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente fixando-se em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso ”per saltum”, matéria de facto; competência, em razão
da hierarquia do S. T. A.; competência do T. C. A.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões do recurso ”per saltum”, ma-
téria do facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S. T. A. e pela competência do T. C. A.

Recurso n.o 19 744, em que é recorrente Confecções Guadalupe, L.da

e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr.
Fonseca Limão.

Confecções Guadalupe, L.da, não se conformando com o despacho,
a fls. 57 do M.o Juiz do TT de 1a Instância de Braga, dele interpôs
recurso para este S. T. A. terminando as suas alegações com a for-
mulação de um quadro conclusivo no qual afirma que lhe foi dito
por escrito, pela Administração Fiscal, que o pagamento do imposto
não era impeditivo do prosseguimento dos respectivos processos (con-
clusão 2a).

O Ex.mo Magistrado do M.o Po junto deste S. T. A., a propósito
desta afirmação sustentou:

Que semelhante facto não foi dado como provado na peça recorrida.
Daí que, não tendo o recurso, por exclusivo fundamento, matéria
de direito, seja este S. T. A. incompetente, em razão da hierarquia
para dele conhecer.

Notificada as partes para se pronunciarem sobre esta questão, nada
disseram.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Constata-se, efectivamente, que a afirmação atrás referida não en-

contra rasto na peça recorrida.
Releva, no entanto, da matéria factual, não se prendendo com

a interpretação e aplicação da Lei, tudo se reconduzindo a saber
se tal ocorrência da vida real se verificou ou não.

De concluir é, pois que o recurso não tem, por exclusivo funda-
mento, matéria de direito.

Ora, circunscrevendo-se a competência deste S. T. A., no que res-
peita aos recursos ”per saltum” como é o caso, à matéria de direito,
forçoso é concluir pela incompetência, em razão da hierarquia deste
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S. T. A. para conhecer do presente, nos termos do art.o 32o n.o 1
alin. b) do ETAF.

Na verdade, tal competência radica, no caso vertente e nos termos
do n.o 45 n.o 1 alin. a) do ETAF no T.T. de 2a Instância, hoje T.C.A.

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. C. A. pela Secção de Contencioso Tributário.

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

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Li-
mão — (relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Eugénio Al-
ves Barata — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Isenção de Sisa. Transmissão de parte indivisa de fracção au-
tónoma de um prédio.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A isenção de sisa prevista no no 22 do arto 11o do
Código da Sisa (C. I. M. S. I. S. D.) engloba tão-só
o prédio ou uma sua fracção autónoma para habitação.

II — A transmissão isolada de parte indivisa de um prédio
ou de uma sua fracção autónoma fica, assim, sujeita
ao pagamento de tal imposto autárquico.

Recurso no 20 231; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Nélson
Martinho Galego; Relator: Exmo Conso Dr. Cunha e Silva.

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

Inconformada com a decisão proferida pelo Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro que julgou procedente a impugnação for-
mulada por Nélson Martinho Galego e, consequentemente, anulou
a liquidação efectuada pela Repartição de Finanças de Faro e título
de imposto municipal de sisa, veio a Fazenda Pública dela interpor
recurso, formulando nas suas alegações as seguintes conclusões:

a) — A isenção prevista no no 22 do arto 11o do C. I. M. S. I.
S. D., não aproveita a transmissão isolada de partes indivisas de prédio
ou de fracção autónoma de prédio;

b) — A admitir-se o contrário estaria aberto a caminho à evasão
fiscal, bastando adquirir tantas fracções indivisas quantas as neces-
sárias para fraccionando o preço e valor do imóvel para se obter
total isenção;

c) — A transmissão em causa nestes autos respeita à transmissão
isolada de metade indivisa de uma fracção autónoma de um prédio
urbano, pelo que não pode beneficiar da aludida isenção;
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d) — Por tudo o que se refere e o que consta de fls. 27/30 e 32,
que se mantém, deve ser dado provimento ao presente recurso e
consequentemente revogada a sentença recorrida.

Houve contra-alegações defendendo a sentença, e o Exmo Ma-
gistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu
douto parecer no sentido de que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos ante de mais a matéria de facto provada:
a) — Por escritura pública de 93/10/11 o impugnante comprou, pelo

preço declarado de 2.500.00$00, metade indivisa de uma fracção au-
tónoma, nos termos constantes do doc. que constitui fls. 4 e segs.
a que, aqui, se dá por reproduzido para todos os efeitos legais.

b) — Avaliado, que foi, tal imóvel, ficou o mesmo, inscrito na matriz
predial sob o arto 6882-AB, com o valor patrimonial de 4.417.500$00.

c) — Em 95/05/30, a Rep. de Finanças de Faro, com referência
à aquisição mencionada em A), liquidou a sisa ora impugnada, no
montante de 250.000$00. (cfr — doc. de fls. 20, que aqui, se dá por
reproduzido para todos os efeitos legais).

d) — Para a liquidação referida na alínea que antecede a Rep.
de Finanças fundamentou-se, apenas e só, no entendimento constante
do ponto 3 da circular 10/89, da D. G. C. I. e, segundo o qual, «a
transmissão isolada de partes indivisas não caberá no âmbito da isen-
ção do imposto de sisa».

e) — Em 95/06/05 o impugnante foi notificado para pagar a Sisa
mencionada em C). (cfr. doc. de fls. 19 e 21 que, aqui, se dão por
reproduzidos para todos os efeitos legais).

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a questão fulcral e única a decidir é a de saber se face ao no 22o

do arto 11o do Código da Sisa (C. I. M. S. I. S. S. D.), na redacção
que possuía ao tempo da aquisição em causa, o objecto da aquisição
que tal preceito legal quis beneficiar é o prédio urbano, edifício, con-
siderado na sua estrutura unitária ou uma fracção dele destinada
exclusivamente à habitação, não abrangendo a aquisição de uma parte
indivisa, como pretende a recorrente, contrariamente ao que foi de-
cidido pelo T. T. de 1a Instância.

Esta questão já foi posta, pelo menos duas vezes, a este Supremo
Tribunal, o qual tem entendido que a disposição legal em causa deve
ser interpretada no sentido querido e defendido pela recorrente, como
se vê dos acórdãos de 25 de Maio de 1994, publicado em apêndice
ao D. R. de 23/12/96, a de 11 de Dezembro de 1996 (recurso no 20.141).

Entendemos que solução correcta é a adoptada em tais acórdãos,
sendo nessa conformidade que deve ser julgado o caso «sub judice».

Com efeito, é evidente que a aquisição de uma parte indivisa de
um prédio ou de uma sua fracção autónoma (no caso presente metade
indivisa de uma fracção autónoma) não cabe na previsão do supra-
-citado normativo legal.

E isto proque, como bem se entende, esta concepção, unitária evita
a evasão fiscal que facilmente seria alcançada através de escalonadas
transacções de parcelas de um direito de propriedade fracciona-
do — tantas quantas as necessárias para se chegar para se obter a
total isenção.

De resto, há sempre que ter em conta o dito preceito legal se
procurou fomentar, com o benefício da isenção, a aquisição de fogos
ou habitações próprias, o que não é alcançado, obviamente, com a
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mera aquisição de uma parte indeterminada de um prédio ou de
uma fracção autónoma deste.

Assim, e porque efectivamente é esta a interpretação que está ver-
dadeiramente de acordo com o alcance e sentido da lei (ver Prof.
Manuel de Andrade, Ensaio sobre a Teoria da Interpretação das
Leis, p. 21 e 26), concluímos que a aquisição de uma parte indivisa
de um prédio ou de uma fracção autónoma dele não goza da isenção
de sisa a que se alude no citado arto 11o, no 22, do C. I. M. S.
I. S. S. D.

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações,
acorda-se em dar provimento ao recurso, revogando-se, consequen-
temente, a decisão recorrida.

Custas nas duas Instâncias, pelo recorrido, com a procuradoria que
fixamos em 30 %.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Alexandre Cunha e Silva (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — José Joaquim Almeida Lo-
pes. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Omissão de pronúncia. Caducidade da
liquidação. Reversão da execução. Regime do art. 16o do
CPCI e do Dec.-Lei no 68/87. Irretroactividade da lei.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se no acórdão recorrido se decide que a caducidade não
é fundamento de oposição à execução, daí se extraindo
a conclusão de que se não conhece dessa pretensão do
recorrente, pelo que improcede tal pretensão, não há aqui
omissão de pronúncia, por isso que o tribunal se pro-
nunciou de forma explícita sobre a pretensão do recor-
rente, a saber: a caducidade não é fundamento de opo-
sição à execução. Há aqui pronúncia sobre este ponto
específico.

II — Quer no regime do CPCI, quer no regime do CPT, a
caducidade do direito do Estado à liquidação é funda-
mento de impugnação mas não de oposição.

III — O Dec.-Lei no 68/87, de 9/2, tem natureza inovadora,
não interpretativa, pelo que não se aplica retroacti-
vamente.

Recurso no 20.295. Recorrentes: Francisco Miguel Bombarda e Outro.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Bar-
bosa.

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

1. FRANCISCO MIGUEL BOMBARDA e Dr. FERNANDO DE
CASTRO MIGUEL BOMBARDA, identificados nos autos, vieram
opor-se a uma execução fiscal que contra eles reverteu.
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O Mmo Juiz do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto julgou a oposição improcedente.

Inconformados com esta decisão, os oponentes interpuseram re-
curso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, o qual concedeu
provimento ao recurso, por ”julgar prescrita a obrigação tributária”.

Quer a Fazenda Pública quer o Ministério Público insurgiram-se
contra tal decisão, tendo este Supremo Tribunal concedido provimento
aos recursos de ambos, decidindo não estar prescrita a dívida
exequenda.

Baixaram então os autos ao Tribunal Tributário de 2a Instância,
tendo sido aí proferido novo acórdão, o qual negou provimento ao
recurso.

Foi a vez dos oponentes se insurgirem contra esta decisão, trazendo
recurso da mesma para este Supremo Tribunal, formulando as se-
guintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

1o - A caducidade é uma questão de direito, de conhecimento
oficioso.

2a - As conclusões 1 a 9 das alegações de recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância referem-se à caducidade.

3a - Tinha esse Tribunal que obrigatoriamente se pronunciar sobre
a questão que lhe foi colocada.

4a - A caducidade era fundamento de oposição à execução, no
tempo do art. 176o do C. P. Contribuições e Impostos.

5a - À caducidade se referiam as alíneas d) e g) do referido art. 176o.
6a - Deveria o Tribunal Tributário de 2a Instância apreciar tal

matéria.
7a - Não a tendo apreciado, cabe a este Supremo Tribunal pro-

nunciar-se sobre as questões colocadas.
8a - A execução, por reversão, foi instaurada contra os recorrentes

já na vigência do D. L. 68/87.
9a - Este diploma tem aplicação ao caso sub judice.
10a - Estando de pé todas as questões colocadas ao Tribunal Tri-

butário de 2a Instância dão-se por reproduzidas e aqui escritas as
conclusões 1 a 19 do recurso da sentença que julgou improcedente
a oposição.

11a - O acórdão recorrido violou as disposições legais citadas e
nestas e nas anteriores alegações e conclusões”.

Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, defendendo
que o recurso deve improceder.

Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-
tando haver omissão de pronúncia, pelo que o recurso deve proceder.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no Tribunal Tributário

de 2a Instância:
2.1. As dívidas exequendas são de imposto de transacções dos anos

de 1972 e 1973 e respectivos juros de mora, devidos pela originária
executada ”Miguel Bombarda & Filhos, Ld.”, transformada em ”Can-
denorte, Metalúrgica SARL”, por escritura pública de 10 de Março
de 1973.

2.2. Por inexistência de bens da sociedade, a execução reverteu
contra os oponentes nos termos do art. 16o do CPCI.

2.3. Os quais, naqueles anos de 1972 e 1973 e até 10/3/75 foram
gerentes de direito da executada.

2.4. A qual geriram efectivamente, até Maio/Junho de 1974, data
em que foram dela expulsos.
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2.5. Tendo cedido, em 10/3/75, as quotas que naquela detinham.
2.6. A executada, até ao dia 25/4/74, foi uma empresa economi-

camente viável e sem problemas económicos e sociais.
2.7. As dívidas exequendas relaxaram em 2/5/77.
3. Há uma questão prévia a resolver, qual seja a de saber se houve

ou não omissão de pronúncia.
Vejamos então.
3.1. Escreveu-se no Acórdão sob censura:
”A matéria vertida nas conclusões 1 a 10 respeita à caducidade

do direito à liquidação, sendo certo que a contida nas conclusões 4
a 9 não encontra rastro na petição de oposição.

”Como se sabe, os recursos destinam-se a modificar decisões e
não a ventilar sobre matéria nova...

”Não cabe pois emitir pronúncia quanto às conclusões 4 a 9.
”Por outro lado, a oposição, na vigência do art. 176o do CPCI,

apenas podia ter como fundamento os nele taxativamente enumerados,
como desde logo se alcança da expressão só, constante do seu corpo
e mais do seu art. 181o, al. b) ao determinar a rejeição liminar daquele
em que não se alegue, pelo menos, um deles, o que, de resto, ainda
hoje acontece (v. artos 286o e 291o, al. b) do C. P. Tributário).

”Ora a aludida caducidade não constitui nenhum dos aludidos
fundamentos.

”Daí que dela não cumpra conhecer”.
”Improcedem assim as conclusões 1 a 10...” (sublinhado nosso).
O que o acórdão quis dizer é tão-somente isto: a caducidade não

pode ser conhecida em processo de oposição à execução.
A conclusão lógica deste raciocínio é a improcedência da pretensão

dos recorrentes quanto a este ponto específico.
No acórdão recorrido escreveu-se outra coisa, na sequência daquele

raciocício, a saber: da caducidade não cumpre conhecer.
Mas é claramente uma imprecisão terminológica. Na verdade, o

que isto quer dizer é que o tribunal conheceu da questão da ca-
ducidade, ao declarar que a mesma não pode ser conhecida em pro-
cesso de oposição à execução.

E concluiu a preceito ao dizer que ”improcedem assim as con-
clusões 1 a 10”.

É certo que o acórdão recorrido não se pronunciou expressamente
sobre as conclusões 4 a 9 das alegações de recurso.

Mas há uma pronúncia implícita, pelas razões seguintes: como re-
conhecem os recorrentes, as conclusões 1 a 9 das suas alegações pe-
rante o Tribunal Tributário de 2a Instância reportam-se à caducidade.

Ora, no acórdão recorrido, decidiu-se que a caducidade não é fun-
damento de oposição à execução.

Há assim uma pronúncia implícita quanto a este ponto. Há ine-
quivocamente uma decisão de improcedência, por isso que as con-
clusões 4 a 9 se reportam à caducidade da liquidação, como reco-
nhecem os próprios recorrentes.

Não há assim omissão de pronúncia.
3.2. São duas as questões de fundo postas à consideração deste

Supremo Tribunal, a saber:
- a caducidade pode ser apreciada em processo de oposição à

execução?
- é aplicável aos recorrentes o regime previsto no Dec.-Lei no 68/87?
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Quer nas alegações de recurso perante o T.T. de 2a Instância, quer
nas alegações de recurso perante este Supremo Tribunal, o recorrente
assentou em duas conclusões:

Há caducidade do direito do Estado à liquidação e é aplicável
à hipótese dos autos o Dec.-Lei no 68/87, de 9/2, ou seja, o Estado
tem o ónus de alegar e provar a culpa dos administradores ou gerentes.

Vejamos a primeira:
3.3. Há caducidade do direito do Estado à liquidação?
Antes de poder responder a esta pergunta há um aspecto prévio

a considerar, a saber: é possível conhecer, em oposição à execução,
da caducidade?

O art. 176a do CPCI (aplicável à hipótese dos autos) - como hoje
aliás o CPT (art. 286o) - não consagra a caducidade como fundamento
de oposição à execução.

A caducidade há-de sim ser arguida em processo de impugnação
e não em processo de oposição à execução. Na verdade, a caducidade
tem a ver com a validade da liquidação e a sua alegação tem como
fito a anulação total do acto tributário. É assim fundamento de im-
pugnação judicial, como decorria do art. 5o do CPCI, diploma aplicável
à hipótese dos autos, e decorre hoje dos artos 33o e 120o do CPT.

Diferentemente do que defendem os recorrentes, a caducidade não
constitui fundamento de oposição enquadrável nas alíneas d) e g)
do art. 176o do CPCI.

Não constitui manifestamente fundamento previsto na referida alí-
nea d), dado que esta trata da prescrição da dívida exequenda, coisa
bem diferente, como é sabido, da caducidade do direito do Estado
à liquidação.

Não constitui de igual modo fundamento previsto na aludida alí-
nea g), já que considerar a caducidade envolveria apreciação da le-
galidade da liquidação, o que a citada disposição expressamente
proíbe.

Concluímos assim que a caducidade da liquidação só pode ser apre-
ciada em processo de impugnação, pelo que nesta parte a pretensão
dos recorrentes não pode proceder.

No sentido ora exposto podem ver-se, a título de exemplo, os acór-
dãos deste STA de 26/10/94 (rec. 17.604) e de 25/09/96 (rec. 20.741).

Igual posição sustentam Alfredo Sousa e José Paixão, no seu Código
de Processo das contribuições e Impostos, Comentado e Anotado,
2a Edição, 1986, em anotação ao art. 176o, a pág. 498.

3.4 E que dizer da aplicação do Dec.Lei no 68/87, de 9/2?
Como resulta do probatório, os factos de que derivam as dívidas

exequendas ocorreram em 1972 e 1973.
À data estava em vigor o art. 16o do CPCI.
A responsabilidade dos gerentes ou administradores das sociedades

originariamente devedores, e contra quem reverta validamente a exe-
cução, nos termos do referido normativo, pressuposta que seja assim
a gerência de facto e de direito, é uma responsabilidade ex lege,
baseada num critério de culpa funcional, dispensando, pois, a im-
putação respectiva a um comportamento individual, antes se ligando
ao mero exercício do cargo ou função de gerente (vide acórdãos deste
STA de 2/6/93 (rec. 15.953), de 22/9/93 (rec. 16.070), de 13/10/93
(rec. 14.606) e de 14/3/96 (rec. 19.511).

E a responsabilidade dos gerentes abarca, quer o período em que
se verificou o facto tributário, quer o período de cobrança voluntária
da contribuição ou imposto (vide os já citados acórdãos de 22/9/93
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e de 14/3/96, e ainda o de 2/3/95 - rec. no 18.760 - e também o
de 24/04/90 - rec. 12.124 -, in AD 355o/862. No mesmo sentido podem
ver-se igualmente Ruben Anjos de Carvalho e Francisco Rodrigues
Pardal (Código de Processo das Contribuições e Impostos, anotado I,
2a Edição, 1969, pág. 133) e Alberto Xavier (Manual de Direito Fiscal,
I, Lisboa, 1974, pág. 388).

Mas será que tal normativo legal é aplicável aos recorrentes?
Estes entendem que não com o fundamento de que, quando contra

eles reverteu a execução, já vigorava o Dec.-Lei no 68/87.
E aqui a solução seria diversa já que, como defendem, e bem,

os recorrentes, no domínio deste preceito incumbe à Fazenda Pública
o ónus de alegar e provar a responsabilidade dos gerentes ou ad-
ministradores pela insuficiência do património da sociedade originária
devedora para satisfazer os créditos fiscais.

Será assim?
Entendemos que não.
Na verdade, e como é jurisprudência unânime deste Supremo Tri-

bunal, o citado Dec.-Lei no 68/87, tem a natureza inovadora, logo
não interpretativa, insusceptível assim de eficácia retroactiva. Assim,
o referido Dec.-Lei no 68/87 aplica-se unicamente às obrigações tri-
butárias nascidas após a sua entrada em vigor.

Posição que partilhamos.
Citam-se, a título meramente exemplificativo, os acórdãos deste

STA de 15/11/95 (rec. 12.679), de 20/12/95 (rec. 16.202), de 17/4/96
(rec. 19.463) e de 9/10/96 (rec. 20.913).

Improcede também nesta parte a pretensão dos recorrentes.
O recurso destes está assim condenado ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Lúcio Barbosa, relator. — Vítor
Meira — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenções.Caixas de Crédito Agrícola
Mútuo. Pessoas Colectivas Privadas de Utilidade Pública.
Anterior e novo regime jurídico.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Por força do Dec.Lei 24/91, de 11 de Janeiro, que revogou
o Dec.Lei 231/82, de 17 de Junho, as Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo, perderam a qualidade de pessoas co-
lectivas privadas de utilidade pública que o último di-
ploma lhes reconhecia.

II — Desaparecida da ordem jurídica a mencionada ”utilidade
pública” relativamente a tais entes colectivos já consti-
tuídos ou a constituir, as referidas Caixas deixaram de
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beneficiar da isenção de contribuição autárquica (art.o
50 no1 alínea e) do Estatuto dos Benefícios Fiscais).

III — A partir do referido Dec.Lei 24/91, as Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo ficaram, pois, submetidas ao regime geral
- reconhecimento por concessão - previsto no Dec.Lei
460/77 de 7 de Novembro.

Recurso N.o 20.531 em quem é recorrente o Ministério Público e
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Oliveira de Azeméis, CRL
e recorrido o Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos e
de que foi relator o Exm.o Senhor Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acórdão na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira de Azeméis interpôs
para o Tribunal Tributário de 2a Instância recurso contencioso do
acto administrativo de indeferimento do pedido de isenção de con-
tribuição autárquica proferido em 12.2.93 pelo Subdirector-Geral das
Contribuições e Impostos.

Alegou, em síntese, ter o estatuto de pessoa colectiva de utilidade
pública, o qual se manteve apesar das publicações do Dec.Lei 24/91
e que dele decorrem diversas isenções fiscais, nomeadamente de con-
tribuição autárquica, pedindo em consequência a anulação do acto
recorrido, com fundamento com vício da violação de lei.

Na sua resposta a entidade recorrida pugnou pelo não provimento
do recurso.

O Exm.o Magistrado do Ministério Público junto daquele Tribunal
pronunciou-se no sentido de que o recurso merece provimento, de-
vendo o acto ser anulado por erro sobre os pressupostos de facto.

Por Acórdão de 16/5/95 daquele Tribunal Superior foi negado pro-
vimento ao recurso.

Inconformados, tanto o Ministério Público como a Recorrente vie-
ram interpor recurso da decisão jurisdicional para este STA.

O Exmo Magistrado do Ministério Público produziu e apresentou
as suas alegações com o seguinte quadro conclusivo:

«1a O art.o 1o n.o 2 do D.L. 231/82, de 17 de Junho (diploma
contendo o regime jurídico das Cooperativas de Crédito Agrícola)
expressamente classificava as Caixas de Crédito Agrícola como pessoas
colectivas de utilidade pública.

2a O art.o 10o no 2 do D.L. 24/91, de 11de Janeiro, operou a re-
vogação total do D.L. 231/92, de 17 de Junho.

3a Os comandos inscritos nos citados preceitos têm a natureza de
verdadeiras normas, gerais e abstractas (e não de actos administrativos
individuais e concretos).

4a Na ausência de normas transitórias sobre a sucessão de leis
no tempo inscritas no diploma revogatória rege a disciplina constante
do art.o 12o do Código Civil.

5a A ausência de norma transitória no diploma revogatório sobre
a cessação dos efeitos de declaração de utilidade pública das CCA
já constituídas significa que, por aplicação das regras do art.o 12o

do Código Civil, o novo regime, visa apenas as CCA a constituir
no futuro.

6a A norma do art.o 1o n.o 2 do D.L. 231/82, 17 de Junho, regula
o facto constituído na qualidade jurídica (pessoa colectiva de utilidade
pública) - declaração geral de utilidade pública por via legislativa
e define a natureza jurídica das CCA.
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7a A revogação desta norma pelo art.o 10o no 2 do D.L. 24/91,
de 17/6, atingiu aquele facto constituído e não o estatuto ou o conteúdo
de qualquer relação jurídica em que as CCA sejam partes.

8a A norma revogatória só dispõe para o futuro, por aplicação
da regra geral da irretroactividade (art.o 12 do n.o 1 do C. Civil).

9a Não se verifica a previsão excepcional que determinaria a sua
aplicação às relações jurídicas na data do início da vigência da norma
(art.o 12o, no 2, 2o segmento, do C. Civil).

10a A solução sustentada é corolário do princípio dos direitos ad-
quiridos os quais, porque constituídos e consolidados no passado,
não cedem perante o regime da lei nova.

11a A solução sustentada não viola o princípio da igualdade, por-
quanto é sensível a situação jurídicas consolidadas pelo decurso do
tempo e dignas de tutela legal, permitindo tratamentos distintos para
circunstâncias distintas.

12a Pode sustentar-se que o reconhecimento das CCA como pessoas
colectivas de utilidade publica, efectuado pelo art.o 1o, n.o 2 do
D.L.231/82, de 17/6, assume a natureza de acto administrativo geral,
sobre a forma de Dec. Lei.

13a Adoptando-se este entendimento ele não foi revogado pela
norma constante do art.o 10 no 2 do D.L. 24/91 de 11 de Janeiro,
porquanto nem a pessoa colectiva se extinguiu nem o Governo proferiu
decisão de cessação dos efeitos da declaração de utilidade pública
(art.o 13o do D.L. 460/77, de 7 de Novembro).

14a O acto administrativo geral de declarações de utilidade pública
só é susceptível de revogação nos termos do regime aplicável aos
actos constitutivos de direito (art.o 18o da L.O.S.T.A.; art.o 140o/141o

C.P.A.).
15a Ambas as construções jurídicas concluem que a recorrente re-

quereu a isenção de C. Autárquica usufruindo da qualidade de pessoa
colectiva, dela devendo beneficiar (art.o 50o, do no 1, alínea c) do
E.B.F.).

16a A decisão do Acórdão impugnado violou, por erro de inter-
pretação, as determinações constantes dos art.os 1o, n.o 2 do
D.L. 231/82, de 17/6 e, 10o, no 2 do D.L. n.o 24/91, de 11 de Janeiro,
e as normas constantes do art.o 12o n.os 1/2, 1o segmento C. Civil.»
Termina defendendo que deve conceder-se provimento ao recurso,
revogar-se o Acórdão impugnado e se ”anule o acto administrativo
recorrido”.

Por seu lado, a recorrente, nas suas alegações formulou as seguintes
conclusões:

«A recorrente adquiriu a natureza de pessoa colectiva de utilidade
pública por força da entrada em vigor do n.o 2 do art.o 1o do regime
jurídico, aprovado pelo Dec-Lei 231/82, de 17 de Junho.

- Através do D.L. 231/82, de 17 de Junho, o legislador quis subtrair
as Caixas Agrícolas ao regime geral do reconhecimento da natureza
das pessoas colectivas, consagrado no D.L. 460/77, de 7 de Novembro.

- O regime jurídico das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, aprovado
pelo D.L. n.o 24/91, de 11 de Janeiro, e alterado pelo D.L. n.o 230/95,
de 12 de Setembro, não importa a alteração da natureza jurídica
das Caixas Agrícolas, pois:

a) O objecto das Caixas Agrícolas é sensivelmente o mesmo, quer
o aprovado no âmbito do DL 231/82, quer o aprovado no âmbito
do D.L. de 24/91.

b) A capacidade do exercício das Caixas Agrícolas continua a ser
consagrada nos seus estatutos e no Regime Jurídico do Crédito Agrí-
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cola Mútuo sendo muito mais restrita que as restantes instituições
de crédito - art.os 27o e 28o do D.L. 24/91 e art.o 4 n.os 1 e 3 do
D.L. 298/92, de 31 de Dezembro que, aprovou o Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

c) Em parte alguma do Regime Jurídico das Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo, aprovado pelo D.L.24/91, se declara a perda da na-
tureza de pessoas colectivas de utilidade pública das Caixas Agrícolas
constituídas antes da entrada em vigor do D.L. 24/91, pelo que, con-
trariamente ao alegado no acórdão recorrido, a lei nova nada dispõe
quanto a esta matéria.

- Querer aplicar o novo regime aprovado pelo D.L. 24/91, de 11
de Janeiro, às Caixas Agrícolas já constituídas à data da sua entrada
em vigor, como quer o acórdão recorrido, importa a violação do art.o 12
do Código Civil.

- Por outro lado, o legislador, ao atribuir através do n.o 2 do art.o 1o

do D.L. n.o 231/82, de 17 de Junho, a natureza de pessoas colectivas
de utilidade pública às Caixas Agrícolas praticou um acto adminis-
trativo geral.

- Tal acto administrativo manteve-se até ser revogado nos termos
do art.o 13o do D.L. 460/77, de 7 de Novembro, o que até à presente
data não aconteceu».

Termina defendendo a procedência do recurso e a ”revogação da
decisão recorrida por violação:

1) do art. 12o do Código Civil.
2) do art. 13o do D.L 460/77, de 7 de Novembro.”
Contra-alegou a entidade recorrida, sustentando, para além do mais,

”que a usufruição do estatuto de pessoas colectivas de utilidade pública
ressaltava de um estatuto privilegiado das Caixas, como contrapartida,
em certa medida de àquelas não ser atribuída a mesma capacidade
de actuação das instituições bancárias”; ”sendo certo que houve um
alargamento da sua capacidade e âmbito de actuação a todos os actos
inerentes à actividade bancária, com o regime instituído pelo Dec-Lei
n.o 24/91, não podia, nem quis, o legislador ser alheio a esse facto
retirando às Caixas o estatuto de que até então vinham usufruindo,
como, de resto, impõem os princípios inerentes a uma sã concorrência,
no âmbito da referida actividade; alega ainda que ”é a própria re-
corrente que reconhece que ao ser revogado o regime especial a
que estavam sujeitas por força do Dec-Lei 231/82, de 17 de Junho,
as Caixas de Crédito Agrícola ficam sujeitas ao regime geral de re-
conhecimento da natureza das pessoas colectivas previsto no Dec.-Lei
460/77, de 7 de Novembro”.

Conclui, em consequência, pela improcedência do recurso.
O Exmo Procurador-Geral-Adjunto pós o seu visto com a menção

do art.109 no3 da L.P.T.A.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria de facto:
1 - A recorrente, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira

de Azeméis, foi constituída em 16 de Agosto de 1978, sob a forma
de sociedade cooperativa.

2 - Tem por objectivo de promoção do desenvolvimento e aper-
feiçoamento do Crédito Agrícola Mútuo.

3 - Em 23/11/92, ao abrigo do art.o 50o n.o 4 E.B.F., requereu
ao Director-Geral das Contribuições e Impostos o reconhecimento
da isenção da contribuição autárquica relativa a prédio de que é pro-
prietária, o qual estava afecto e se destinava à realização dos seus
fins estatutários.
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4 - Através do ofício n.o 930, de 26/1/97, a DGCI notificou a re-
corrente de que o pedido havia sido indeferido por despacho de 12/2/93
do Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, proferido em
subdelegação, porquanto tendo sido revogado o D.L. 231/82 pelo
D.L.24/91 e não contemplando o art.o 50 do E.B.F. qualquer isenção
relativa às Caixas Agrícolas, tal pedido carecia de enquadramento
legal.

5 - O Presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola Mutuo,
através de ofício de 14/ Maio/91, dirigido ao Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, depois de lhe dar conta que alguns serviços
da administração fiscal vinham entendendo encontrarem-se revogadas
as normas que concediam isenções fiscais às Caixas Agrícolas e con-
victo de que esse entendimento não resultava das regras técnicas,
legais e constitucionais aplicáveis à interpretação das leis, solicitava-lhe
que o não sufragasse e transmitisse aos Serviços instruções no sentido
da manutenção dos benefícios de que aquelas instituições vinham
gozando.

6 - Por despacho de 2/3/92, o Secretário de Estado Adjunto da
Secretaria de Estado Adjunta e do Orçamento sancionou o enten-
dimento segundo o qual as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo podiam
beneficiar, para além do mais, de isenção de contribuição autárquica,
desde que preenchido o formalismo estabelecido nos n.os 4 a 6 do
art.o 50o do E.B.F.

A questão que desde logo se coloca em ambos os recursos é a
de saber se, com o D.L. 24/11, de 11 de Janeiro, a recorrente, como
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo perdeu o estatuto de pessoa colectiva
de entidade pública.

A importância desta questão reside no facto de a eventual pre-
servação de tal qualidade lhe conferir o pretendido direito à isenção
de contribuição autárquica, nos termos do art.o 50o do Estatuto dos
Benefícios Fiscais.

O Dec-Lei 231/82, de 17 de Junho, que considerava expressamente
como pessoas colectivas de utilidade pública as ditas Caixas, foi re-
vogado pelo Dec-Lei 24/91 (art.o 10o n.o 2) que veio dotar estas de
um novo regime jurídico justificado no preâmbulo «pela necessidade
de reflectir legislativamente as transformações que o crédito agrícola
mútuo atravessou nos últimos anos e de o adaptar às orientações
de direito comunitário».

A jurisprudência deste S.T.A. (cfr. Ac.s de 24.5.91 - Rec 18.900;
de 8.5.96 Rec. 20.288; de 12.6.96 Rec. 20.587 e de 29.10.96 - Rec.
20.545) tem defendido o entendimento de que quer as disposições
do Dec-Lei 231/82 quer as do Dec-Lei 24/91, constituem verdadeiras
e próprias normas jurídicas, nomeadamente a do art.o 1o n.o 2 daquele
primeiro diploma legal e não meros actos administrativos iguais.

Neste ponto, o Ilustre Magistrado do Ministério Público, recorrente,
sufraga tal entendimento, mas acabando por defender , tal como a
recorrente, que o ”reconhecimento das Caixas de Crédito Agrícola
como pessoas colectivas de utilidade pública efectuado pelo art.o 1o

n.o 2 de D.L. 231/82, assume a natureza de acto administrativo geral
sob a forma de Dec-Lei, para daí concluir que, neste entendimento,
ele não foi revogado pela norma do art.o 10o no2 do D.L.24/91, por-
quanto nem a pessoa colectiva se extinguiu nem o governo proferiu
decisão de cessão dos efeitos de declarações de utilidade pública (art.o
13o do D.L. 460/77, de 7/11)”.

Mas sem razão quanto a esta parte.
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Na verdade, o art.o 1o n.o 2 do mencionado diploma, constituído
por autênticas normas jurídicas, detêm as características da gene-
ralidade e abstracção, isto é, por um lado, aplica-se a uma generalidade
ou universalidade de destinatários, sem qualquer individualização e,
por outro, abrange situações jurídicas definidas também conceitual-
mente ou por categorias.

Esta visão das coisas que se nos afigura correcta e tem tido o
acolhimento jurisprudencial pacífico deste Tribunal transpõe-nos para
a problemática da sucessão das leis no tempo cujo princípio geral
se mostra consagrado no art.o 12o do Código Civil que preceitua:

«1 - A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída
eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já
produzidos pelos factos pela lei se destina a regular.

2 - Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial
ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos entende-se,
em caso de dúvida, que só visa os factos novos, mas quando dispuser
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo
dos factos que lhes deram origem entender-se-á que a lei abrange
as próprias relações já constituídas que subsistem à data da sua entrada
em vigor.»

Ora, o Dec-Lei 231/82 veio estabelecer - na sequência, aliás, de
anteriores diplomas sob o crédito agrícola mútuo especialmente o
Decreto n.o 11797, de 25 de Junho de1926 - um novo Regime Jurídico
do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola.

O art.o 1o no1 do regime respectivo anexo ao Dec-Lei 231/82 qua-
lificava tais Caixas como institutos especiais de crédito, sob a forma
de cooperativa, tendo como objecto o exercício de funções de crédito
agrícola em favor dos seus associados e a prática dos demais actos
inerentes à actividade bancária, desde que instrumentais em relação
àquelas funções.

Pelo que o seu n.o 2 expressamente as considerava pessoas colectivas
de utilidade pública que prosseguem fins não lucrativos e de interesse
em geral (nacional ou local), cooperando pois com a Administração
Pública no desempenho da sua actividade.

Como se entendeu no citado Acórdão de 12.6.96, Rec. 20.587, ”por
isso se justificava, no critério geral um reconhecimento de pessoas
colectivas de utilidade pública, de tipo normativo, ”ipso jure”, e não
por concessão como o Dec-Lei 460/77, de 7 de Novembro, estabelecia
em geral”.

Com o advento do Dec-Lei 24/91, o objecto das Caixas de Crédito
Agrícola alterou-se substancialmente mediante a consagração de um
novo regime jurídico respectivo de crédito agrícola, passando a incluir
- ”de modo subordinante que não apenas em termos de instrumen-
talidade à concessão de crédito agrícola dos seus associados” - ”a
prática dos demais actos inerentes à actividade bancária” em termos
semelhantes aos de qualquer outro banco público ou privado (art.os 1o

e 3o do Dec-Lei 298/92, de 30/12, que aprovou o Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)”.

”Daí que além da revogação expressa daquele Dec-Lei 231/82 pelo
arto 10o do DL 24/91, este diploma não contém qualquer preceito
que reconheça qualidade de pessoas colectivas de utilidade pública
às mencionadas Caixas de Crédito Agrícola que ficaram submetidas
ao regime geral - reconhecimento por concessão.” (Ac. citado).

Do exposto pode concluir-se que o D.L. 24/91 tal como o que
antecedeu, regula directamente o conteúdo das respectivas relações
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jurídicas das Caixas ”aproximando-se o seu art.o 1o de uma norma
estatutária ”na medida em que define a natureza jurídica do ente
colectivo.

Pelo que o Dec-Lei 24/91 é de aplicação imediata mesmo às pessoas
colectivas já constituídas ao tempo da sua entrada em vigor.

Daqui decorre que a recorrente não tem um estatuto de utilidade
pública, face ao desaparecimento da ordem jurídica das Caixas de
Crédito Agrícola Mútuo já constituídas e a constituir ”por ser in-
compatível o desempenho das novas funções com o reconhecimento
por via meramente normativa”.

Ou seja, da interpretação e relacionamento dos mencionados di-
plomas legais sucessivos resulta a incompatibilidade com o novo re-
gime jurídico do crédito agrícola da manutenção do estatuto de uti-
lidade pública às Caixas constituídas anteriormente ao Dec-Lei 24/91.

Não podia pois, para os efeitos de isenção de contribuição au-
tárquica ser aplicável à recorrente o art.o 50o n.o.1 alínea e) do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (Dec-Lei 215/89, de 1/7).

Finalmente, e de acordo como AC citado de 12/6/96 - Rec. 20.587,
que temos vindo a seguir de perto (quando não transcrevemos), dir-
-se-á quanto à pretensa natureza de actos administrativos gerais, que
”de qualquer modo à mesma conclusão chegaria se se entendesse
estarem em causa nos preditos termos”.

”É que, a ser assim, o dito reconhecimento normativo de utilidade
pública operado pelo D.L. 231/82 teria sido revogado por actos de
idêntica natureza através do D.L. 24/91”.

”Na falta do respectivo ataque contencioso, oportunamente, há mui-
to estariam tais actos administrativos consolidados na ordem jurídica,
como caso resolvido” sendo certo que ”o que ora está em causa nos
autos é o indeferimento de pedido de isenção de contribuição au-
tárquica e não qualquer acto expresso ou tácito de denegação do
estatuto de utilidade público da recorrente o qual nem sequer é da
competência do Director ou Subdirector-Geral das Contribuições e
Impostos”.

Termos em que se acorda o negar provimento a ambos os recursos,
confirmando-se o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e 40% de procuradoria.

Lisboa 26 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997

Assunto:

Não indicação na acusação do imposto liquidado.

Doutrina que dimana da decisão:

Não constitui nulidade da acusação a não indicação nesta
do imposto liquidado no processo. Contudo, encontrando-se
o objecto do processo delicado pelo teor da acusação a
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mencionada omissão conduzirá a que não pode a arguida
ser condenada em tal imposto e nos quantificados na
acusação.

RECURSO: 20559. RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA; RE-
CORRIDO: FRANCISCO MARTINS RAFAEL, HERDEIROS,
LDA; RELATOR: EXMO. CONSo. Dr. ANTÓNIO PIMPÃO.

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

1. O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância de Braga, em processo de transgressão, deparou a nulidade
das acusações e dos actos delas dependentes.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a A petição inicial (acusação) não é inepta;
2a A acusação contém, ainda que sinteticamente, os factos relevantes

para a tomada de decisão (condenação);
3a Não estamos, por isso, em presença de qualquer nulidade ab-

soluta, pelo que os artos 76o a) do CPCI e 193o 2a) do CPC, não
são aplicáveis ao caso vertente.

O EMMP entende que o recurso merece provimento quanto à
parte em que se sustente não existir nulidade, devendo o processo
prosseguir os seus ulteriores termos, designadamente para efeito de
apreciação das infracções, se não se entender ser caso de extinção
do procedimento judicial pois que:

A questão objecto do recurso é a de saber se a ida de indicação
do imposto a cobrar, numa acusação em processo de transgressão
fiscal, constitui nulidade da mesma.

No art.o 126o do CPCI prevê-se que ”à acusação aplicar-se-á, com
as necessárias acomodações, o disposto para a queixa em processo
correccional, devendo nela mencionar-se o imposto que haja de ser
exigido no processo” parecendo ser de concluir desta disposição que
o CPCI em matéria de nulidades, não é aplicável às nulidades da
acusação.

Tendo as acusações sido deduzidas após a entrada em vigor do
novo CPPenal, tem de atender-se a norma do arto 4o do DL 78/87,
de 17-2, que estabelece que se consideram efectuadas para as cor-
respondentes disposições deste novo código as remissões feitas em
legislação avulsa para o anterior.

A norma deste novo código que regula as nulidades da acusação
é o arto 283o em que não se prevê que a falta de indicação de quantias
a cobrar no processo constitua nulidade.

A renúncia feita na sentença recorrida à al. b) do no 3 do arto 283o

deste código, não é adequada, já que aí se prevê a falta de indicação
dos factos que constituem a infracção e não a falta de indicação
das compensações pecuniárias que se pretendem cobrar no processo
(que no processo penal também devem ser incluídas na acusa-
ção — arto 77o no 1).

Não estando prevista a sanação de nulidade para tal omissão está
afastada a possibilidade de se vir a entender que tal omissão é san-
cionada dessa forma, atento o preceituado no no 1 do Rec. 20559
— arto 118o deste código, sendo os actos em que a omissão ocorreu
meramente irregulares — no 2 do mesmo artigo.

As irregularidades processuais, no regime do CPPenal de 1987,
estão sujeitas ao regime previsto no seu arto 123o consubstanciando-se,
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no presente caso, tal regime em tal irregularidade só poder ser arguida
nos três dias seguintes àquele em que a arguida interessada, foi no-
tificada das acusações, o que não aconteceu pelo que não pode aquela
omissão conduzir à anulação da acusação.

Os efeitos desta omissão, traduzir-se-ão apenas em não poder ser
cobrado no processo o imposto e juros a que se alude, uma vez que
o objecto do processo é delimitado pelo teor da acusação.

Não pode valer como indicação de tal montante a referência feita
nas acusações aos autos de notícia como pretende a recorrente, já
que nos autos de notícia não se referem sequer os juros compensatórios
e, quanto ao imposto, em nenhuma delas se indica que o imposto
que se pretende cobrar seja o que foi referido nos autos de notícia.

Notificada a recorrente e o EMMP para se pronunciarem sobre
a eventual prescrição do procedimento judicial sustenta aquela a ine-
xistência de prescrição pois que o RJIFNA só se aplicaria aos factos
praticados depois da sua entrada em vigor, mesmo relativamente às
normas de natureza processual por força dos arts. 2o e 5o 2 do
DL 20-A/9O, de 15-1. Acrescenta que não são aplicáveis ao caso
dos autos os arts. 3o e 32o do DL 433/82, de 22-10, na medida em
que se está perante uma sucessão de contra-ordenação a transgressão
e o prazo de prescrição e de 5 anos, nos termos do arto 115o do
CPCI, não tendo ocorrido a situação prevista no arto 121o 3 e 120o

2 do CP.
2. A sentença recorrida partiu, para assim decidir, dos seguintes

factos que considerou provados:
”Das acusações não constam os montantes de imposto profissional

que a Fazenda Pública entende serem devidos”.
3.1. Para a sentença em apreciação das acusações devia constar

o montante de imposto profissional devido nos termos do art 126o

do CPCI. Existiria, por isso, a nulidade absoluta prevista nos arts. 76o

a) do CPCI e 193o do CPCivil ou ‘entendendo-se que a petição inicial
ali referida tem um sentido estrito não se aplicando aos processos
de transgressão) na presença de uma nulidade dependente de ar-
guição — aqui feita — nos termos dos artos 118o 1, 283o3b) e 120o

1 do CPP, por remissão daquele arto 126o e arto 1o § único c) do
CPCI.

A recorrente entende que não é de aplicar à situação dos autos
o arto 193o 2) do CPCivil, por inexistir caso omisso a integrar, uma
vez que está regulado no CPPenal por remissão do arto 126o do CPCI
não sendo inepta a petição já que remete para o auto de notícia
de fls. 2 que completa a acusação.

Notificada a FP para se pronunciar sobre eventual prescrição do
procedimento judicial defendeu a não verificação de tal excepção.

Sobre esta questão nada disse o EMMP.
A prescrição do procedimento judicial e de conhecimento oficioso.
O fundamento da aplicação retroactiva da lei mais favorável ao

infractor, constante do arto 29o 4 da CRP, justifica que se aplique
ao ilícito contra-ordenacional não aduaneiro.

Pretendeu o legislador com os artos 2o e 5o 2 do RJIFNA que
o direito convencional anterior a este, de natureza substantiva e pro-
cessual’ continuasse a aplicar-se às infracções praticadas ames da sua
entrada em vigor mesmo que o regime neste consagrado fosse mais
favorável ao arguido que o anterior.

Contudo o mencionado arto 2o e o no 2 do arto 5o do DL no 20A/90,
de 15-1, foram declarados inconstitucionais, com força obrigatória
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geral, quando interpretados no sentido de pretenderem impedir a
aplicação da nova lei, ainda que mais favorável, às infracções fiscais
que o RJIFNA, aprovado por aquele DL, desgraduou em contra-
-ordenações (Ac. TC no 150/94, de 8-2-94, DR, 1a série, de 30-3-941’.

Nesta perspectiva e aplicável à situação dos autos o regime pres-
cricional mais favorável ao arguido e que se encontra consagrado
no RJIFNA.

Com efeito o § 1o do arto 115o do CPCI estabelecia que o prazo
de prescrição era de cinco anos e o § 2o acrescentava que interrompia
a prescrição a instauração de processo de transgressão, bem como
qualquer acto praticado no processo que já tenha sido notificado
ao arguido.

Nos termos do arto 4o 2, do RJIFNA, é aplicável as contra-or-
denações a primeira parte do DL 433/82, de 27-10. O arto 27o deste
diploma estabelece que o prazo de prescrição é de dois ou um ano
consoante a coima aplicável seja ou não superior a 100.000$00 re-
ferindo-se o arto 28o aos factos interruptivos da prescrição.

Contudo por força do arto 32o do DL 433/82 há que aplicar o
disposto no arto 120o 3 do C.Penal do qual resulta que a prescrição
se consuma, de qualquer forma, sempre que o seu início, e ressalvado
o período de suspensão, por força do arto 119o, tiver decorrido o
prazo normal da prescrição acrescido de metade.

Ressalvado o tempo de suspensão, se esta tiver ocorrido, o prazo
máximo de prescrição, no âmbito do RJIFNA, é de três ou de dois
anos, conforme a coima aplicável seja ou não superior a 100.000$00.

Consequentemente e conforme se escreveu no Ac. deste Tribunal
de 3-11-93, Rec. 15.420, Ap. DR, p. 3563, ”o regime do RJIFNA
é sempre mais favorável ao infractor que o do CPCI desde que se
não verifique suspensão da prescrição ou sempre que esta não seja
superior a dois anos”.

Contudo a notificação do infractor para pagar a multa liquidada,
nos termos do arto 117o do CPCI, não suspende a prescrição nos
termos do arto 119o, 1, b) do CPenal já que este preceito se refere
ao despacho de pronúncia ou equivalente.

Igualmente não pode ter esse efeito a notificação da acusação a
que se refere o arto 127o do CPCI por não ser despacho de pronúncia
ou equivalente.

Parece-nos podermos concluir que estas notificação ou as previstas
nos artigos 118o e 140o do CPCI, que constituíam facto interruptivo
nos termos do arto 115o § 2o do CPCI e igualmente nos termos do
arto 28o l a) do DL 433/82, não integram a suspensão a que se refere
o arto 119o do C.Penal.

Inexistindo na situação dos autos qualquer eventual suspensão nos
termos do arto 119o do C.Penal temos de concluir que a prescrição
ocorreu nos presentes autos, nos termos do arto 120o 3, decorrido
o prazo máximo de dois anos acrescido de metade.

Estamos perante jurisprudência uniforme deste Tribunal podendo
consultar-se a título de exemplo o Ac. de 27-4-94, Rec. 17.889, Ap.
DR. 1315.

O auto de notícia foi instaurado em 11-10-1988 e a sentença foi
preferida em 10-11-95 (fls.21).

O mencionado auto de notícia reportava-se à não entrega de im-
posto profissional deduzido nos termos do arto 26o do C.I.Profissional
nas remunerações referentes ao ano de 1986 constituindo tal com-
portamento infracção prevista e punida pelos artos 29o e 66o do mesmo
código.
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Estes mesmos factos passaram a constituir ilícito de mera ordenação
social tipificado no arto 29o do RJIFNA (falta de entrega de prestação
pecuniária) com coima superior, na situação dos presentes autos, a
100.000$00.

Tendo decorrido antes da data da sentença período temporal su-
perior ao indicado prazo de três anos estava extinto, por prescrição,
o procedimento judicial contra a sociedade Francisco Martins Rafael,
Herdeiros, L.da, o que terá de ser declarado.

3.2. É entendimento jurisprudencial corrente que não obstante a
entrada em vigor do RJIFNA e do CPT deve continuar a ser instaurado
processo de transgressão, regulado no CPCI, quanto aos factos pra-
ticados anteriormente ao início da vigência do mencionado RJIFNA
apenas para arrecadação do imposto liquidado mesmo que prescrita
a infracção.

Este entendimento tem por suporte o arto 2o do DL 20-A/90 nos
termos do qual as normas, ainda que de natureza processual, do RJIF-
NA só se aplicam a factos praticados posteriormente à entrada em
vigor do presente diploma o qual, com data de 15-1-90, foi publicado
em suplemento ao DR distribuído em 30-1-1990.

O arto 5o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em vigor
as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja decisão,
com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas até à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entende que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo arto 52o do RJIFNA, só se aplique
aos factos praticados a partir de 4-2-1990 mantendo-se até esse mo-
mento as normas de direito contravencional que se reportavam às
transgressões.

Assim deve continuar a instaurar-se o correspondente processo de
transgressão se, prescrito o procedimento judicial, dever o imposto,
por força da lei, ser liquidado em tal processo.

Por maioria de razão deve o processo de transgressão já instaurado
e no qual se declare prescrito o procedimento judicial continuar seus
termos para arrecadação do imposto em tal processo liquidado.

3.3. Contudo na situação dos autos, conforme refere o EMMP,
não existe a nulidade referida na sentença em apreciação por não
indicar a acusação o imposto a cobrar.

Nos termos do arto 126o do CPCI à acusação aplicar-se-á, com
as necessárias acomodações, o dispsoto para a queixa em processo
correcional, devendo nela mencionar-se o imposto que haja de ser
exigido no processo”.

Resultará desta disposição que o CPCI, em matéria de nulidades,
não é aplicável às nulidades da acusação ao que acresce que não
se encontra a situação dos autos enquadrada no arto 76o do CPCI
que expressamente se refere à ineptidão da petição inicial.

Vigorando, na data da acusação o novo CPPenal, temos de entender
que, por força do arto 4o do DL 781/87, de 17-2, que estabelece
que se consideram efectuadas para as correspondentes disposições
deste novo código as remissões feitas em legislação avulsa para o
anterior, à situação dos autos é aplicável o referido e novo CCPenal.

Não se prevendo como nulidade a não indicação do imposto li-
quidado no processo nos termos do arto 283o temos de concluir que
não se verifica a nulidade a que se refere a sentença em apreciação.

Acresce que a falta de indicação, na acusação, do imposto liquidado
como integrando a nulidade prevista na alínea b) do no 3 do arto 283o,
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como refere o EMMP, não é adequada, já que ai se prevê a Alta
de indicação dos factos que constituem a infracção e não a falta
de indicação das compensações pecuniárias que se pretendem cobrar
no processo (que no processo penal também devem ser incluídas na
acusação — arto 77o no l).

Estaremos, por isso, perante uma mera irregularidade (118o 1 e
2 do CPPenal) sujeita ao regime previsto no arto 123o e que podia
ser arguida no prazo de três dias após a notificação da acusação
o que não aconteceu.

Encontrando-se contudo, o objecto do processo delimitado pelo
teor da acusação a mencionada omissão nesta conduzirá a que não
pode a arguida ser condenada em tal imposto e nos juros não quan-
tificados na acusação.

A referência nas acusações ao auto de notícia não pode suprir
tal falta de indicação obrigatória na acusação ao montante do imposto
e juros anteriormente liquidados.

Declarou a sentença recorrida a nulidade das acusações e dos actos
delas dependentes o que já verificamos inexistir.

4. Termos em que se acorda em julgar extinto, por prescrição,
o procedimento judicial quanto à infracção denunciada e em negar
provimento ao presente recurso não se condenando a arguida no
imposto e juros a que se fez referência.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Fonseca Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Apoio judiciário — Lei interpretativa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O artigo 39.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 387-B/87, de
29 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.o 46/96, de 3 de Setembro, na medida em que tem
natureza interpretativa integra-se na lei interpretada.

II — Assim, onde a lei dizia que da decisão proferida sobre
apoio judiciário cabia sempre agravo, devia entender-se
que cabia sempre agravo, mas sem um só grau.

Recurso n.o 20 581. Recorrente: GRÉSIL — Cerâmica e Pré-Esfor-
çados, L.da; recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Cons.
Dr. António Pimpão (por vencimento).

1.o Relatório

No processo da execução fiscal administrativa instaurado contra
GRÉSIL — Cerâmica e Pré-Esforçados, L.da, com sede em Mourisca
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do Vouga, Águeda, para cobrança coerciva de contribuições para a
segurança social, do CRSS de Aveiro, por requerimento de fl. 33,
dirigido ao Ex.o Chefe da Repartição de Finanças de Águeda, a exe-
cutada pediu que lhe fosse concedido apoio judiciário na modalidade
de dispensa de pagamento de custas no processo de execução.

Por despacho de fl. 54, o Ex.o Chefe da Repartição de Finanças
indeferiu o pedido de apoio judiciário, à uma porque este instituto
apenas se aplica nos tribunais e à outra por não ter competência
para decidir questões jurisdicionais.

Não se conformando com este despacho, dele recorreu a executada
para o Tribunal Tributário de 1.a Instância de Aveiro, começando
o recurso desta forma: «Vem requerer a V. Ex.a a concessão de apoio
judiciário na modalidade de dispensa do pagamento de custas, no
processo em epígrafe (que era a execução fiscal n.o 1007440/93 do
concelho de Águeda), uma vez que, por despacho de 13 e Dezembro
de 1993 do Ex.o Chefe da Repartição de Finanças de Águeda, foi
indeferido o n/requerimento de 10 de Dezembro de 1993, pelo que,
nos termos do artigo 355.o do Código de Processo Tributário, vimos
interpor recurso». E o pedido formulado no final do recurso foi o
seguinte: «Termos em que deve o presente recurso ser julgado e
revogada a decisão recorrida, subindo imediatamente o presente re-
curso, em virtude do prejuízo irreparável que a imediata execução
da decisão recorrida causaria à recorrente».

Por despacho de fls. 95 a 99, o M.o Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Aveiro indeferiu liminarmente o pedido, por ma-
nifesta improcedência, considerando que o apoio judiciário devia ser
formulado não autonomamente, mas em simultâneo ou após a de-
dução de um qualquer pedido de tutela jurisdicional, ou da apre-
sentação da respectiva defesa. O recurso foi rejeitado por falta de
interesse processual da recorrente, já que faz novo pedido de apoio
judiciário ao tribunal.

Não se conformando com este despacho, dele recorreu a executada
para o Tribunal Tributário da 2.a Instância, terminando com 20 con-
clusões as suas alegações, nas quais suscita, em resumo, os seguintes
problemas:

— O apoio judiciário é aplicável à fase administrativa da execução
fiscal;

— É aplicável subsidiariamente o disposto no artigo 11.o, n.o 2,
do Código de Procedimento Administrativo;

— A 1.a Instância interpretou erradamente o objecto do recurso
para si interposto;

— A 1.a Instância deveria ter ordenado a apresentação de con-
clusões para perceber qual o objecto do recurso;

— No recurso para a 1.a Instância formulou dois pedidos: revogação
do despacho recorrido e concessão de apoio judiciário para os termos
do recurso;

A 1a Instância incorreu em omissão de pronúncia sobre o pedido
de apoio judiciário formulado para os termos do recurso do artigo 355.o
do CPT, pelo que a decisão recorrida é nula, e incorreu em excesso
de pronúncia ao pronunciar-se sobre o pedido de apoio judiciário
para os termos da execução fiscal, o que gera nova nulidade;

— Na última conclusão, indicam-se os preceitos violados.
Por acórdão de fls. 125 a 130, o Tribunal Tributário de 2.a Instância

negou provimento ao recurso e condenou a recorrente nas custas
com um agravamento de 20 % dada a contumácia que a actividade
da recorrente revelava.
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Continuando a não se conformar, a executada recorreu para este
STA, pedindo a anulação do acórdão recorrido e a baixa do processo
à 2.a Instância, com base nas seguintes conclusões das suas alegações:

A) O douto acórdão recorrido não conheceu de todas as conclusões
do recurso interposto para o Tribunal «a quo», nomeadamente das
conclusões I a T;

B) Nas conclusões I a T supra-referidas estão desenvolvidamente
articulados fundamentos para revogação da decisão proferida no Tri-
bunal Tributário de 1.a Instância (Aveiro);

C) Contudo, o douto acórdão recorrido não se pronunciou directa
e expressamente sobre aquelas conclusões;

D) Nem apreciou os fundamentos conducentes à revogação da de-
cisão proferida na 1.a Instância na qual se fez um pedido autónomo
de apoio judiciário para o recurso dos termos do recurso interposto
ao abrigo do artigo 355.o do CPT;

E) Nem apreciou os fundamentos conducentes à revogação da de-
cisão da 1.a Instância na qual se pedia a revogação do despacho do
indeferimento do pedido do apoio judiciário requerido ao Chefe da
Repartição de Finanças para os termos da execução;

F) Duplo pedido que a recorrente estava habilitada a efectuar nos
termos do artigo 470.o do CPC;

G) A douta decisão recorrida violou o artigo 668.o, n.o 1, alínea d)
do CPC;

H) O facto da decisão recorrida ter deixado de conhecer das re-
feridas questões conduziu a que a sentença seja nula;

I) A recorrente tem feito um uso adequado do disposto no ar-
tigo 355.o do CPT pelo que a sua actividade não se reveste de qualquer
contumácia.

A Fazenda Pública contra-alegou, sustentando o acórdão recorrido.
Neste STA, o Procurador-geral-Adjunto emitiu douto parecer nos

termos do qual o recurso merece parcial provimento.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão prévia de saber se

é admissível recurso para o STA em pedido de apoio judiciário.

2.o Fundamentos

Para decidir a questão prévia de saber se é admissível recurso para
o STA em matéria de apoio judiciário, de acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância que recaiu em recurso jurisdicional de decisão
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Aveiro, importa ver a su-
cessão de leis no tempo.

Até 26 de Novembro de 1988 (artigo 58.o do Decreto-Lei
n.o 387-B/87, de 29 de Dezembro, e artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 231/88, de 26 de Outubro) esteve em vigor o n.o 4 da Base VII,
da Lei n.o 7/70, de 9 de Junho, que dizia o seguinte:

«Da decisão que concede a assistência (judiciária) não há recurso;
da que a nega cabe agravo, em um só grau, com efeito suspensivo».

Depois veio o artigo 39.o do Decreto-Lei n.o 387-B/87, de 29 de
Dezembro, o qual passou a prescrever o seguinte:

«Das decisões proferidas sobre o apoio judiciário cabe sempre agra-
vo, independentemente do valor, com efeito suspensivo, quando o
recurso for interposto pelo requerente, e com efeito meramente de-
volutivo nos demais casos».

Finalmente, a Lei n.o 46/96, de 3 de Setembro, deu a seguinte
redacção a este último preceito:

«1 — As decisões proferidas em qualquer tipo de processo ou ju-
risdição que concedam ou deneguem o apoio judiciário admitem re-
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curso de agravo, em um só grau, independentemente do valor do
incidente».

A expressão «cabe sempre agravo ou recurso» tem sido utilizada
ao longo da história do direito processual relativamente a certas ma-
térias. E o Prof. José Alberto dos Reis esclareceu que «a expressão
cabe sempre significa que pode agravar-se para o Supremo, seja qual
for o valor» (cfr. Código de Processo Civil Anotado, vol. V, p. 246).

Mas neste caso, a expressão cabe sempre agravo, utilizada na versão
originária do Decreto-Lei n.o 387-B/87, não tem o sentido de poder
agravar-se para o Supremo. Com efeito, a jurisprudência dividiu-se
sobre a questão de saber se, a despeito da alteração de redacção
de Lei n.o 7/70 para o Decreto-Lei n.o 387-B/87, devia entender-se
que o recurso era restrito a um só grau, ou se cabia sempre recurso
de agravo.

Mas, com a alteração introduzida em 1996, o legislador veio fazer
uma interpretação autêntica do artigo 39.o do Decreto-Lei
n.o 387-B/87, no sentido de o recurso só ser admissível em um só
grau.

Com efeito, na exposição de motivos da Proposta de Lei n.o 52/VII
publicado no Diário da Assembleia da República, 2.a série-A, n.o 54,
p. 1090-(27), de 3 de Julho de 1996, o Governo escreveu o seguinte:

«Por outro lado, a natureza das questões que normalmente se sus-
citam no incidente aconselha a que o agravo se limite a uma instância
de recurso, com o que se adere, interpretativamente, à corrente ju-
risprudencial que assim vem sustentando, mesmo face ao texto actual
no artigo 39.o».

Como se vê, houve o propósito manifesto de interpertar auten-
ticamente o artigo 39.o, na sua redacção originária, de molde que
onde este preceito aludia a caber sempre recurso de agravo dever en-
tender-se que cabia agravo apenas em um só grau.

Ora, nos termos do artigo 13.o, n.o 1, do Código Civil, a lei in-
terpretativa integra-se na lei interpretada.

E, sendo assim, então temos de concluir que já desde 26 de No-
vembro de 1988 só cabia recurso de agravo em um só grau.

In Casu, a recorrente recorreu da decisão do chefe da repartição
de finanças para o tribunal tributário de 1.a Instância e deste para
o Tribunal Tributário de 2.a Instância. Aqui se esgotou um grau de
recurso, pelo que já não pode recorrer em segundo grau de recurso
para este STA.

Assim, o recurso interposto em 13 de Outubro de 1995 para este
STA não é admissível.

3.o Decisão

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em não admitir o
recurso interposto do acórdão do Tribunal Tributário de 2.a Instância
pelo que não conhecem do objecto desse recurso.

Custas pela recorrente, com 10 000$ de taxa de justiça.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — António José Pimpão (relator
pro vencimento) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Joa-
quim de Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo). — Fui
Presente: António Mota Salgado.
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Declaração de voto

Não concordo com a tese que fez vencimento pelas seguintes razões:
a) Para que uma lei seja interpretativa, são necessários os seguintes

pressupostos, no dizer do Prof. Baptista Machado, in Introdução ao
Estudo do Direito e ao Discurso Legitimador, p. 247:

— A solução do direito anterior seja controvertida ou pelo menos
incerta;

— A solução definida pela lei nova se situe dentro dos quadros
da controvérsia e seja tal que o julgador ou o intérprete a ela pudesse
chegar sem ultrapassar os limites impostos à interpretação e aplicação
da lei.

b) Ora, a solução do direito anterior — cabe sempre agravo, in-
dependentemente do valor — não admite controvérsia sobre a pos-
sibilidade de se poder recorrer até ao Supremo Tribunal, nem é uma
expressão incerta. Trata-se de expressão consagrada há muitos anos
no direito processual civil e foi interpretada correctamente pelo
Prof. Alberto dos Reis, como se diz no acórdão;

c) A solução da lei nova — admitem recurso de agravo em um
só grau — ultrapassa os limites impostos à interpretação e aplicação
da lei, pois onde a lei anterior dizia sempre, a lei nova veio dizer
em um só grau;

d) Por isso, a lei nova é verdadeiramente inovadora e não inter-
pretativa, como disse o Governo na Proposta de Lei n.o 52/VII;

e) Ora, esta retroactividade resultante de uma lei pretensamente
interpretativa é inconstitucional por violar gravemente a confiança
da recorrente: a recorrente teve em conta a redacção da lei vigente
ao tempo em que a interpôs o recurso — a qual não fazia restrições
ao direito de recorrer, antes inculvaca que se podia recorrer sempre —
o recurso foi admitido ao abrigo da lei anterior, e depois veio uma
lei posterior trair a confiança da recorrente. Logo, a Lei n.o 46/96,
de 3 de Setembro, ao dar uma redacção interpretativa ao artigo 39.o
do Decreto-Lei n.o 387-B/87, com efeitos retroactivos, é materialmente
inconstitucional, por violação do princípio da confiança, ínsito no prin-
cípio do Estado de Direito (artigo 2.o da Constituição da República);

f) Neste sentido podem ver-se os seguintes acórdão do Tribunal
Constitucional: n.o 3/84, publicado nos Diários da República, 2.a série,
n.o 5/84, de 27 de Abril de 1984, e de 28 de Abril de 1984;

g) Finalmente, entendo que o despacho que admitiu o recurso ao
abrigo da lei anterior configura-se como um dos actos de análoga
natureza aos previstos no artigo 13.o, n.o 1, do Código Civil, pois
o despacho que admitiu o recurso importou a definição ou re-
conhecimento expresso do direito então existente na ordem jurídica,

i) Por isso, é trair a confiança da recorrente não admitir agora
o recurso só porque o artigo 687.o, n.o 4 do CPC, diz que a decisão
que admite o recurso não vincula o tribunal superior;

j) Se este STA decidisse o recurso logo que ele foi interposto,
não deixaria de o admitir ao abrigo da lei que então vigorava;

l) Ora, como ensinava o Prof. Chiovenda, citado pelo Prof. Manuel
de Andrade, em direito processual civil vigora o princípio de que
a «inevitável demora do processo ou a necessidade de recorrer a
ele não pode causar prejuízo à parte que tem razão» (cfr. Noções
Fundamentais de Processo Civil, 1976, p. 388).

Por todas estas razões não deixava de admitir o recurso, pois a
lei que pretensamente impede que seja admitido é inconstitucional.

José Joaquim de Almeida Lopes.
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Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contribuição industrial.

Doutrina que dimana da decisão:

O CCI consagra uma tributação completa e sem lacunas já
que os lucros que não sofram a incidência do imposto sobre
a indústria agrícola ou imposto profissional ficam sujeitos
a contribuição industrial.

Não conduz à inexistência de facto tributário a venda de alguns
bens pelo mesmo preço por que foram adquiridos uma vez
que a quantificação de menores lucros não determina a
não sujeição da referida actividade a contribuição industrial.

Recurso n.o 20 673. RECORRENTE: Fernando Maria de Carvalho
Cardoso; RECORRIDA: Fazenda Pública; RELATOR: EXMO.
CONSo. Dr. António Pimpão.

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

1. Fernando Maria Carvalho Cardoso recorre do acórdão que, no
Tribunal Tributário de 2a Instância, concedeu provimento ao recurso,
revogou a sentença preferida no tribunal tributário de 1a instância
e julgou improcedente a impugnação de contribuição industrial, grupo
C, referente ao ano de 1986.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a. A decisão recorrida enferma de nulidade por evidente con-

tradição entre os pressupostos e a decisão;
2a. Enferma de ilegalidade, por inexistência de factos tributários

susceptíveis de manter a decisão já que não obstante a matéria assente
de que em, pelo menos, alguns casos, o recorrido, com toda a se-
gurança, não teria tido quaisquer proveitos e de, nos outros, não
se lhe apontar, também, qualquer resultado, a decisão recorrida decide
pela improcedência da impugnação;

3a. Não é a actuação meramente formal do recorrido, de dar o
nome e de emprestar a sua qualidade de empregado aos amigos,
para eles adquirirem os produtos, que revela da sua actuação no
circuito económico;

4a. Não obstante a modificação operada pelo Tribunal recorrido
no que se refere à fixação da prova, o tribunal ”a quo” pode entender
que tal matéria fixada confere ao recorrente o direito à impugnação;

5a. Confrontada a realidade factual com a norma definidora do
facto tributário, verifica-se que os factos praticados pelo recorrido
não integram os elementos normativos abstractamente tipificados na
norma para o facto tributário pelo arto 1o do CCIndustrial;

6a. A. decisão recorrida sobre da ilegalidade traduzida na inexis-
tência, em concreto, de factos correspondentes aos abstractamente
tipificados na norma de tributação;

7a. Tal ilegalidade acarreta a sua anulabilidade - arto 5o do CPCI;
8a. A decisão recorrida fez uma errada aplicação do direito aos

factos por ela dados por assentes, pelo que não pode manter-se.
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A ERFP defende a manutenção da sentença recorrida pois que
o impugnante não provou que exerceu a actividade de compra de
bens para revenda sem intenção lucrativa pelo que exerceu uma ac-
tividade que não pode deixar de se ter por comercial, já que se traduz
numa introdução no circuito comercial, acrescentando-lhe um elo,
e aproximando a oferta da procura.

O EMMP entende que não ocorre a nulidade do acórdão suscitada
na primeira conclusão das alegações pois não foi com base nas aqui-
sições de artigos da Philips Portuguesa para o recorrente, seus fa-
miliares e amigos que o tribunal ”a quo” decidiu que aquele exercera
o comércio, mas antes, com base nas aquisições que, no entender
do tribunal não tiveram como consumidor nem o recorrente, nem
os seus familiares, nem os seus amigos.

Acrescenta que para bem decidir de direito importava ao tribunal
”a quo” apurar quais, de entre os bens adquiridos pelo recorrente
à Philips referidos na al. h) do probatório do acórdão recorrido, os
que adquiriu para si, seus amigos e familiares e quais os que adquiriu
para revenda a terceiros, sendo certo que essa distinção é necessária
para se apurar o montante da contribuição industrial em dívida. Como
essa distinção não foi feita no acórdão recorrido, pois neste apenas
se assentou em que, de todos os bens adquiridos pelo recorrente,
”alguns” apenas o foram para si seus familiares e amigos e sem in-
tenção subjectiva de obter lucro, deve anular-se o acórdão recorrido
para novo julgamento, com prévio estabelecimento da factualidade
nomeadamente com distinção referida (nos termos dos artos 729o

e 730o do CPCivil).
2. O acórdão recorrido deu como provados os factos seguintes:
a) A Philips Portuguesa S.A., encontra-se tributada em contribuição

industrial grupo A, pela repartição de finanças do 10o bairro fiscal
de Lisboa, pelo exercício de produtor, exportador e importador de
material eléctrico e electrónico, tendo como actividade acessória o
comércio por grosso de artigos eléctricos (cf. doc. Fls. 8).

b) A referida empresa faculta aos seus empregados a aquisição
de mercadoria com percentagens de desconto idênticas às praticadas
nas vendas aos seus melhores clientes (10 % + 6 % de pronto pa-
gamento, de 8 % + 5 % de pronto pagamento) - cf. citado doc. fls. 8.

c) O impugnante é empregado da Philips Portuguesa, S.A (cf. cit.
doc. fls. 8 e depoimento de fls. 38) - fls. 86-.

d) Como empregado da Philips, beneficia de preços e condições
especiais, na compra de produtos da empresa onde trabalha (cf. cit.
doc. fls. 8 e cit. depoimento).

e) Assim, adquire na empresa artigos do comércio desta, para si
e para familiares e amigos que, sabedores desses preços especiais,
lhe pedem para o fazer (depoimento de fls. 38) - fl. 86 -.

f) Os preços desses bens, pagos pelos familiares e amigos do im-
pugnante, foram várias vezes os constantes das facturas emitidas pela
Philips, e eram, nesses casos, ou pagos directamente loja da Philips
pelos adquirentes que, para o efeito, acompanhavam o impugnante,
ou ao próprio impugnante, mediante a apresentação das respectivas
facturas aos adquirentes (depoimento de fls. 38) - fls. 86 -.

g) (eliminado a fls. 85);
h) Durante o ano de 1986, o impugnante adquiriu, na Philips Por-

tuguesa, bens no valor de 2.028.968$00 (cf. inf. Fls. 20).
i) Na sequência de visita efectuada à Philips Portuguesa S.A., foi

levantado ao impugnante o auto de notícia de fls. 8 e 9 (...).
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j) Consta do referido auto que, ”pela análise das quantidades e
valores dos bens adquiridos, conclui-se com segurança que os mesmos
não se destinaram ao seu consumo particular, tendo sido, portanto,
objecto de transmissão a terceiros. Essas transmissões ficam, pois,
abrangidas pelas regras de incidência de contribuição industrial, por
força do disposto no § único do arto 1o do CCI”.

l) Com base nos factos constantes do auto de notícia referido em
i), a Repartição de Finanças procedeu à tributação do impugnante
em contribuição industrial grupo C, fixando, nos termos do arto 66o

b) do CCI, a matéria colectável, com referência ao exercício de 1986,
em 446.371$00 (cf. inf. Fls. 20 e 21 e docs. fls. 10 e 18).

m) O impugnante foi notificado, em 08-07-91, do valor fixado e
ainda para em 15 dias, efectuar o pagamento da quantia de 158.461$00,
sendo 123.911$00 de contribuição industrial, 13.913$00 de derrama
e 11.159$00 de imposto extraordinário (cf. fls. 18 e vo).

n) Não tendo sido feito o pagamento eventual do imposto, foi
o mesmo debitado ao Tesoureiro da FP (cf. inf. fls. 20 e 21).

o) A presente impugnação foi apresentada em 30-10-91.
3.1. O acórdão recorrido afirma que alguns dos objectos que o

recorrido adquiriu na Philips foram para si mesmo, para amigos e
familiares a quem os cedeu cobrando o preço exigido pela Philips
com ausência de intenção subjectiva de obter lucro e de cujas ope-
rações não obteve quaisquer proveitos. Acrescentou que não estão
em tal caso senão alguns dos bens adquiridos pelo recorrido (o total
somava 2.353.602$50) o qual não conseguiu demonstrar, como era
tese sua, e lhe competia (arto 342o do CCivil) que todos os bens
adquiridos à Philips eram destinados a si mesmo e a familiares e
amigos a quem não cobrava preço superior ao que a si custavam.

Concluiu que comprou o recorrido bens para revender, quer a fa-
miliares e amigos a quem não cobrou senão o preço que lhe foi
exigido, quer a outras entidades.

Ainda para o acórdão recorrido teria, por isso, exercido uma ac-
tividade comercial traduzida na introdução no circuito comercial de
um elo, aproximando a oferta da procura que, por força do arto 1o

e § único do CCI, porque não sujeita a imposto profissional, estava
sujeita ao imposto liquidado. Sendo da experiência comum que a
actividade de aquisição de bens para revenda visa, em regra, a obtenção
de lucros sendo os tributados os que normalmente podiam ser obtidos
do exercício de actividade, uma vez que estamos perante um con-
tribuinte do grupo C o certo é que o recorrido não questionou o
quantitativo do lucro tributável fixado, limitando-se a expandir que
não existia facto tributário.

3.2. Defende o recorrente a nulidade do acórdão em apreciação
por evidente contradição com os pressupostos em que assenta.

Sobre esta questão sustenta o EMMP que não ocorre a nulidade
do acórdão pois não foi com base nas aquisições de artigos da Philips
Portuguesa para o recorrente, seus familiares e amigos que o tribunal
decidiu que aquele exercera o comércio mas antes, com base nas
aquisições que, no entender do tribunal, não tiveram como consumidor
nem o recorrente, nem os seus familiares, nem os seus amigos.

Entende-se inexistir a suscitada nulidade do acórdão recorrido. Com
efeito depois de afirmar que das várias dezenas de bens adquiridos
pelo recorrente em 1986, alguns terão sido para si e para amigos
e familiares a quem ele os cedeu cobrando, apenas, o preço exigido
pela Philips acrescentou, contudo, que não estão em tal caso senão
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alguns dos bens adquiridos pelo recorrente (o total somava
2.353.602$50); Ainda nos termos do mesmo acórdão não conseguiu
o recorrente demonstrar, como era tese sua, e lhe competia (arto 342o

do CCivil) que todos os bens adquiridos à Philips eram destinados
a si mesmo e a familiares e amigos a quem não cobrava preço superior
ao que a si custavam.

Como só alguns foram vendidos pelo preço de aquisição os restantes
teriam sido por preço diverso.

Por isso concluiu o acórdão que o recorrente comprou bens para
revender, quer a familiares e amigos a quem não cobrou senão o
preço que lhe foi exigido quer a outras entidades.

Teria, por isso, exercido uma actividade comercial traduzida na
introdução no circuito comercial de um elo, aproximando a oferta
da procura que, por força do arto 1o e § único do CCI, porque não
sujeita a imposto profissional, estava sujeita ao imposto liquidado.

Ainda nos termos do acórdão recorrido sendo da experiência co-
mum que a actividade de aquisição de bens para revenda visa, em
regra, a obtenção de lucros sendo os tributados os que normalmente
podiam ser obtidas do exercício da actividade, uma vez que estamos
perante um contribuinte do grupo C o certo é que o recorrente não
questionou o quantitativo do lucro tributável fixado limitando-se a
arguir que não existia facto tributário.

Com efeito depois de afirmar que o recorrente adquiriu alguns
bens que vendeu pelo mesmo preço que havia pago à Philips acres-
centou que vendeu outros a ”entidades” diferentes.

Teria, por isso, exercido uma actividade comercial já que ao in-
troduzir tais bens no circuito comercial acrescentou um elo de ligação
entre a oferta e a procura pelo que não pode deixar de ser considerada
comercial nos termos do arto 463o 3 do C.Comercial.

Do exposto resulta que inexiste a invocada contradição entre os
pressupostos e a decisão pelo que improcede a nulidade suscitada.

3.3. Para o recorrente inexistiria facto tributário susceptível de man-
ter a decisão já que não obstante a matéria assente de que em, pelo
menos, alguns casos, o recorrido, com toda a segurança não teria
tido quaisquer proveitos e de, nos outros, não se lhe apontar, também,
qualquer resultado, a decisão recorrida decide pela improcedência
da impugnação.

Refere ainda que a decisão recorrida sofre da ilegalidade traduzida
na inexistência, em concreto, de factos correspondentes aos abstrac-
tamente tipificados na norma de tributação.

Importa averiguar se os factos provados integram ou não o conceito
de actividade de natureza comercial ou industrial tal como a configura
o CCIndustrial.

Estabelecia o arto 1o deste CCIndustrial que ”a contribuição in-
dustrial incide sobre os lucros imputáveis, nos termos deste Código,
ao exercício, embora acidental, de qualquer actividade de natureza
comercial ou industrial.

§ único. O exercício, por conta própria, de actividades não sujeitas
a imposto profissional é considerado sempre de natureza comercial
ou industrial, e bem assim o da actividade das explorações agrícolas
e pecuárias, não conexas com a exploração da terra, que se encontrem
integradas em explorações industriais”.

Não se acolhe no CCI um conceito jurídico de actividade comercial
tal como resulta do arto 230o do CComercial pois que se assim fosse
tomava-se desnecessária a referência naquele arto 1o a actividades
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de natureza industrial pois que o conceito de actividade comercial
constante deste arto 230o já abrangia as actividades de natureza
industrial.

Conforme escreve, em CCI, Martins Barreiros e outros, 2a edição,
p. 55, este código ”acolheu um conceito muito amplo de actividade
comercial ou industrial, dado que, como expressamente preceitua
aquele parágrafo, o exercício, por conta própria, de actividades não
sujeitas a imposto profissional é considerado sempre de natureza co-
mercial ou industrial, actividades assim não consideradas face ao Có-
digo Comercial.

...
Deste modo, o exercício de qualquer actividade geradora de lucros,

se não estiver sujeita a imposto profissional, quer por não se encontrar
incluída na tabela anexa ao Código do Imposto Profissional, quer,
estando-o, por ser exercida por uma pessoa colectiva, quer ainda por
não estar sujeita a imposto sobre a indústria agrícola, cai fatalmente
na alçada da contribuição industrial, o que equivale a dizer que não
há lucros sem tributação, objectivo, aliás, que decorre do no 6 do
relatório que precede o articulado do Código da Contribuição
Industrial.”

Há que recorrer ao conceito económico de actividade comercial
ou industrial, que nos parece ser o de actividades de mediação entre
a oferta e a procura ou de incorporação de novas utilidades na matéria,
em ambos os casos com fins especulativos, ou seja, com o objectivo
de obtenção de lucros (Teixeira Ribeiro, Incidência da Contribuição
Industrial, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Vol. XLI
(1965), p. 2, Vítor Faveiro, Noções Fundamentais de Direito Fiscal
Português, II Volume, p. 476 e Ac. deste Tribunal de 4-12-91, Rec.
13.398, Ap. DR p. 1435).

Como escreve Teixeira Ribeiro, mesma obra p. 4, a tributação dos
lucros, no CCI, era uma ”tributação completa, uma tributação sem
lacunas: na verdade, os lucros que não sofram a incidência do imposto
sobre a indústria agrícola ou imposto profissional caem sob a alçada
da contribuição industrial”.

Da matéria de facto provada resulta que (h) durante o ano de
1986, o impugnante adquiriu, na Philips Portuguesa, bens no valor
de 2.028.968$00 e que os adquiriu (e) para si e para familiares e
amigos que, sabedores desses preços especiais, lhe pedem para o fazer
e que (f) os preços desses bens, pagos pelos familiares e amigos do
impugnante, foram várias vezes os constantes das facturas emitidas
pela Philips, e eram, nesses casos, ou pagos directamente na loja
da Philips pelos adquirentes que, para o efeito, acompanhavam o
impugnante, ou ao próprio impugnante, mediante a apresentação das
respectivas facturas aos adquirentes.

Do exposto resulta que perante a matéria de facto assente concluiu
o acórdão recorrido que o rendimento obtido pelo recorrente no
exercício dessa actividade estava sujeito a contribuição industrial pois
”é da experiência comum que a actividade de aquisição de bens para
revenda visa, em regra a obtenção de lucros” e que, no caso, o re-
corrente ”não convenceu de que não lhe assistia essa intenção, res-
salvados os casos em que comprou bens para os revender pelo mesmo
preço - portanto, sem intenção lucrativa - a familiares e amigos”.

Acrescenta ainda ”que quanto aos lucros tributados, eles são os
que normalmente podiam ser obtidos do exercício da actividade, já
que estamos perante o caso de um contribuinte do grupo C” até
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porque o recorrente ”na petição de impugnação, não questionou o
quantitativo do lucro tributável fixado, limitando-se a expandir que
não existia facto tributário”.

Perante a matéria de facto assente concluímos que o recorrente
exerceu uma actividade de mediação entre a oferta e a procura sujeita
a contribuição industrial nos termos já referidos.

É certo que alguns dos bens transaccionados foram vendidos, tal
como consta da matéria de facto provada, pelo preço por que haviam
sido adquiridos. Os restantes foram vendidos com intenção lucrativa
pois que, como é da experiência comum, a actividade de aquisição
de bens para revenda ”visa, em regra, a obtenção de lucros”.

Com efeito não importa saber se em determinado exercício um
certo comerciante realizou esta ou aquela venda sem lucro ou até
com prejuízo pois que o imposto em referência incide sobre os lucros
imputáveis ao exercício de qualquer actividade de natureza comercial
ou industrial.

Refere o EMMP que para bem decidir de direito importava que
o tribunal ”a quo” aparasse quais, de entre os bens adquiridos pelo
recorrente à Philips, os que adquiriu para si, seus amigos e familiares
e quais os que adquiriu para revenda a terceiros pois que essa distinção
seria necessária para se apurar o montante da contribuição industrial
em dívida.

Acrescenta que como essa distinção não foi feita no acórdão re-
corrido, pois neste apenas se assentou em que, de todos os bens
adquiridos pelo recorrente, ”alguns” apenas o foram para si, seus
familiares e amigos e sem intenção subjectiva de obter lucro, deve
anular-se o acórdão recorrido para novo julgamento, com prévio es-
tabelecimento da factualidade nomeadamente com a distinção re-
ferida.

Para a situação dos autos não é indiferente o quantitativo de bens
que se encontram na primeira ou na segunda situação pois que a
matéria tributável variará para mais ou para menos consoante o maior
ou menor volume de bens tenha sido ou não vendido a outras
”entidades”.

Torna-se, pois, necessário que sejam fixados os factos necessários
à quantificação dos bens adquiridos pelo recorrente com e sem in-
tenção subjectiva de obter lucro e que como tal foram vendidos a
outras entidades e aqueles que foram adquiridos para si, seus fa-
miliares e amigos.

Do exposto resulta que a insuficiência da matéria de facto referida
determina a baixa do processo à 2a Secção do Tribunal Central Ad-
ministrativo para que a mesma seja ampliada e se efectue novo jul-
gamento de acordo com o direito definido nos termos dos artigos 729o

e 730o do CPCivil.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente

recurso e em determinar a baixa do processo à 2a Secção do Tribunal
Central Administrativo para ampliação da matéria de facto nos termos
referidos e novo julgamento de acordo com o direito definido.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenção das Caixas de Crédito Agrí-
cola Mútuo. Pessoas Colectivas Privadas de utilidade pú-
blica. Anterior e novo regime jurídico.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Por força do Dec.-Lei 24/91, de 11 de Janeiro que revogou
o Dec.-Lei 231/82 de 17 de Junho, as Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo perderam a qualidade de pessoas Co-
lectivas privadas de utilidade pública que o último di-
ploma lhes reconhecia.

II — Desaparecida da ordem jurídica a mencionada ”utilidade
pública” relativamente a tais entes colectivos já consti-
tuídos ou a constituir, as referidas Caixas deixaram de
beneficiar da isenção da contribuição autárquica (art.o
50o n.o 1 alínea e) do Estatuto dos Benefícios Fiscais).

III — A partir do referido Dec.-Lei 24/91, as Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo ficaram, pois, submetidas ao regime geral
- reconhecimento por concessão - previsto no Dec.-Lei
460/77, de 7 de Novembro.

RECURSO N.o 20837 em que é Recorrente o Ministério Público
e Recorridos o Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos
e a Caixa de Crédito Agrícola e Mútuo de Leiria e de que foi
Relator o Exm.o Cons.o Dr. ABÍLIO BORDALO.

Acordam na 2a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

O Exm.o Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tri-
butário de 2a instância não se conformando com o Acórdão proferido
por aquele Tribunal que negou provimento ao recurso contencioso
interposto do acto administrativo de indeferimento do pedido de isen-
ção de contribuição autárquica da autoria da Sub-Director-Geral das
Contribuições e Impostos proferida em 16/11/93, em desfavor da re-
corrente Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, vem do mesmo
recorrer para este STA em cujas alegações formulou as seguintes
conclusões:

”1o O art.o 1o n.o 2 do Dec.-Lei 231/82 de 17 de Junho ( diploma
contendo o regime jurídico das Cooperativas de Crédito Agrícola)
expressamente classificava as Caixas de Crédito Agrícola como pessoas
colectivas de utilidade pública.

2o O art.o 10o n.o 2 do D.L. 24/91, 11 de Janeiro operou a revogação
total do Dec.-Lei 231/82, de 17 de Junho.

3o Os comandos inscritos nos citados preceitos têm a natureza de
verdadeiras normas gerais e abstractas (e não de actos administrativos
individuais e concretos).

4o Na ausência de normas transitórias sobre a sucessão de leis
no tempo inscritas do diploma revogatório rege a disciplina constante
do art.o 1o, 2, do C. Civil.

5o A ausência de norma transitória no diploma revogatório sobre
a cessação dos efeitos da declaração de utilidade pública das CCA
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já constituídas significa que, por aplicação das regras do art.o 1o,
2, do C. Civil, o novo regime, visa apenas as CCA a constituir no
futuro.

6o A norma do art.o 1o do no2 do DL n.o 231/82, de 17 de Junho,
regula o facto constitutivo da qualidade jurídica (pessoa colectiva de
utilidade pública) - declaração geral de utilidade pública por via le-
gislativa e define a natureza Jurídica das CCA.

7o A revogação desta norma pelo art.o 10o do n.o 2 ou D.L. n.o
24/91, de 17 de Junho atingiu aquele facto constitutivo e não o estatuto
ou o conteúdo de qualquer relação Jurídica em que as CCA sejam
partes.

8o A norma revogatória só dispõe para o futuro por aplicação da
regra geral da irretroactividade (art.o 1o2o n.o 1 do C. Civil).

9o Não se verifica a previsão excepcional que determinaria a sua
aplicação as relações jurídicas subsistentes na data do início da vigência
da norma (art.o 1o2o, n.o 2, 2o segmento C. Civil).

10o A solução sustentada é corolário do princípio dos direitos ad-
quiridos os quais, porque constituídos e consolidados no passado,
não cedem perante o regime da lei nova.

11o A solução sustentada não viola o princípio da igualdade por-
quanto é sensível a situações jurídicas consolidadas pelo decurso do
tempo e dignas de tutela legal, permitindo tratamentos distintos para
circunstâncias distintas:

12o Pode sustentar-se que o reconhecimento das CCA como pessoas
colectivas de utilidade pública, efectuado pelo art.o 1o do n.o 2 DL
n.o 231/82, de 17 de Junho assume a natureza de acto administrativo
geral, sob a forma de Decreto Lei.

13o Adoptando-se este entendimento ele não foi revogado pela
norma constante do art.o 10o n.o 2 do Dec.-Lei n.o 24/91, de 11 de
Janeiro, porquanto nem a pessoa colectiva se extinguiu nem o governo
proferiu decisão de cessação dos efeitos da declaração de utilidade
pública (art.o 13o e do D.L. 460/77 de 7 de Novembro).

14o O acto administrativo geral de declaração de utilidade pública
só é susceptível de revogação nos termos do regime aplicável aos
actos constitutivos de direitos (art.o 18o da LOSTA; art.os 140o e
141o CPA).

15o Ambas as construções jurídicas concluem que a recorrente re-
quereu a isenção de C. Autárquica usufruindo da qualidade de pessoa
colectiva de utilidade pública, dela devendo beneficiar (art.o 50o n.o 1
al. e) do EBF).

16o A decisão do Acórdão impugnado violou, por erro da inter-
pretação, as determinações constantes dos art.os 1o n.o 2 do D.L.
231/82, de 17 de Junho e 10o n.o 2 do D.L. 24/91, de 11 de Janeiro
e as normas do art.o 12o n.os 1/2 1o Segmento do C. Civil”.

Termos em que concedendo-se provimento ao recurso ”deve o acór-
dão impugnado ser revogado e substituído por outro que conceda
provimento ao recurso contencioso e anule o acto administrativo
recorrido”.

Contra-alegou a entidade recorrida em cujas alegações formulou
as seguintes conclusões:

” a) O art.o 10o n.o 2 do D.L. n.o 24/91 é uma norma geral e
abstracta ;

b) E não um acto administrativo;
c) Aplicam-se-lhe, pois os princípios gerais sobre a aplicação das

leis no tempo;
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d) O citado art.o 10o aplica-se às Caixas de Crédito Agrícola exis-
tentes, sem excepção, dado dispor directamente sobre o seu estatuto;

e) O facto constitutivo das relações jurídicas que regula não é a
declaração por via legislativa das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo
já constituídas;

f) Mas o substracto das Caixas de Crédito de Agrícola Mútuo;
g) Ao abranger, pois, na revogação da declaração de utilidade pú-

blica todas as caixas de crédito agrícola, aplica-se às já constituídas
ou a constituir:

h) Deve assim, ser mantido o acto recorrido”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu como assentes os seguintes factos privados:
— A recorrente - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria foi

constituída em 5/7/83 sob a forma de Sociedade Cooperativa de Res-
ponsabilidade Limitada SCRL - vd. proc. apenso.

Em 11 de Agosto de 1992 a recorrente apresentou requerimento
dirigido ao Sr. Director-Geral das Contribuições e Impostos pedindo
ao abrigo do n.o 4 do art.o 50o do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
o reconhecimento da isenção da contribuição autárquica relativa aos
prédios de que é proprietária, inscritos na matriz predial sob o art.o
2635, da freguesia de Caranguejeira, 2669 de Leiria e 3.669 de Maceira,
por os mesmos estarem afectos e se destinarem exclusivamente à
realização dos seus fins estatutários - v.d. processo apenso.

— Em 3.XI. 93 a DGCI notificou a recorrente de que aquele pedido
de isenção havia sido indeferido - vd fls. 22.

— Esse despacho de indeferimento foi proferido, no uso de uma
delegação de poderes pelo Subdirector Geral das Contribuições e
Impostos, tendo por fundamento à informação prestada pelos serviços
- vd fls. 24.

— A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo dirigiu ao Sr. Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais requerimento, datado de
14.5.91, solicitando que aquele membro do Governo tomasse posição,
e a transmitisse aos Serviços, sobre o regime de isenções fiscais de
que aquela Caixa beneficiava, face à publicação do D.L. 24/91 de
11/1 - v.d. fls. 26.

— Em 19.07.91 aquela Caixa Central voltou a dirigir-se ao Sr. SEAF
insistindo pela sua resposta no tocante àquela questão - vd. fls. 27.

— Por despacho de 2/3/92 o Sr. Subsecretário de Estado Adjunto
da Secretaria de Estado Adjunta e do Orçamento estabeleceu o en-
tendimento a observar aquela matéria, nos termos que se encontram
juntos no processo apenso, determinando que ”quanto à contribuição
autárquica as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) constituídas
antes da entrada em vigor do D.L. 24/91, de 11/1 poderão beneficiar
da respectiva isenção preenchido o formalismo estabelecido nos n.os
4 a 6 do art.o 50o do EBF, aprovado pelo D.L. 215/89, de 1/7 ...”.
A questão que se coloca, desde logo, no presente recurso, é a de
saber se, com o D.L. 24/91, de 11 de Janeiro, a recorrente, como
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo perdeu o estatuto de pessoa colectiva
de utilidade pública.

A importância desta questão reside no facto de a eventual pre-
servação de tal qualidade conferir o pretendido direito à isenção de
contribuição autárquica, nos termos do art.o 50o do Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais.

O Dec.-Lei 231/82, de 17 de Junho, que considerava expressamente
como pessoas colectivas de utilidade pública as ditas Caixas, foi re-
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vogado pelo D.L. 24/91 (art.o 10o n.o 2) que veio dotar estas de um
novo regime jurídico justificado no preâmbulo «pela necessidade de
reflectir legislativamente as transformações que o crédito agrícola mú-
tuo atravessou nos últimos anos e de o adaptar às orientações do
direito comunitário».

A jurisprudência deste STA (cfr. Acs. de 24/05/91 - Rec. 18.900;
de 8/5/96 - Rec. 20.288; de 12/6/96 - Rec. 20.587 e de 29/10/96 Rec.
20545) tem defendido o entendimento de que tanto as disposições
do Dec.-Lei 231/82 como as D.L. 24/91, constituem verdadeiras e
próprias normas jurídicas, nomeadamente a do art.o 1o n.o 2 daquele
primeiro diploma legal e não meros actos administrativos gerais.

Neste ponto, o ilustre magistrado recorrente, sufraga tal enten-
dimento mas acaba por defender que ”o reconhecimento das Caixas
de Crédito Agrícola como pessoas colectivas de utilidade pública efec-
tuado pelo art.o 1o n.o 2 do D.L. 231/82 assume a natureza de acto
administrativo geral sob a forma de Dec.-Lei, para daí concluir que,
nesta óptica, ele não foi revogado pela norma do art.o 10o n.o 2 do
Dec.-Lei 24/91 porquanto nem a pessoa colectiva se extinguiu nem
o governo proferiu decisão de cessação dos efeitos de declaração
de utilidade pública (art.o 13o do D.L. 460/77 de 7/11)”.

Mas sem razão quanto a esta parte.
Na verdade, o art.o 1o n.o 2 do mencionado diploma (D.L. 231/82)

constituído por autênticas normas jurídicas, detém as características
da generalidade e abstracção, isto é, por um lado, ”aplica-se a uma
generalidade ou universalidade de destinatários sem qualquer indi-
vidualização e, por outro, abrange situações jurídicas definidas tam-
bém conceitualmente ou por outras categorias”.

Esta visão das coisas que se nos afigura correcta e tem tido o
acolhimento jurisprudencial pacífico deste tribunal transpõe-nos para
a problemática da sucessão de leis no tempo cujo princípio geral
se mostra consagrado no art.o 12o do Cód. Civil que preceitua:

1 — «A lei só dispõe para o futuro, ainda que lhe seja atribuída
eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já
produzidos pelos factos que a lei se destina a regular.

2 — Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial
ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se,
em caso de dúvida que só visa os factos novos, mas quando dispuser
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo
dos factos que lhes deram origem entender-se-á que a lei abrange
as próprias relações já constituídas que subsistem à data da sua entrada
em vigor.»

Ora, o Dec.-Lei 231/82 veio estabelecer na sequência, aliás de an-
teriores diplomas sobre o crédito agrícola mútuo - especialmente o
Decreto n.o 11797, de 25 de Junho de 1926 - um novo regime jurídico
do crédito agrícola mútuo e das cooperativas de crédito agrícola.

O art.o 1o n.o 1 do regime respectivo anexo ao Decreto-Lei 231/82
qualificava tais Caixas como institutos especiais de crédito sob a forma
de cooperativa, tendo como objecto o exercício de funções de crédito
agrícola em favor dos seus associados e a prática dos demais actos
inerentes à actividade bancária, desde que instrumentais em relação
aquelas funções.

”Pelo que o seu n.o 2 expressamente as considerava pessoas co-
lectivas de utilidade pública que prosseguem fins não lucrativos e
de interesse geral nacional ou local, cooperando pois com a Admi-
nistração Pública no desempenho da sua actividade”.
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Como se entendeu no citado Acórdão de 12/6/96 Rec. 20.587 por
isso se justificava no critério legal um reconhecimento de pessoas
colectivas de utilidade pública, de tipo normativo, ”ipso june e não
por concessão como o Dec.-Lei 460/97, de 7 de Novembro estabelecia
em geral”.

Com o advento do Dec-Lei 24/91, o objecto das Caixas de Crédito
Agrícola alterou substancialmente mediante a consagração de um novo
regime jurídico de crédito agrícola, passando a incluir - ”de modo
subordinante que não apenas em termos de instrumentalidade à con-
cessão do crédito agrícola dos seus associados” - ”a prática dos demais
actos inerentes à actividade bancária”, ”em termos semelhantes aos
de qualquer outro banco público ou privado (art.os 1o e 3o do Dec.-Lei
298/92, de 30/12, que aprovou o Regime Geral das Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras).

”Daí que para além da revogação daquele Dec.-Lei 231/82 pelo
art.o 10o do D.L. 24/91, este diploma não contém qualquer preceito
que reconheça a qualidade de pessoas colectivas de utilidade pública
às mencionadas Caixas de Crédito Agrícola que ficaram submetidas
ao regime geral - reconhecimento por concessão” ( Ac. citado).

Do exposto pode concluir-se que o D.L. 24/91, tal como o que
o antecedeu, regula directamente o conteúdo das respectivas relações
jurídicas das Caixas ”aproximando-se o seu art.o 1o de uma norma
estatutária” na medida em que define a ”natureza jurídica do ente
colectivo”.

Pelo que o Dec.-Lei 24/91 e de aplicação imediata mesmo às pessoas
colectivas já constituídas ao tempo da sua entrada em vigor.

Isto quer dizer que, com a dita revogação, afectando todas as Ins-
tituições abrangidas pelo dito Regime Jurídico do Crédito Agrícola
Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola, isto é, tanto as já
constituídas que perderam esse estatuto de utilidade pública como
as constituendas, ”apenas podem adquirir ou retomar esse estatuto,
e portanto a isenção de contribuição autárquica dele decorrente, atra-
vés do processo individual do seu reconhecimento previsto no D.L.
460/77” (neste sentido Ac. do STA de 29/1/97 - Rec. 18.712).

Do exposto decorre que a recorrente não tem o estatuto de utilidade
pública face ao seu desaparecimento da ordem jurídica por ser in-
compatível, o desempenho das novas funções com o reconhecimento
por via meramente normativa.

Com o novo regime jurídico do crédito agrícola que fica assinalado
não podia, para efeitos de isenção de contribuição autárquica ser
aplicável à recorrente o art.o 50o n.o 1 da alínea e) do Estatuto do
Benefícios Fiscais aprovado pelo Dec.-Lei 215/89, de 1/7, pelo que
não beneficia de tal isenção.

Finalmente, e de acordo com o Ac. citado de 12/6/96 que temos
vindo a seguir de perto (quando não transcrevemos), dir-se-á quanto
à pretensa natureza de actos administrativos gerais que ”de qualquer
modo à mesma conclusão se chegaria se se entendesse estarem em
causa nos preditos termos actos administrativos gerais.

”É que, a ser assim, o dito reconhecimento normativo de utilidade
pública operado pelo D.L. 231/82, teria sido revogado por actos de
idêntica natureza através do D.L. 24/91”.

Na falta do respectivo ataque contencioso, oportunamente, há muito
estariam tais actos administrativos consolidados na ordem jurídica,
como caso resolvido ”sendo certo que” o que ora está em causa nos
autos é o indeferimento de pedido de isenção de contribuição au-
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tárquica e não qualquer acto expresso ou tácito de denegação do
estatuto de utilidade pública da recorrente o qual nem sequer é da
competência do Director ou Subdirector-Geral das Contribuições e
Impostos”.

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

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40000$00
e 40% de procuradoria, digo. Sem custas por delas estar isento o
Ministério Público recorrente.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido pelas razões invocadas pelo D.o recorrente). — Fui pre-
sente: Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Caducidade da liquidação. Sujeito passivo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A caducidade do direito à liquidação de impostos afere-se
em relação ao sujeito passivo e não aos sócios-gerentes
do sujeito passivo;

II — O sócio-gerente do sujeito passivo é apenas um respon-
sável subsidiário pelo pagamento dos impostos, se o su-
jeito passivo os não pagar nem tiver bens para cobrança
coerciva.

Recurso: 20 948; Recorrente: Sisnando Tiago de Sousa Teixeira; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida
Lopes.

1o Relatório
Com base na caducidade do direito à liquidação e em errónea

quantificação da dívida de imposto, o contribuinte SISNANDO TIA-
GO DE SOUSA TEIXEIRA, residente no Alto da Lixa, Amarante,
deduziu impugnação judicial contra a liquidação de IVA que lhe foi
feita, em relação aos anos de 1987 e 1988, à sociedade TEIXEIRA
& MARINHO, Lda., da qual era sócio-gerente, e contra quem reverteu
a execução fiscal por falta de bens da originária devedora.

Por sentença de fls. 101 a 103, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1.a Instância do Porto julgou a impugnação improcedente pelo
facto de a liquidação ter sido notificada dentro dos cinco anos à
originária devedora, por não se ter provado o crédito alegado pelo
impugnante e se ter levado em conta a quantia de 125 000$.

Sob recurso do contribuinte, o Tribunal Tributário de 2.a Instância
confirmou essa sentença.

Continuando a não se conformar, o contribuinte recorreu do acór-
dão de 2.a Instância para este STA, pedindo a sua revogação com
base nas seguintes conclusões das suas alegações:

1 — A CADUCIDADE (relativamente ao ora recorrente e não
à firma Teixeira & Marinho, Lda”) — de conhecimento oficioso — re-
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ferida no ponto 7.o das presentes alegações e nos pontos 6.o e 7.o
da impugnação;

2 — De igual modo e ao não considerar o ERRO DE CÁLCULO
OU QUANTIFICAÇÃO DO IMPOSTO e, consequentemente, de-
terminar a correcção do imposto (conforme foi referido no ponto
7.o das presentes alegações e exaustivamente demonstrado na petição
de impugnação nos pontos 9.o e 19.o) — eventualmente — a liquidar
(156.907$00), fez errónea interpretação e aplicação do art.o 120.o,
alínea a), do C.P.T.

A Fazenda contra-alegou, sustentando o acórdão recorrido.
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 as duas questões postas pelo

recorrente: caducidade e erro.
O Tribunal Tributário de 2.a Instância fixou a seguinte matéria

de facto:
1.o) Em Novembro de 1989 a sociedade Teixeira & Marinho, Ld.a,

com sede no Alto da Lixa — Lixa — Amarante foi inspeccionada para
fiscalização do IVA relativo aos anos de 1987, 1988 e 1989 (fls. 15
do processo administrativo apenso).

2.o) De acordo com o relatório da fiscalização efectuado foram
detectadas, em relação ao ano de 1987, terem sido omitidas de registo
vendas efectuadas (fls. 18 do processo administrativo apenso).

3.o) Com base nos dados fornecidos pela Fiscalização Tributária
a Repartição de Finanças de Amarante em 18.1.1990 e de acordo
com o art.o 82.o do CIVA fixou o montante do imposto em falta
em 1.564.428$00 e juros compensatórios em 793.264$00 (informação
oficial a fls. 19 verso e fls. 20).

4.o) Em 20.1.1990 a sociedade Teixeira & Marinho, Ld.a foi no-
tificada por carta registada com aviso de recepção da liquidação re-
ferida no n.o 3 que foi devolvida pelos CTT com a menção «Retirou-se
não deixou morada» (docs. de fls. 26 a 28 do processo administrativo
e informação de fls. 20).

5.o) Não foi efectuada qualquer reclamação da liquidação efectuada
nos termos do n.o 3 (informação de fls 20).

6.o) Relativamente ao período de Março de 1988 à dívida de IVA
de 503.077$00 foi abatida a quantia de 125.000$00, ficando a sociedade
Teixeira & Miranda, Ld.a a ser devedora ao Estado de 378.077$00
(informação oficial fls. 20, 20 verso e fls. 24).

7.o) Por falta do pagamento das quantias de IVA relativas a 1987
a 1988 e, depois de verificada a falta de bens da sociedade Teixeira
& Martinho, Ld.a foi ordenada a reversão contra o recorrente, citado
em 29.3.1993 para pagar a quantia de 2. 735 770$00 (informação oficial
a fls. 20 e fls. 65 dos autos).

8.o) O despacho que ordenou a reversão em relação aos anos de
1987 e 1988 teve em consideração que a gerência do recorrente cessara
em 17.11.1988 (informação oficial fls. 21).

2.o Fundamentos
O recorrente insiste verificar-se a caducidade em relação a si e

não em relação à originária devedora.
Mais uma vez não tem razão. Vejamos.
O IVA em causa diz respeito aos anos de 1987 e 1988 e foi liquidado

e notificado à devedora, que era a única contribuinte, o único sujeito
passivo. O Fisco nã tinha de notificar a liquidação a cada um dos
sócios-gerentes, pois nem sabia que mais tarde a execução reverteria
contra algum deles.
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Ora, porque essa notificação da liquidação ao sujeito passivo ocor-
reu dentro do prazo legal (cinco anos), nunca mais a questão da
caducidade pode ser suscitada, pois não há uma caducidade para
a contribuinte e outra para cada um dos seus gerentes. A Caducidade
do direito à liquidação é uma figura unitária, como unitária é a relação
de imposto. Como muito bem do o Mo Po junto deste STA, a ca-
ducidade respeita ao imposto (como objecto) e aos sujeitos da relação
(activo e passivo). Cfr. art.o 33.o do CPT.

O recorrente não é sujeito passivo do imposto, mas apenas res-
ponsável subsidiário pelo seu pagamento.

Por isso, não há, em relação a ele, autonomia de liquidação e
de caducidade, pois esta não se reporta a ele ou à sua responsabilidade.

Quanto ao erro de cálculo do imposto, por existência de créditos,
o Tribunal Tributário de 2.a Instância deu como provado (n.o 6.o
do probatório) ”que relativamente ao período de Março de 1988 à
dívida de IVA de 503.077$00 foi abatida a quantia de 125.000$00,
ficando a sociedade Teixeira & Miranda, Ld.a, a ser devedora ao
Estado de 378.077$00”. Ora, este facto não pode ser alterado por
este STA, o qual conhece apenas de direito (art.o 21.o, n.o 4, do
ETAF). Daí que careça o STA de poderes de cognição para verificar
se houve erro de quantificação ou de cálculo do imposto, pois não
está em causa uma questão de legalidade ou de direito, mas uma
questão de facto.

Por todas estas razões, improcedem os fundamentos do recurso.
3.o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — José Joaquim Almeida Lo-
pes — Relator — Ernâni Figueiredo — Abílio Bordalo. — Fui pre-
sente: António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro 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 21039. Recorrente: Empresa de Pesca João Maria
Vilarinho, Sucessores S. A. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do TT1a Instância de Aveiro que
negou provimento ao recurso interposto por Empresa de Pesca João
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Maria Vilarinho, Sucessores, S.A., do despacho da Subsecretária de
Estado Adjunta e do Orçamento, de 5.4.93, que havia indeferido,
por extemporaneidade, pedido de pagamento em prestações da quan-
tia exequenda na execução fiscal que corre contra a Rte para cobrança
da quantia de 11 880 433$00 de dívidas à Alfândega do Porto, veio
da mesma recorrer aquela sociedade comercial, concluindo as ale-
gações a sustentar que o aviso de recepção da carta de citação enviada
a si foi assinado em 27.12.92, sabendo-se que os serviços postais de-
volvem os avisos de recepção no próprio dia em que são assinados,
pelo que será essa a data a considerar como efectuada a citação,
tendo então sido o pedido de pagamento de prestações feito em tempo.

A Representante da FaPa contra-alegou, sustentando a razão da
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.

Considerando ainda que tal questão precede o conhecimento de
questão de deserção do recurso causada pela não apresentação das
alegações do recurso com o requerimento deste, nem no prazo deste.

Ouvida sobre as questões suscitadas, veio a Rte aduzir que as mes-
mas não procedem.

Veio ainda aos autos a intentar demonstrar que tem cumprido
as obrigações decorrentes do pagamento em prestações que lhe foi
já admitido no que se refere a IVA (a fls. 136).

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o2 do CPTributário).

Na verdade, na conclusão I a RTe afirma que o aviso de recepção
da carta de citação a si enviada foi assinado em 27.12.92 por ser
essa a data de devolução do mesmo pela estação dos correios e (Con-
clusão II) que os serviços postais devolvem os avisos de recepção
no próprio dia em que são assinados.

Pelo seu lado, a decisão recorrida dá como provado (item b) que
“Por carta registada com aviso de recepção, assinado no dia 27.11.92,
a ora recorrente foi citada para os termos da execução referida em
a) e para querendo? no prazo de 20 dias, a contar da citação, deduzir
oposição, requerer o pagamento em prestações ou a dação em
pagamento”.

Constitui, assim, fundamento de facto do recurso a questão sobre
a real data da assinatura do dito aviso de recepção que o tribunal
recorrido situou em dia diferente do proposto pela Rte.

Ser ou não devido a lapso a fixação probatória produzida não des-
figura a questão como questão de facto que se propõe para conhe-
cimento no recurso.

Sendo que o eventual problema da deserção do recurso por efeito
da intempestividade das alegações não impede que as mesmas tenham
sido efectivamente produzidas e que relevem enquanto não houver
decisão sobre o ponto, que só poderá caber ao tribunal julgado
competente.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
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cimento, nos termos do art. 41o/1/a) do ETAF, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Central Administrativo (2a Secção).

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, 26 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo — Coelho
Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recursos para o STA nas execuções. Regime da LPTA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Resulta dos elementos histórico e racional da interpre-
tação das leis, que o regime dos recursos para o STA
é o mesmo em todas as formas de processo tributário.

II — Do disposto no arto 171o, n.o 5, do Código de Processo
Tributário emerge o princípio geral de que os recursos
de actos jurisdicionais para o STA, quer esses actos te-
nham sido praticados no processo de impugnação judicial
quer no processo de execução fiscal, estão sujeitos ao
regime previsto na respectiva lei (LPTA).

III — É irrelevante o facto de o arto 356o não conter uma dis-
posição semelhante à do n.o 5 do arto 171o do CPT.

Recurso n.o 21 266; Recorrente: CIE — Compa Internacional de Elec-
trónica, SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso

Dr. Almeida Lopes.

Nos presentes autos de execução fiscal promovidos pela Fazenda
contra CIE — Companhia Internacional de Electrónica, SA (ou Cons-
trução Civil, Importação e Exportação, Lda), o Chefe da Repartição
de Finanças do 18o Bairro Fiscal de Lisboa proferiu despacho re-
cusando como garantia idónea a fiança oferecida com vista à suspensão
da marcha do processo de execução e determinou a remessa do ex-
pediente ao Ministro das Finanças, a fim de ser apreciado o pedido
de pagamento em prestações.

Não se conformando com este despacho da Administração Fiscal,
a executada recorreu para o Tribunal Tributário de 1.a Instância de
Lisboa (4o Juízo) o qual, por sentença de fls. 57 a 69, negou provimento
ao recurso e não revogou o despacho recorrido.

Continuando a não se conformar, a executada recorreu para este
STA (fl. 71), declarando pretender alegar no tribunal de recurso.

Admitido o recurso e enviado para este STA, o Do Procurador-
-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no qual suscita a questão prévia
da deserção do recurso pelo facto de a recorrente, em violação do
disposto no arto 356o do CPT, não ter logo apresentado alegações
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com o requerimento de interposição do recurso. Diz o MoPo que
o arto 356o, n.o 1, do CPT não faz qualquer distinção entre recursos
para a 2.a Instância e recursos para o STA, pelo que se aplica a
ambas as espécies de recursos. Diz ainda que o arto 171o, n.o 5, do
CPT se aplica apenas aos recursos interpostos nas impugnações
judiciais.

Notificada, a recorrente opôs-se à questão prévia.
Corridos os vistos cumpre decidir essa questão.
O arto 171o do CPT trata de interposição do recurso de actos ju-

risdicionais praticados no processo de impugnação judicial. E reza
o seu n.o 5:

“O DISPOSTO NESTE ARTIGO NÃO PREJUDICA O PRE-
CEITUADO NA LEI RESPECTIVA QUANTO AO RECURSO
PARA O SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO”.

Ora, qual o sentido e alcance deste preceito? Aplica-se ele apenas
aos recursos de actos jurisdicionais praticados no processo de im-
pugnação judicial, ou aplica-se também aos recursos de actos juris-
dicionais praticados no processo de execução fiscal? Não será que
desta norma jurídica resulta um princípio geral aplicável a todos os
recursos para o STA?

Em primeiro lugar, o elemento literal não é definitivo, pois diz
que o disposto no arto 171o não prejudica a aplicação da lei do STA,
mas não diz que prejudica a aplicação dessa lei aos recursos interpostos
no processo de execução fiscal.

Em segundo lugar, o elemento histórico vai no sentido de todos
os recursos para o STA estarem sujeitos à mesma lei, que é a lei
que regula os recursos para o STA, conforme acontecia na vigência
do Código de Processo das Contribuições e Impostos, que o CPT
substituiu.

O elemento sistemático vai no sentido proposto pelo MoPo: o n.o 5
em causa está inserido no capítulo respeitante aos recursos interpostos
nos processos de impugnação judicial e não no capítulo respeitante
aos recursos interpostos nos processos de execução fiscal. Com efeito,
o arto 356o do CPT não contém norma idêntica àquele n.o 5. Mas
este argumento sistemático assenta no argumento à contrario sen-
su — se o arto 356o não se fala no assunto é porque o legislador
quis consagrar solução oposta à constante do arto 171o, n.o 5.

Mas, como ensinava o Prof. MANUEL DE ANDRADE, devemos
estar advertidos da consabida falibilidade do argumento a contrario
sensu.

Finalmente, o argumento racional ou teleológico vai decisivamente
conta a solução proposta pelo MoPo: tudo aconselha que todos os
recursos para este STA estejam sujeitos ao mesmo regime, à mesma
lei. Não se descobrem argumentos válidos que levem a admitir vários
regimes de recursos para ete STA conforme os processos nos quais
os mesmos sejam interpostos. Um processo justo e equitativo, um
due process of law, impõe que os recorrentes não vejam a sua vida
complicada com sistemas de recursos diferentes e especiais.

Por estas razões, cremos que a melhor interpretação do arto 171o,
n.o 5, do CPT, é a que vê nele a emergência de um princípio geral
segundo o qual todos os recursos para o STA, em matéria de con-
tencioso tributário, estão sujeitos ao mesmo regime, que é o previsto
na LEI RESPECTIVA, actualmente a LEI DE PROCESSO DOS
TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS (LPTA).
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Termos em que acordam os juízes deste STA em rejeitar a questão
prévia posta pelo MoPo e em ordenar a notificação da recorrente
para apresentar, querendo, alegações no prazo legal.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

IRC. Derrama. Custo Fiscal. — Art. 41o, 1, A) do CIRC, na
Redacção dada pela Lei no 10-B/96, de 23/3, Lei Inter-
pretativa. Retroactividade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama, que é um imposto acessório do imposto
principal (IRC) não é de considerar como custo fiscal,
dedutível na matéria colectável de IRC do ano de 1993.

II — O art. 28o, n. 7 da Lei n. 10-B/96, de 23/3 corresponde
ã finalidade das leis interpretativas, tendo como escopo
a certeza e igualdade na aplicação da lei.

III — Tal normativo não viola assim qualquer norma cons-
titucional, nomeadamente o princípio da legalidade tri-
butária consagrado na Constituição.

Rec. n. 21.429; Recorrente: Rover Portugal — Veículos e Peças, Ld.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Bar-
bosa.

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

1. ROVER PORTUGAL — VEÍCULOS E PEÇAS, Ld., com sede
na Rua Vasco da Gama, 11, A - D, Sacavém, impugnou judicialmente
a liquidação do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas,
do exercício de 1993.

Alegou que sobre a colecta de IRC fez incidir a derrama, não
tendo considerado, na autoliquidação por si efectuada, a derrama
como custo do referido exercício, de acordo com o entendimento
da administração fiscal.

Mas como não é esse o entendimento da impugnante, apresentou
reclamação graciosa, que foi indeferida pelo Director Distrital de
Finanças.

Daí a presente impugnação.
O Mmo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa 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:

1o — A derrama como imposto autónomo que é do IRC nunca
esteve abrangida pelo art. 41o., n. 1, a).
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2o — Logo, seria susceptível de ser considerada como custo fiscal
nos termos do art. 23o., n. 1, al. f) do CIRC.

3o — A redacção do art. 41o, n. 1, a) foi alterada pela Lei n. 10-B/96,
passando a proibir a dedução, como custo fiscal, de quaisquer impostos
que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros.

4o — A derrama é um imposto que indirectamente incide sobre
os lucros.

5o — Assim, a partir do ano económico a que respeita a lei or-
çamental 10-B/96, o valor do imposto derrama, liquidado e pago,
não será aceite como custo fiscal.

6o — O legislador «qualificou como interpretativa a nova redacção
da al. a) do n. 1 do art. 41 o do CIRC.

7o — A qualificação de uma norma como interpretativa não de-
termina, só por si, que ela o seja.

8o — Para além de formalmente, ela terá de ser materialmente
interpretativa.

9o — Isto é, do seu conteúdo há-de resultar que ela vem fixar o
sentido de outra norma.

10o — Caso contrário, a mera qualificação legislativa não poderá
reflectir mais do que a intenção da produção de efeitos retroactivos
mas, neste caso, nos termos gerais, os do art. 12o do CC.

11o — A nova redacção do art. 41o, n. 1, a) do CIRC, é notoriamente
inovadora, devendo a sua retroactividade ser limitada pelos princípios
de segurança, certeza e protecção da confiança e da boa-fé, próprios
de qualquer Estado de Direito democrático.

12o — Estes princípios estão consagrados na nossa ordem jurídi-
co-constitucional (arts. 2o, 18o, 106o e 108o da CRP).

13o — A legitimação, por via da qualificação desta pretensa lei como
interpretativa, da interpretação que a AF tem vindo a fazer do art. 41o,
n. 1, a) do CIRC, mais do que ilegal é inconstitucional.

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

Neste Supremo Tribunal, o EPGA emitiu douto parecer, defen-
dendo que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no tribunal recorrido,

que não vem contraditada:
a) — Em 27 de Maio de 1994, a ora impugnante entregou a de-

claração modelo 22 de IRC relativa ao exercício do ano de 1993.
b) — Nessa declaração não foi considerado como custo do exercício

a derrama de 6.842.081$00.
c) — Em 31 de Maio de 1995, a ora impugnante havia deduzido

reclamação contra a ”autoliquidação” em causa.
d) — Por despacho de 21 de Novembro de 1995, essa reclamação

foi indeferida.
e) — Tal despacho foi notificado à impugnante em 24 de Novembro

de 1995.
f) — A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 4 de

Dezembro de 1995.
3. A questão a resolver é esta: a nova redacção do art. 41o, 1,

a) do CIRC tem natureza inovadora ou interpretativa?
O recorrente defende que tem natureza inovadora, diferentemente

do Mmo Juiz que a considerou interpretativa.
Que dizer?
Na redacção inicial do art. 41o, 1, a), do CIRC, a lei apenas nomeava

o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), como



3090

não dedutível, para efeito de determinação do lucro tributável, mesmo
quando contabilizado como custo ou perda de exercício.

Porém, a situação altera-se com a Lei 10-B/96, de 23/3 (Lei Or-
çamental) que acrescentou ao elenco dos impostos não dedutíveis
”quaisquer outros impostos que directa ou indirectamente incidam
sobre os lucros”.

Nestes obviamente cabe a derrama, que tem a ”natureza de imposto
sobre rendimento” (Rogério Ferreira, in CTF 378/12).

Como é sabido, a derrama é um imposto acessório, relativamente
ao IRC, já que a derrama é calculada sobre a colecta do IRC (n. 1
do art. 5o da Lei das Finanças Locais), só sendo devida quando seja
devido este imposto em concreto (Nuno Sá Gomes, Manual de Direito
Fiscal, Volume I, 1995, págs. 135 e 305), sendo este um imposto
estadual, em que o sujeito activo da obrigação tributária é o Estado,
e aquela um imposto local, em que o sujeito activo é a autarquia
local.

Pois bem.
A referida Lei n. 10-B/96, para além de prescrever, como se disse,

que a derrama, enquanto imposto sobre o rendimento, era encargo
indedutível para efeitos fiscais, veio consagrar, no seu art. 28o, n. 7,
a natureza interpretativa de tal norma, ao consagrar que ”a redacção
dada nos termos da alínea a) do n. 1 do art. 41o do CIRC tem natureza
interpretativa”.

O recorrente, como acima se referiu, discorda que tal lei seja in-
terpretativa. Na verdade, como resulta das conclusões 10a, 11a, 12a

e 13a das suas alegações de recurso, o recorrente defende que a nova
redacção daquele preceito é inovadora e não interpretativa, não bas-
tando que o legislador a qualifique como interpretativa para, sem
mais, o ser. A considerar-se interpretativa seriam violados, no seu
entender, os princípios constitucionais da segurança, certeza e pro-
tecção da confiança e da boa-fé, com assento nos artos. 2o, 18o, 106o

e 108o da CRP.
Será assim?
Entendemos que não.
Na verdade, anteriormente à nova redacção do art. 41o, 1, a) do

CIRC a jurisprudência deste Tribunal vinha considerando ora que
a derrama era custo fiscal — vide, a título de exemplo, o acórdão
de 1/2/95 (in CTF 379/308) — ora que a derrama não era custo fis-
cal — vide, a título de exemplo o Acórdão de 23/9/92 - rec. 14.380.

Esta dicotomia, na interpretação da lei, foi resolvida pela Lei
n. 10-B/96.

Tal interpretação, levada a cabo pela esta lei, foi a ”que atendeu
à melhor caracterização do fenómeno económico-financeiro que se
traduziria na indedutibilidade do imposto que, tal como o IRC, não
intervém casualmente na realização dos proveitos ou na manutenção
da fonte produtora, antes se comporta como a extracção de uma
f a t i a a o p r ó p r i o r e n d i m e n t o ” — A c ó r d ã o d o S T A d e
25/6/97 — rec. 21.268.

Trata-se pois de lei interpretativa, que se integra na lei interpretada
(art. 13o do CC), ficando obviamente salvaguardados os casos julgados,
mas retroagindo os seus efeitos à data da entrada em vigor do CIRC,
tudo se passando obviamente como se a nova redacção já vigorasse
ao tempo (1993), relativamente ao qual se procedeu à autoliquidação
impugnada. Não sofre esta assim do vício que a recorrente lhe imputa,
pois a derrama não é dedutível à matéria colectável.
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Escreveu-se no aresto citado:
”... o referido art. 28o/7 corresponde ao escopo das leis. interpre-

tativas, ao visar sair 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
principio da legalidade, consagrada no art. 106o/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 (art. 106o/2)
e os seus corolários — a tipicidade fechada, a indisponibilidade do
tipo e a proibição da discricionariedade — e também o princípio da
protecção da confiança dos particulares, logra liberdade de confor-
mação com a Constituição desde que se não afaste do escopo in-
terpretativo e se limite a fixar um dos sentidos da lei que vinha sendo
jurisprudencialmente sustentado”.

Assim é realmente.
Concluímos pois que a redacção dada pela Lei 10-B/96 ao art. 41o,

1, a) do CIRC tem realmente natureza interpretativa e não sofre
de qualquer inconstitucionalidade.

Assim sendo, quer a autoliquidação efectuada pela recorrente, quer
o despacho de indeferimento proferido pelo Director Distrital de Fi-
nanças de Lisboa na reclamação graciosa apresentada pela recorrente,
não enfermam de qualquer vício.

A sentença recorrida não merece pois qualquer censura.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa 26 de Novembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Fonseca Li-
mão — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

EMBARGOS DE TERCEIROS. POSSE. CONTRA-
TO — PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTE-
CA ANTERIOR.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A posse cede perante hipoteca anterior que a não pode
ofender.

II — O contrato-promessa de compra e venda apenas concede
ao comprador uma posse precária se houver tradição
da coisa.

RECURSO N.o 21 525, em que foi RECORRENTE ANTÓNIO VIEI-
RA QUINTÃO e RECORRIDA FAZENDA PÚBLICA, e em que
foi RELATOR EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR MEIRA.

António Vieira Quintão deduziu embargos de terceiro contra a
penhora de uma fracção de um imóvel que identifica, da qual afirma
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ter a posse e ser estranho aos factos que serviram de base à execução
e penhora da mesma, por haver celebrado relativamente a ela con-
trato-promessa de compra e venda, tendo pago o preço e entrado
na posse da referida fracção à vista de todos desde Setembro de
1988, não lhe sendo imputável a não celebração da escritura de compra
e venda que é devida à ausência em França do vendedor.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Viana do Castelo foram os embargos julgados improcedentes por
a hipoteca registada definitivamente em nome da Caixa Geral de
Depósitos (CGD) ser oponível ao embargante, que invoca posse pos-
terior ao seu registo, não podendo tal posse contrapor-se ao direito
da CGD à venda da fracção.

Inconformado com o decidido veio o embargante recorrer para
este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes
conclusões:

1a. - “O promitente comprador, em contrato-promessa de compra
e venda de um prédio, que tenha entrado na posse dela, beneficia
da tutela de embargos de terceiro”.

2a. - O art. 319o do Cod. Proc. Tribut. estabelece como função
dos embargos de terceiro a de reagir contra o “arresto, penhora ou
outra diligência oficial” que ofenda a posse de terceiro.

3a. - Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção
possessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por
diligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4a. - O Recorrente é terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5a. - E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo
a praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6a. - O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.

7a. - O mecanismo do no 2 do art. 56o do Cod. Proc. Civil então
vigente apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também é
parte na execução.

8a. - “A acção executiva em que se pretenda fazer valer uma garantia
hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens” isto é
“tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor primitivo”.

9a. - No caso “sub judice” a acção executiva não foi instaurada
contra o possuidor-embargante e ora Recorrente.

10a. - A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova, até final.

11a. - A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do
disposto no art. 319o do Cod. Proc. Tributário e art. 56o do Cod.
Proc. Civil então vigente.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido de não merecer a
sentença recorrida qualquer censura, devendo o recurso ser consi-
derado improcedente.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por o registo da hipoteca ser anterior ao início da posse alegada
pelo Recorrente pelo que o direito conferido pelo arto 319o do CPT
cede perante aquele direito da C.G.Depósitos.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou como provados os seguintes factos:
1 - A CGD fez registar - definitivamente em 24.6.86 - hipoteca

sobre a dita fracção, para garantia de uma dívida de Agostinho Dias
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Ferreira e mulher, cuja execução pediu, tendo aquela fracção sido
penhorada em 26.1.94;

2 - O embargante diz vir utilizando aquela fracção desde 4.9.88;
3 - O embargante não foi chamado a intervir naquela execução.
A questão fundamental que se suscita no presente recurso e à

qual todos os argumentos invocados se reportam é a de saber se
o contrato-promessa de compra e venda com tradição da coisa se
pode sobrepor a uma hipoteca registada anterior.

Nos termos do artigo 319o do Código do Processo Tributário os
embargos de terceiro são um meio de tutela judicial da posse de
que se pode socorrer o lesado cuja posse haja sido ofendida por
arresto, penhora ou outra diligência judicial. Para haver posse, como
ensina Oliveira Ascensão (Direitos Reais), é necessário que se ve-
rifiquem os dois elementos que a caracterizam: o corpus (submissão
da coisa à sua vontade com a possibilidade continuada de actuação
material sobre ela) e o animus (intenção de agir como titular do
direito a que o exercício do poder de facto sobre a coisa se refere).

No caso de um titular de um contrato-promessa de compra e venda
com tradição da coisa, como é o caso dos presentes autos, não existe
ainda uma posse absoluta sobre a fracção mas apenas uma posse
precária. Ora tal posse não poderia nunca prevalecer sobre uma hi-
poteca voluntária anterior registada que, obviamente, não podia ofen-
der uma posse inexistente à data da sua constituição. Como refere
o parecer do Ministério Público essa hipoteca confere um direito
de sequela à Caixa Geral de Depósitos que pode fazer penhorar a
fracção e pagar-se pelo seu valor esteja ela na posse de quem estiver.
A hipoteca anterior sobrepõe-se pois à posse do recorrente cedendo
perante ela os direitos que o artigo 319o do CPT confere ao em-
bargante, que o recorrente invoca nas suas alegações, permitindo ao
credor hipotecário pagar-se pelo valor da fracção hipotecada. Não
assiste pois razão ao recorrente, cuja posse não foi ofendida por ga-
rantia que lhe era anterior, pelo que decidiu correctamente a sentença
recorrida.

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

Custas pelo recorrente fixando em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(Relator) — Ernâni Figueiredo — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jor-
ge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

IRC. — Derrama — Custo fiscal — Lei interpretativa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama é um imposto acessório do IRC, não sendo
de considerar como custo dedutível à matéria colectável
desse imposto.
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II — A não exclusão como encargo por norma fiscal expressa
não basta para a consideração como custo fiscal.

III — A redacção dada ao arto.41o. do CIRC pela Lei 10-B/96
é interpretativa, pelo que tem eficácia retroactiva sem pa-
decer de inconstitucionalidade.

Recurso no 21 536. Recorrente: Fazenda Pública; recorrida SAPJU —
Sociedade Agro Pecuária João Urbano, L.da Relator: Ex.mo Cons.
Dr. Vítor Meira.

SAPJU — Sociedade Agro-Pecuária João Urbano, L.da, impugnou
no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Beja a autoliquidação que
efectuou relativamente ao IRC do ano de 1994 por, devido a manifesto
erro seu, não ter considerado como custo do exercício o montante
correspondente à derrama.

Por sentença do M.o Juiz daquele tribunal foi a impugnação julgada
procedente, ordenando-se a efectivação de nova liquidação que levasse
em conta o custo fiscal da derrama suportada.

Inconformada com o decidido interpôs a Fazenda Pública recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo no sentido da sua re-
vogação, formulando as seguintes conclusões:

1 — Com o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 1 de
Fevereiro de 1995, divergente de outros anteriores em que se decidira
que a derrama é custo fiscal a questão não é pacífica e daí o nosso
recurso.

2 — Os efeitos de um acórdão circunscrevem-se ao caso concreto
suscitado, visto um acórdão do S.T.A., por si não ter força obrigatória,
geralisto é não ser lei.

3 — O IRC não é custo fiscal para cálculo do IRC, o Código assim
o menciona no citado artigo 41.o, n.o 1, alínea a) mas a conclusão
haveria de ser a mesma se o Código nada indicasse.

4 — Isto porque há que ter em atenção que, por essência, o IRC,
não é, nem pode ser um custo fiscal. O IRC é um imposto que pertence
à categoria dos impostos sobre o rendimento, em especial sobre os
lucros; ora impostos de tal natureza não deverão ser qualificados
como custos fiscais. É essa a conclusão que a nosso ver, se deve
retirar da lei.

5 — E se se estabelecer paralelismo com outro imposto sobre o
rendimento (IRS), que engloba lucros de natureza comercial, indus-
trial ou agrícola, rendimentos de trabalho etc, também ai o imposto
— IRS — não pode ser tomado como custo fiscal ao apurar o lucro
tributável.

6 — Pensamos que semelhante conclusão terá de tirar-se em relação
à derrama, dada a sua natureza de imposto sobre o rendimento. Com
efeito, conclui-se atrás que o IRC, em substância, não é custo fiscal,
não o deve ser, nem o poderia ser; é que a citada alínea f) do artigo 23.o
do IRC, ao preceituar que os encargos fiscais são custos, só pode
querer dizer que o são quando o forem e puderem ser.

7 — Há, na verdade, impostos que podem ser custos e outros que
o não podem.

8 — Numa adequada interpretação da lei em vigor, entendemos
que a derrama tem natureza de imposto acessório do principal que
é o IRC, que o imposto acessório segue o principal — «acessorium
seguitur principale» e considerando ainda a razão de ser e o princípio
jurídico subjacente à norma da alínea a), do n.o 1, do artigo 41.o
do IRC, reafirma-se a interpretação que tem sido preconizada pela
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Administração Fiscal, de que a Derrama não é encargo dedutível,
para efeitos fiscais.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Publico neste Supremo Tribunal
emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso com base
no carácter interpretativo da nova redacção do artigo 41.o, n.o 1,
alínea a) do CIRC.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1) No exercício de 1994, a impugnante SAPJU — Sociedade Agro-

-Pecuária João Urbano, L.da, suportou uma derrama no valor de es-
cudos 1 153 594$00 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, qui-
nhentos e noventa e quatro escudos) — (documento fls. 8 dos autos).

2) Esse montante já se mostra pago, mas não foi considerado custo
dedutível pela Administração Fiscal (informação fls. 7 e documento
de fls. 8 dos autos).

3) Por isso, a impugnante apresentou reclamação graciosa, que
lhe foi indeferida pelo Sr. Director Distrital de Finanças de Beja,
em 3 de Outubro de 1995 (mesmas informações de fls.7 e documento
de fls.8 e verso).

4) Essa decisão foi notificada à impugnante em 9 de Outubro de
1995 (informação de fls.7 e documento de fls. 10 dos autos).

5) Que deduziu a presente impugnação em 7 de Novembro do
mesmo ano (vide o carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos autos).

Assentes estes factos apreciemos a situação.
A questão que vem suscitada no presente recurso assenta na con-

sideração ou não da derrama como custo para apuramento do lucro
tributável. A sentença recorrida considerou a derrama como custo
invocando a argumentação expendida no acórdão deste Supremo Tri-
bunal de 1 de Fevereiro de 1995 (recurso n.o 16 975). Tal aresto
não está porém em consonância com a orientação que maioritaria-
mente se tem vindo a fixar neste tribunal, a qual vai em sentido
contrário, como pode ver-se nos acórdãos de 23 de Setembro de 1992
(recurso n.o 14 380), 4 de Dezembro de 1996 (recurso n.o 20 773),
5 de Março de 1997 (recurso n.o 20 772), 14 de Maio de 1997 (recurso
n.o 21 565) e 25 de Junho de 1997 (recurso n.o 21 268).

As derramas configuram-se como impostos adicionais, acessórios
dos impostos principais, a cuja colecta acrescem (Sá Gomes, Manual
de Direito Fiscal, vol. I, p. 305). Constituem receitas dos municípios,
cabendo a deliberação quanto à sua criação às assembleias municipais,
sob proposta ou pedido de autorização da câmara municipal, des-
tinando-se à obtenção de fundos para ocorrer ao financiamento de
investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio financeiro
(artigo 5.o, n.o 2 da Lei n.o 1/87 de 6 de Janeiro — Lei das Finanças
Locais). Na redacção inicial deste artigo 5.o havia pagamento de der-
rama mesmo que houvesse isenção de IRC. Na redacção actual a
derrama surge como um imposto acessório, seguindo o principal e
não sendo devido se este o não for.

A sentença recorrida assentou na consideração da derrama como
custo dedutível por não constar do elenco de custos não dedutíveis
referido no artigo 41.o do CIRC. Não tem porém razão. Como refere
Rogério Fernandes Ferreira (A derrama é ou não um custo fiscal?
In CTF 378-13) a questão não pode encarar-se de modo tão simples
porquanto há encargos tomados como custos na contabilidade que
não são custos fiscais e verbas que, ao invés, se qualificam como
custos no cômputo do lucro tributável em IRC e não são contabilizadas



3096

ou configuradas como custos (exemplo: participações nos lucros). Cita
mesmo o caso do IRS que não é considerado por ninguém como
custo fiscal embora nenhuma norma legal o exclua. Do que vimos
dizendo se terá de concluir não bastar que a derrama não tenha
sido excepcionada para que a possamos considerar como custo pois
que os encargos fiscais só serão custos quando o puderem ser. Ora
a derrama tem a mesma natureza. de imposto sobre o rendimento
que o IRC e não se mostra indispensável ”para a realização dos pro-
veitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte
produtora” como prescreve o artigo 23.o do CIRC. Por isso não há
que considerá-la como custo.

Este entendimento, a que se chegava pela interpretação da lei vi-
gente veio a ser reforçado com a redacção dada ao artigo 41.o do
CIRC pela Lei 10-BÏ96 de 23 de Março (Lei Orçamental) que acres-
centou ao elenco dos encargos dedutíveis ”quaisquer outros impostos
que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros”. Tal redacção,
a que foi atribuída natureza interpretativa, não teve efectivamente
carácter inovador, limitando-se a explicitar o sentido que o texto legal
já possuía. Por isso se considera o mesmo com eficácia retroactiva,
ressalvando obviamente os casos julgados, sem com isso padecer de
qualquer inconstitucionalidade. Por isso não sofre a autoliquidação
impugnada dos vícios que a sentença lhe imputa por a derrama não
ser no caso vertente dedutível como custo à matéria colectável.

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 por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Vítor Meira (relator) — Ernâni
Figueiredo — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acordão de 26 de Novembro de 1997

Assunto:

Contencioso Autárquico — Impugnação judicial — Arti-
go 22.o da Lei 1/87 — Artigo 68.o do Decreto-Lei 445/91,
na redacção do Decreto-Lei n.o 250/94 — Licenciamento
de obras particulares — Taxas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos do n.o 2 do art.o 22 da Lei 1/87, de 6 de
Janeiro, as impugnações contenciosas contra a liquidação
das taxas geradas em relação fiscal, são deduzidas perante
o órgão executivo da respectiva autarquia — o presidente
da Câmara —, a quem compete manter ou revogar o
acto impugnado, com recurso, no primeiro caso, para
o TT de 1a Instância, territorialmente competente.

2 — Tal regime não vigora, todavia para as taxas a que se
refere o art.o 68o do Dec-Lei 445/91 na redacção do Dec-
-Lei 250/94, que suprimiu, aí, aquele procedimento gra-
cioso necessário.
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Recurso n.o 21566 em que é recorrente Joaquim da Costa Carvalho
e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator Exmo Cons.o Dr.
Brandão Pinho.

Acórdão na secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Joaquim da
Costa Carvalho, do despacho do TT de 1.a Inst. do Porto, proferido
em 26 de Nov. 96, que declarou o Tribunal incompetente, em razão
da matéria, para conhecer do recurso contencioso que a mesma in-
terpusera ” do acto de liquidação e cobrança de taxas especiais no
valor global de esc.: 9.992.850$00, da Câmara Municipal da Póvoa
do Varzim, no processo de licença de construção n.o 517/95”.

Fundamentou-se a decisão no disposto no art.o 2242o da lei 1/87,
de 6-1: a impugnação teria de ser deduzida perante o órgão executivo
da Câmara e só da decisão por ele proferida se poderia recorrer
para o dito Tribunal, uma vez que «a receita impugnada é a taxa
de urbanização liquidada e colocada pelo município da Póvoa de
Varzim» que «não é nenhum dos interposto previsto no art.o 4, no 1,
da lei 1/87, não sendo também liquidado pela Administração Fiscal»
. . . «Assim sendo, e uma vez que, no caso sub judice a liquidação
e cobrança da taxa em que foi impugnada previamente, para o órgão
executivo da autarquia local, não tendo desse modo sido cumprido
o pressuposto processual que permitiria a este tribunal conhecer do
pedido (em sede de recurso), a omissão do mesmo tem como con-
sequência a incompetência deste tribunal em razão da matéria».

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 — A alteração introduzida no art.o 68, DL n.o 445/91, de 20

de Nov., através do DL n.o 250/94, de 15 Out., n.o 2, veio conferir
competência exclusiva às Câmaras municipais para liquidar taxas, em
conformidade com o regulamento.

2 — A lei, ao deferir uma competência exclusiva, na matéria, para
liquidação da taxa, à câmara municipal, seja para a prática de actos
definitivos (e executórios), de acordo com o espírito do sistema jurídico
e em obediência ao preceituado no art.o 268 n.o 4, consagra a pos-
sibilidade do recurso contencioso directo para o Tribunal Tributário
de 1a Instância, independentemente de qualquer pressuposto prévio
de reclamação ou impugnação.

3 — O pressuposto processual da reclamação e impugnação perante
os órgãos executivos das autarquias locais, previsto no contencioso
fiscal autárquico — art.o 22o do DL n.o 1/87 — está tacitamente re-
vogado pelo no 3, art.o 68, DL n.o 445/91, de 20 de Nov., quando
se trate de recursos de actos de liquidação de taxas efectuados pela
Câmara Municipal.

4 — A sentença, em merecimento, violou o disposto no art.o 68o,
no 3, DL n.o 445/91 de 20 de Nov., na redacção do DL n.o 250/94,
de 15 Out. 94.

5 — O sentido e a melhor interpretação desta norma norteado pelo
art.o 268 n.o 4, CRP, garante ao recorrente o recurso directo, para
o Tribunal Tributário da 1a Instância, do acto de liquidação e cobrança
da taxa que lhe foi exigida.

6 — A liquidação da taxa pela qual vêm os autos configura a li-
quidação de um imposto em sentido estrito e não da taxa.

Termos em que deve ter proferido acórdão revogatório da sentença
em crise, que tutele a pretensão formulada . . .»
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E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão pois que «não tendo a liquidação e cobrança da taxa em questão
sido impugnada previamente para o órgão executivo da autarquia
local, não foi cumprido o pressuposto processual que iria permitir
ao tribunal Tributário conhecer do pedido em sede de recurso».

O Exmo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso já que parecendo «claro que se pretendeu,
na alteração introduzida pelo decreto-lei n.o 250/94, alterar a anterior
regime de necessidade de impugnação ou reclamação graciosa anterior
ao recurso contencioso de actos de liquidação de taxas derivadas do
licenciamento de obras particulares», todavia aquele art.o 68 n.o 3
é organicamente inconstitucional, pois a lei 17/94 não autorizou o
governo a legislar sobre a competência dos tribunais.

E corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se o regime de reclamação ou

impugnação das taxas, a que se refere o art.o 22 n.o 2 da lei 1/87,
de 6 de Jan., foi revogado pelo art.o 68o do Dec-Lei 445/91, de 20
de Nov. — na redacção do Dec-Lei 250/94, de 15 de Out. — diploma
que aprovou o novo regime de licenciamento de obras a particulares.

Ora, nos termos daquele art.o 22 n.o 2, epigrafado «contencioso
fiscal», as reclamações e impugnações dos interessados contra a li-
quidação e cobrança de taxas, mais-valias e demais rendimentos ge-
rados em relação fiscal, são deduzidos perante os órgãos executivos
das autarquias locais, com recurso para o tribunal Tributário da 1a

Instância territorialmente competente».
Sendo ao Presidente da Câmara Municipal, que compete manter

o acto impugnado ou revogá-lo, total ou parcialmente (art.o 53 n.o 2
alínea b) do Dec-Lei 100/94, de 29/3, na redacção da lei 18/91, de
12 Jun.].

E, mantido aquele, haverá então recurso contencioso.
Dispõe, todavia, ora, aquele art.o 68o, sob a epígrafe «taxas»:
«1 — A emissão de alvarás de licença de construção e utilização

está sujeita ao pagamento das taxas a que se refere a alínea b) do
artigo 11o da lei n.o 1/87, de 6 de Janeiro, não havendo lugar ao
pagamento de quaisquer mais-valias ou compensações.

2 — A Câmara Municipal, com o deferimento do pedido de li-
cenciamento procede à liquidação das taxas em conformidade com
o regulamento aprovado pela assembleia municipal.

3 — Da liquidação das taxas cabe recurso para os tribunais de 1a

Instância, nos termos e com os efeitos previstos no Código de Processo
Tributário.

4 — A exigência, por parte da Câmara Municipal, ou de qualquer
dos seus membros, de mais-valias não previstas na lei ou de quaisquer
contrapartidas, compensações ou donativos confere ao titular da li-
cença de construção, quando dê cumprimento àquelas exigências, o
direito a reaver as quantias indevidamente pagas ou, nos casos em
que a contrapartidas, compensações ou donativos sejam realizadas
em espécie, o direito à respectiva devolução e à indemnização a que
houver lugar.

5 — As situações previstas no número anterior constituem ilega-
lidade grave para os efeitos do disposto na alínea c) do n.o 1 e no
n.o 3 do art.o 9 e na alínea g) do n.o 1 do artigo 13o da lei n.o 87/89,
de 9 de Setembro».

Parece, assim, claro, como, aliás, assinala o Exmo Magistrado do
M.P., que se pretendeu alterar o anterior regime de necessidade de
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impugnação ou reclamação graciosa prévia ao recurso contencioso,
quando aos actos de liquidação de taxas derivadas ou relativas ao
licenciamento de obras particulares.

Pois aquele no 3 permite, desde logo, recurso da liquidação para
os T.T. da 1a Instância — recurso que, assim, só pode ser contencioso
e nos termos e com os efeitos previstos no CPT.

Ora, este diploma não prevê, em relação ao acto tributário pro-
priamente dito — a liquidação — qualquer tipo de procedimento gra-
cioso necessário.

O que sai reforçado se se atentar na redacção anterior do mesmo
normativo que, sob a dita epígrafe dispunha apenas que «a emissão
de alvarás de licença de construção e de utilização está sujeita ao
pagamento das taxas a que se refere a alínea b) do arto 11o da lei
no 1/87, de 6 de Janeiro, não havendo lugar ao pagamento de quaisquer
mais-valias ou compensações» pelo que o regime impugnatório era,
então o previsto naquele artigo 22o.

A conclusão a tirar é, pois, é a de que o art.o 68 constitui uma
regra especial em confronto com aquela geral do art.o 22o, vigorando
apenas em relação às taxas ali previstas.

O que, aliás, está de harmonia com o sentido da autorização le-
gislativa concedida pela lei 17/94, de 22 de Maio e ao abrigo da
qual foi emitido aquele Dec-Lei 250/94: «O de simplificar o pro-
cedimento de licenciamento reduzindo as suas formalidades e incre-
mentando a respectiva celeridade, bem como o de reforçar as garantias
dos particulares».

Relativamente à liquidação de tais taxas não se torna, assim, ne-
cessário o predito procedimento gracioso.

Tudo havia, a questão não é de competência material do T.T. da
1a Instância.

Este é sempre competente para reconhecer dos recursos de actos
de liquidação de quaisquer receitas tributárias — art.o 62o no 1 al. a)
do ETAF.

Claro que diferentes seriam as coisas se a recorrente tivesse de-
duzido, perante o Tribunal, impugnação graciosa da liquidação; mas
não o fez, antes vincou expressamente — cfr. art.o 24 excepto da
petição — que para ali recorria contenciosamente, por não haver lugar,
face ao dito art.o 68o, a qualquer procedimento gracioso prévio (ponto
que aliás, sendo embora da maior relevância para o exame da questão
em causa não mereceu qualquer referência no despacho recorrido.

Em tal hipótese, mais do que um problema de competência, haveria
um de jurisdição, entre a autoridade predial e a administrativa — cfr.
arto 62o, 66o e 115o, todos do CP civil.

O ponto é, antes, como se disse, da supressão do predito pro-
cedimento necessário, para o que o governo dispunha da competência
própria não necessitando para o efeito, de qualquer autorização le-
gislativa — arto 201o no 1 al. a) da Constituição.

E, ainda, que se entendesse ser ela necessária — cp. al. b) — o
caso cabia, sem esforço, na al. i) do arto2 no 1 da dita lei 17/94:
«alterar o regime de garantias contenciosas do particulares em sede
de licenciamento reforçando-a . . .».

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso revo-
gando-se o despacho recorrido para ser substituído por outro que,
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considerando o Tribunal materialmente competente, ordene que os
autos prossigam sem legais termos se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa 26 de Novembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim Silva Rodrigues — Vítor Manuel Marques Mei-
ra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro 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 dele conhecer o T.T. de 2a Ins-
tância 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 quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso n.o 21.580. Recorrente: João Francisco Ribeiro. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Fonseca Limão.

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

1. JOÃO FRANCISCO RIBEIRO, identificado nos autos, arguido
em processo de transgressão, pediu apoio judiciário “na modalidade
de dispensa total do prévio pagamento de preparos e de custas”.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal
julgou o pedido apenas parcialmente procedente, concedendo-lhe
“dispensa de preparos e do pagamento das custas, na proporção de
metade”.

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

1a-A protecção jurídica, na modalidade de apoio judiciário, é con-
cedida às pessoas singulares que demonstrem não dispor de meios
económicos bastantes para custear, total ou parcialmente, os encargos
normais de uma causa judicial.

2a-A ninguém pode ser dificultado ou impedido, em razão da sua
condição social ou cultural, ou por insuficiência de meios económicos,
de conhecer, fazer valer ou defender os seus direitos, tal é o conteúdo
do artigo 7o do Decreto-Lei n.o 387-B/87, de 29 de Dezembro, diploma
que veio regular o princípio consagrado no art. 20o da Constituição
da República Portuguesa.
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3a-O recorrente não dispõe de meios económicos para defender
os seus direitos no presente processo, ou seja:

–não pode prestar caução para suspender a execução da sentença
que o condenou no pagamento de uma multa de 1.000.00$00;

– não pode pagar as custas do processo, condição do recurso por
si interposto.

4a-A indisponibilidade económica por parte do recorrente mostra-se
documentalmente provada nos autos.

5a-O facto de o recorrente ser possuidor de prédios, mas que estão
arrendados, não quer dizer que disponha de meios económicos
suficientes.

6a-Não se pode concluir que tais prédios possam servir para a ob-
tenção de uma garantia bancária, sem que, em contrapartida, seja
exigido ao recorrente um sacrifício que põe em causa a sua subsistência
económica.

7a-A disponibilidade económica terá de ser aferida pelos rendi-
mentos do recorrente, constituídos apenas pela pensão de invalidez
e pelos rendimentos prediais.

8a-Estes são os rendimentos que o recorrente tem e mais nenhuns,
não sendo lícito ao Mmo Juiz concluir pela prova produzida, tecendo
conjecturas sobre as economias do recorrente ou sobre a possibilidade
deste obter uma garantia bancária, oferecendo, como garantia, os
prédios.

9a-Se o legislador tivesse pretendido afastar a presunção de in-
suficiência económica a quem fosse titular de rendimentos prediais,
tê-la-ia incluído no n. 2 do art. 20o do Decreto-Lei n. 388/87.

10a-Mas não. O que releva, para efeitos de prova da insuficiência
económica, é o montante total dos rendimentos.

11a-Provado que o recorrente apenas tem como rendimentos, para
fazer face à sua subsistência, quer aos encargos da presente demanda,
o valor da sua pensão de invalidez e os rendimentos prediais iden-
tificados nos autos, provada está a sua insuficiência económica e a
consequente impossibilidade não só de prestar caução para suspensão
da execução, mas também de pagar as custas que são condição de
subida do recurso.

12a-Reúne, pois, o recorrente as condições legais para que lhe seja
concedido o apoio judiciário na modalidade requerida.

13a-A decisão recorrida é inconstitucional por violação do artigo 20o

da lei Fundamental, e é ilegal por infringir o disposto nos artigos 1o,
7o, n. 1, 19o e 20o do Decreto-Lei n. 388/87, de 29 de Dezembro.

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

No seu douto parecer, o EPGA defende que o recurso versa matéria
de facto, pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente in-
competente para conhecer do recurso.

Ouvidas as partes sobre a questão prévia, nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa 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.
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Vejamos então.
Dispõe o art. 32o, al. b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“. . .
b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários

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

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

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

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

Escreve o Ilustre Magistrado:
“O recurso não tem por objecto apenas matéria de direito, como

resulta nomeadamente das conclusões 7a e 8a das alegações.
“Com efeito, o recorrente contesta os valores dos rendimentos con-

siderados ou tido como assentes pelo Mmo Juiz a quo para fundamentar
a sua decisão, considerando-as meras conjecturas as economias que
julgou amealhadas pelo recorrente”.

Assim é realmente.
Na verdade, tais conclusões contêm factos que estão em oposição

com o probatório.
O recurso não versa, pois, exclusivamente matéria de direito.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo

quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida 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 (hoje, Tribunal Central Admi-
nistrativo), 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 João Francisco Ribeiro.

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

Lisboa, Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Fonseca Limão — Coe-
lho dias — Lúcio Barbosa (vencido nos termos da declaração de voto
junta). — Fui presente, Lopes de Sousa.

Voto de vencido

Votei vencido.
Na verdade, defendo que as conclusões 7a e 8a das alegações de

recurso, contendo embora matéria de facto, não contradizem o pro-
batório da sentença, sendo que tais factos já foram levados ao
probatório.
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Em suma: o recorrente não contradiz o probatório, nem alega factos
que a sentença não tenha conhecido.

O que por certo poderá impressionar são as considerações do M.mo

Juiz na sua sentença, ao escrever o seguinte: “. . . Contudo, certamente
o requerente antes de reformado amealhou economias na sua ac-
tividade de comerciante que exercia então. . . tendo mesmo adquirido
o prédio urbano...”

Se estamos, por certo, perante considerações em matéria de facto,
trata-se como bem refere o recorrente de meras conjecturas. Não
de factos que o senhor Juiz tenha dado como provados ou não pro-
vados. E este Supremo Tribunal aplica o direito aos factos. As con-
jecturas são irrelevantes.

Em suma: O recorrente não questiona o probatório da sentença.
Desatenderia assim a questão prévia suscitada pelo Exmo Magis-

trado do M.P.
E, conhecendo de mérito, daria provimento ao recurso, por entender

que os rendimentos auferidos pelo recorrente são inferiores ao salário
mínimo nacional, sendo pois reconhecidamente insuficientes.

Concederia assim o apoio judiciário pretendido, na modalidade
de dispensa total de preparos e do pagamento de custas.

É este o sentido do meu voto. — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contra-ordenação. Infracção do art. 13o do DL 45/89, de 11/2.
Graduação da coima aplicável.

Doutrina que dimana da decisão:

A infracção prevista e punida nos termos do no 1 do art. 13o

do DL 45/89, de 11/2, que previne a circulação de mer-
cadorias desacompanhadas do respectivo título de transporte
é sujeita a coima graduável nos termos do art. 190o do
CPT, isto é, determinável em função da gravidade objectiva
e subjectiva da contra-ordenação.

Recurso: 21 608; Recorrente. Ana Paula Miranda Fonseca; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TTIa Instância de Coimbra que,
julgando o recurso judicial da decisão do chefe de repartição de fi-
nanças, a condenou na coima de 750 000$00 pela comissão da con-
tra-ordenação prevista e punida nos arts. 1o e 13o do DL 45/89, de
11.2, veio Ana Paula Miranda Fonseca recorrer da mesma, concluindo
a sustentar ser desadequada a coima inicial, a sentença aplicada ao
transportador dos bens, a transferência da responsabilidade para este
pelo ilícito em causa e, sem rescindir das dificuldades económicas
da remetente dos bens, de não ter havido prejuízo da Fa Na, de nunca
ter sido esta sido julgada por ilícito deste tipo, de a negligência em
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causa ser tipicamente inconsciente e de o valor da coima obrigar
a remetente dos bens a intentar acção contra o transportador, acabou
a pedir a redução da coima para o mínimo.

A Representante da Fa Pa contra-alegou, a sustentar as razões da
sentença recorrida.

O Exmo. Magistrado do Mo Po é de parecer que o recurso não
merece provimento. Está provado que:

— o processo supra-referenciado teve por base um auto de notícia
levantado por um soldado da GNR de Coimbra;

— Infracção que, no descritivo do mesmo Auto, se integra pelo
facto de a Autuada ser a remetente dos bens, transportados pelo
seu funcionário;

— No veículo deste, de marca Renault, matrícula 62-22-BR, ar-
tefactos de ourivesaria, fazendo-se acompanhar do duplicado da guia
original de trânsito no 016;

— Tendo posteriormente sido exibida e junta ao processo a guia
original, mas apesar disso, sem a respectiva hora de saída da empresa
fornecedora;

— havia total conformidade, em todos os aspectos, não só entre
aqueles duplicados e seu original, bem como de todos estes e res-
pectivas mercadorias transportadas e neles referenciadas;

— o funcionário da recorrente só quando foi autuado se apercebeu
da falta desse original e daquela carência;

— explicando a precipitação da partida o ocorrido;
— por contrato celebrado entre si, o transportador dos bens é sem-

pre responsável, perante a recorrente de qualquer falta deste tipo;
— A documentação apresentada ao agente, referenciava e iden-

tificava, em total correspondência, a mercadoria transportada;
— A mercadoria em causa, o seu valor, não ultrapassava os

Esc. 25.000.000$00;
— A letra que preencheu o valor dos bens em causa, é diferente

da letras que preencheu o restante Auto;
— A recorrente tem dificuldades económicas.
Vem controvertida a aplicação da moldura sancionatória da al. a)

do no 1 do art. 13o do DL 45/89, de 11.2, ao remetente dos bens
em circulação desacompanhados do documento de transporte exigido
pelo art. 1o/1 do citado diploma.

A cominação legal é a de multa (hoje de coima após a equiparação
da infracção a contra-ordenação autónoma prescrita pelo arto 3o do
DL 20-A/90, de 15.1,) que tem como parâmetros 50 000$00 e
1 500 000$00.

Cuja medida se determina em atenção às referências constantes
do arto 190o do CPT: - ”gravidade objectiva e subjectiva da con-
tra-ordenação”, elenco dos elementos referidos no no 2 do preceito
e ”situação económica do agente” a que alude o no 3.

Em sede de gravidade objectiva da infracção e no sentido mini-
mizador estão circunstâncias como a apresentação imediata do du-
plicado da guia original de trânsito e a posterior da guia original,
destituída embora esta do elemento da menção da hora de saída
da empresa fornecedora, bem como a total conformidade entre os
duplicados e o seu original e de todos estes com as respectivas mer-
cadorias transportadas e neles referidas.

No mesmo sentido está a inconsciência do transportador quanto
à falta do original da guia de trânsito somente interrompida aquando
da autuação, o que determina juízo de menor culpa do agente trans-
portador, a repercutir-se na da recorrente.
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O valor das mercadorias transportadas, efectivamente elevado
(25 000 000$00) aponta, por seu lado, para uma acentuada gravidade
da infracção em função de serem altos os valores tributários que
esta visa prevenir.

Ponderados os factores minimizadores referidos e este último agra-
vante e ainda as provadas dificuldades económicas da recorrente, que
se quadram na ”situação económica do agente”, oferece-se como ajus-
tada, nos termos do referido arto 190o do CPT, a aplicação in casu
à recorrente da coima de 200 000$00 (duzentos mil escudos).

Termos em que se concede parcial provimento ao recurso, se revoga
a decisão recorrida, condenando-se a arguida na coima de 100 000$00
(cem mil escudos) e nas custas.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Almeida Lopes. — Fui presente: António Mo-
ta Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência da Secção de Contencioso
Tributário do STA. Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos jurisdicionais a Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo é apenas
competente para do recurso conhecer se este tiver por
fundamento exclusivamente matéria de direito (art.o 32o

n.o 1 alínea b) e 21o no 4 do ETAF).
II — Se nos referidos recursos se discutir matéria de facto é

competente para a sua apreciação a Secção de Conten-
cioso Tributário do Tribunal Central Administrativo .

Recurso no 21636 em que é recorrente Discolagos - Discoteca de
Lagos L.da e que é recorrida Fazenda Pública e de foi relator
Exmo Senhor Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

DISCOLAGOS - Discoteca de Lagos, Lda, com sede na Rua José
Afonso lote 41 - R/C Esq - Lagos, não se conformando com a sentença
do M.o juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro que julgou
improcedente o recurso de decisão do Director Distrital de Finanças
respectivo que aplicou a coima de 15 000$00 pela contra-ordenação
p. e p. nos art.o 40o no 1, alínea a) e 26o n.o 1 do CIVA e art.
29o n.o 2 do RJIFNA, veio interpor recurso directamente para este
STA em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«- A situação económica do arguido não pode ser avaliada pelo
seu volume de negócios.

- Que aliás não foi mencionada na decisão do Sr. Director Distrital
de Finanças para a fixação da coima, mas é mencionado na sentença
de que se recorre, que se presume por informação daquela Direcção.
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- E de que o arguido devia ter sido notificado, não tendo sido.
- O volume de negócios não pode servir para avaliação da situação

económica, pois esse valor é passível de lucro ou prejuízo, e essa
avaliação correcta se verifica pelos valores do seu activo e passivo,
o que todo o contabilista confirmará.

- Nunca há prejuízo para a Fazenda Pública pelo facto de um
contribuinte não pagar um imposto, como é dito na sentença, antes
pelo contrário pois o imposto será acrescido de juros, além da execução
fiscal garantir a sua cobrança.

- Também não pode haver proveito para um contribuinte o facto
de não pagar um imposto dentro do prazo, por indisponibilidade fi-
nanceira, pois será penalizado sempre com juros ainda dentro de
um limitado prazo, que ultrapassado é agravado com custas de relaxe
ou judiciais.

- A situação económica de um cidadão seja boa ou difícil, não
pode servir de fundamento para aplicação de coima em virtude de
ser considerado transgressão uma dificuldade momentânea, por in-
disponibilidade financeira, pelo art. 29o do RJIFNA o que contraria
o disposto no 2 do art. 13o do CRP.

- A aplicação de sanções é da competência da Assembleia da Re-
pública, conforme dispõe a alínea d) do art.o 168o da CRP e a au-
torização legislativa só pode ser para a elaboração do RJIFNA.

- O Meritíssimo Juiz que proferiu a sentença tendo-se informado
do volume de negócios, devia também ter efectuado a diligência, face
ao Dec.-lei n.o 214/96, de 10 de Agosto, se o arguido requereu adesão
ao referido Decreto.

- Efectuada essa diligência e provada a adesão certamente daria
provimento ao recurso interposto da decisão da Direcção Distrital
de Finanças face às informações da Direcção-Geral de Contribuições
e Impostos ao Dec-Lei 235-A/96, de 9 de Dezembro, este confirmando
aquelas instruções em que a adesão garante que as dívidas aos con-
tribuintes não estão sujeitas aos mecanismos judiciais aplicáveis às
infracções fiscais não aduaneiras.

- O arguido aderiu ao Decreto-Lei n.o 124/96, de 10 de Agosto.
- Finalmente o recorrente solicita ao Venerando Tribunal a sua

apreciação acerca da constitucionalidade da norma a considerar trans-
gressão o facto de um contribuinte não pagar um imposto por eventual
indisponibilidade financeira, que no entender do recorrente é uma
arbitrariedade grave da Administração fiscal que pode conduzir em-
presas e empresários a uma situação de falência, com o consequente
desemprego e perda de postos de trabalho, o que contraria todo o
espírito da Constituição da República Portuguesa, que contém normas
a garantir esse direito, que não basta ser reconhecido, mas sim, não
criando normas que violam esses direitos.»

Termina defendendo que deve ser dado provimento ao recurso
e revogada a sentença recorrida com a absolvição do arguido.

Contra-alegou a Fazenda Pública no sentido de que ”a decisão
recorrida não merece qualquer censura devendo o recurso ser con-
siderado improcedente.”

O Exmo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
da incompetência hierárquica deste STA para conhecer do recurso
uma vez que não tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito, pois «a recorrente sustenta que é o volume de negócios mas
serve para avaliação da sua situação económica e que uma avaliação
correcta se verifica pelos valores do seu activo e passivo - conclusão
4a e que aderiu ao regime do Dec-Lei 124/96, de 10 de Agosto».
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Ouvidas as partes sobre a solicitada questão de incompetência deste
tribunal apenas se pronunciou a recorrente que admite a existência
de duas questões de facto, tal como foram salientadas pelo Exmo

Magistrado do Ministério Público.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Logra prioridade de apreciação a questão da incompetência deste

STA suscitada pelo Exmo Magistrado do Ministério Público, sabido
que a questão da competência é de ordem pública e o seu conhe-
cimento precede o de outra matéria (art. 3o da LPTA), sendo certo
que a incompetência absoluta em razão da 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 proferida sobre o fundo
da causa (arts. 101o e 102o do CPC e 45o no2 do CPT).

Como também é sabido, a competência deste Tribunal de recurso
é aferida pela matéria vertida nas conclusões das alegações, sendo
que o STA, nos recursos das decisões jurisdicionais dos tribunais Tri-
butários de 1a Instância só é competente se o recurso tiver como
fundamento exclusivamente matéria de direito, nos termos da alínea
b) do no 1 do art. 32o do ETAF.

Ora, analisada a matéria levada às conclusões da alegação, resulta
claro que nela se patenteiam asserções fácticas como a de que ”o
volume de negócios” ”não serve” para avaliação da situação económica
e que essa avaliação correcta ”se verifica pelos valores do seu activo
e passivo, o que todo o contabilista confirmará” e que ”o arguido
aderiu ao Dec-Lei 124/96, de 10 de Agosto.”

Expressões estas que significam ocorrências da vida real e que por
isso não se identificam com a interpretação e aplicação das regras
de direito pertinentes. Sendo que, por outro lado, essa matéria não
foi levada ao elenco factual da sentença recorrida.

O que significa que no recurso vem questionada matéria de facto
também e não apenas matéria de direito, para cuja apreciação deixa
de ser competente a Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo que, nos termos do disposto no art. 21o no 4
do ETAF, funcionando como Tribunal de Revista apenas conhece
de direito nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a Instância, como sucede no caso.

A competência para a apreciação da matéria de facto cabe ”à Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo (2a

Secção) criada pelo art. 36o n.o 2 do ETAF com a nova redacção
que lhe foi dada pelo Dec-Lei 229/96 de 29/11, em substituição do
extinto Tribunal Tributário da 2a Instância (art. 109o do mesmo di-
ploma); tendo presentes os art. 39o e 109o no2 do mesmo diploma
(ETAF).

Do exposto resulta que este STA é incompetente em razão da
hierarquia para do presente recurso conhecer, sendo competente a
dita Secção de Contencioso Tributário do TCA nos termos das dis-
posições conjugadas dos art.o 39o e 21o n.o 4 32o 1o al. b) e 41o,
1o alínea a) de ETAF em consonância com o preceituado no art.
167o do CPT, sem esquecer, no caso, o disposto no art. 223o deste
último diploma.

Termos em que se acorda em julgar incompetente, em razão da
hierarquia, o STA para do recurso conhecer, cabendo tal competência
à 2a Secção do TCA.
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça de 15000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Abílio Madeira Bordado (Re-
lator) — Vítor Manuel Marques Meira — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Liquidação adicional de IVA. Utilização de métodos pre-
suntivos.

Doutrina que dimana da decisão:

Quando se prova a existência de omissões na escrita de de-
terminada empresa, entendendo-se que ela não merece cre-
dibilidade por não reflectir as situações que na realidade
se verificam, e que os elementos da escrita não permitem
apurar com clareza o imposto, é permitido ao método pre-
suntivo (cfr. artos 82o, n.o 1, e 84o do CIVA).

Recurso: 21 676; Recorrente: Lúcio Manuel Quádrio; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Cunha e Silva.

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

Lúcio Manuel Quádrio, não se conformando com o acórdão de
1 de Outubro de 1996 proferido a fls. 122 e segs pelo Tribunal Tribunal
de 2a Instância que julgou improcedente a impugnação que havia
formulado contra a liquidação adicional de IVA e de juros compen-
satórios que lhe fora feita relativamente aos anos de 1986 e 1987,
dele vem interpor recurso para este Supremo Tribunal, formulando
nas suas alegações as seguintes conclusões:

1o) A impugnação apresentada pelo ora recorrente tem como fun-
damento principal o facto de a fiscalização ter procedido à liquidação
do imposto respectivo com base em simples presunções, pelo que,
deve a mesma proceder considerando-se ilegais e impróprias tais pre-
sunções. Assim,

2o) A primeira liquidação feita pela fiscalização, foi no montante
de 2.326.190$00, e a segunda, após reclamação do contribuinte, foi
feita no montante de 1.435.9827$00. Ou seja, foram feitas duas li-
quidações do mesmo imposto, ambas baseadas na mesma presunção
e, com a diferença entre si de 890.263$00.

Esta situação anómala, só por si, demonstra a insegurança do cri-
tério da presunção, que conduz à insegurança dos cidadãos perante
a Administração Fiscal, concluindo-se pela não aplicação deste critério
ao caso concreto, tanto mais que,

3.o) A ora recorrente apresenta com periodicidade mensal a sua
declaração do IVA, sendo sujeito passivo deste imposto, em regime
normal, e com escrita devidamente organizada, pelo que, na aplicação
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correcta do arto 44o do CIVA, não podia a AF proceder ao apuramento
do mesmo com recurso a presunções ou estimativas nos termos es-
tabelecidos nos artos 82o e 84o, 1, do CIVA.

4.o) Quanto aos juros compensatórios, as quantias liquidadas a título
de juros compensatórios são ilegais, não devendo ser consideradas
em qualquer situação, pois, nos termos do art 89.o do CIVA, tal
liquidação só é possível por falta imputável ao contribuinte, o que
no caso em apreço não pode suceder atenta a conclusão anterior.

Aliás, é jurisprudência pacífica que os juros compensatórios não
têm qualquer sentido quando o que está em causa é a diferença
de critérios entre o contribuinte e a Administração.

5.o) A AF partiu do princípio erróneo de que a diferença entre
o valor das compras e das vendas, se justificava como fuga ao fisco.
Ora, salvo o devido respeito, não é assim necessariamente, pois, é
do conhecimento comum que há grandes quebras de vendas, quer
devido à concorrência, quer devido ao menor poder económico das
pessoas.

Em consequência, chega a haver anos em que as baixas atingem
os 40%, não se podendo assim concluir simplesmente por fuga ao
fisco. Também por aqui não assiste razão à AF.

6.o) Com o douto acórdão recorrido o Tribunal “a quo” violou
as disposições legais em que se baseou, concretamente os artos 27o,
82o, 83o, 84o, 85o, 86o, 89o, e o arto 44o, 1 do CIVA, e arto 123o

do C.P. Tributário, bem como os princípios fundamentais da Cons-
tituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Nestes termos, deve o douto acórdão ser revogado, decretando-se
a anulação da liquidação efectuada em conformidade com as ante-
riores conclusões como é de Direito e de JUSTIÇA.

Houve contra-alegações, e o Exmo Magistrado do MoPo junto deste
Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto parecer no sentido
de que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos antes de mais a matéria de facto provada:
a) - O impugnante exerce a actividade de “Comércio de Retalho

de calçado” estando ao tempo dos factos tributado em Contribuição
Industrial pelo sistema do grupo A pela RF do concelho de Tomar
e sendo sujeito passivo de IVA no regime normal, periodicidade
mensal.

b) -Em 6/4/88 a impugnante foi visitada pelos Serviços de Fisca-
lização Tributária (SFT) do Distrito de Santarém para efeitos de IVA,
tendo aqueles concluído face aos elementos analisados que as vendas
referentes aos exercícios de 1986 e 1987 tinham sido subestimadas
com a consequente omissão nas respectivas declarações periódicas
de IVA e a falta de entrega do imposto; pois que: -as compras daqueles
anos foram superiores às vendas; - As existências sofreram em tais
anos uma alteração galopante; - As mercadorias eram marcadas com
uma percentagem superior a 40 % em relação às compras; - A margem
de lucro bruto sobre as vendas de 22,97 % para o exercício de 1986
e de 20,41 % para o exercício de 1987, revelada pelos elementos de
contabilidade, é baixa para a actividade desenvolvida; Em cinco anos
(de 1983 a 1987) o impugnante conseguiu comprar mercadorias no
valor de 134 566 000$00, e fez vendas somente de 132 799 000$00;
- Na firma trabalhavam o sujeito passivo e a esposa, os quais nunca
tiravam ordenado e não tinham outros rendimentos; - Para além destes
trabalhavam na empresa 6 (seis) empregados e os encargos com os
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ordenados e outras despesas ultrapassavam os 7000 contos em 1986
e 6.000 em 1987; - A contabilização das vendas era feita pelo apuro
diário, sendo de 7000 contos em 1986 e 6000 em 1987; - A con-
tabilização das vendas era feita, sendo impossível proceder a qualquer
controlo entre as vendas normais, vendas de saldos e recebimentos
de vendas a crédito.

c) - Dada a falta de elementos que permitissem apurar claramente
as vendas realizadas, os SFT operaram o seu cálculo mediante pre-
sunção baseada na margem bruta sobre as vendas, de 30 %, de que
resultou uma correcção no valor das vendas declaradas em 1986 para
mais 5 986 587$00 e em 1987 para mais 5 572 067$00.

d) - Com base no Relatório elaborado pelos Serviços de Fiscalização
Tributária da Direcção Distrital de Santarém no âmbito da mencio-
nada visita foram pelo Sr. CRF fixados em 05/05/88 os valores de
957.690$00 de IVA e 357.841$00 de juros compensatórios quanto
ao ano de 1986 e de 891 509$00 de IVA e 119 150$00 de juros com-
pensatórios quanto ao ano de 1987 (vd. fls. 50/51).

e) - O impugnante foi notificado dos referidos valores para pa-
gamento eventual no prazo de 15 dias e sob pena de cobrança virtual,
nos termos do art 27o do CIVA.

f) - Não concordando com os indicados valores, o impugnante de-
duziu reclamação nos termos do art 84o do CIVA. (vd. fls. 31 a 38).

g) - Os SFT prestaram a informação constante de fls. 21 a 29
na qual se reconhece que com referência ao exercício de 1986 e para
efeitos da presunção efectuada se trabalhou com um valor de existência
inferior ao declarado pelo sujeito passivo havendo, por isso, que pro-
ceder à necessária correcção propondo-se o atendimento parcial da
reclamação de 1986 por aquele motivo e o indeferimento total da
reclamação de 1987.

h) - A Comissão Distrital de Revisão (vd. fls. 50/51) fixou, por
unanimidade, 516 018$00 de IVA para o ano de 1986 e o agravamento
de 10 400$00 e de 891 509$00 para o ano de 1987 com 18 000$00
de agravamento.

i) - O Sr. CRF do concelho de Tomar ordenou a notificação do
contribuinte para proceder ao pagamento dos impostos e acréscimos
no prazo de 15 dias, sob pena de cobrança virtual, nos termos do
art 27o do CIVA.

j) - A notificação do impugnante ocorreu em 16/10/1989 como se
vê dos Ar fotocopiados a fls. 52/53.

l) - Como o impugnante não efectuou o pagamento voluntário,
foram o imposto e demais encargos debitados em 14/08/90 através
dos conhecimentos nos 440 e 529.

m) - A presente impugnação deu entrada em 3/01/1990.
Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está

o objecto do recurso pelas conclusões das alegações do recorrente,
a questão fulcral e única a decidir é a de saber se a utilização de
métodos presuntivos pela fiscalização para a liquidação do imposto
em causa é ilegal, como defende o recorrente, ou não, como se decidiu
no acórdão recorrido.

Entendemos que o recorrente carece de razão.
Com efeito, resulta dos arts 82o, n.o 1, e 84o do C.I.V.A., na redacção

à data vigente, que a utilização de métodos presuntivos dependia
da demonstração, sem margem para dúvidas, da existência de omissão
ou inexactidão no registo e na declaração a que se referiam os artºs 65o,
n.o 2, alínea a) e 67o, n.o 1, alínea c) do dito código, e que por
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carência de tais elementos não fosse possível apurar claramente o
imposto.

Ora, e como bem refere o Exmo Procurador-Geral-Adjunto no
seu douto parecer, resulta do acórdão recorrido como provada a exis-
tência de omissões na escrita do recorrente, entendendo-se que ela
não merece credibilidade por não reflectir “as situações que na rea-
lidade se verificaram” e que “os elementos de escrita não permitiram
apurar claramente o imposto”.

Tais questões são meras questões de facto, e, como se sabe e resulta
do disposto no n.o 4 do arto 21o do E.T.A.F., nos recursos em processos
inicialmente julgados pelos T.T. de 1a instância o S.T.A. apenas co-
nhece de matéria de direito (conf. também arto 722o, n.o 2 do C.P.C.,
e anote-se que o recorrente não alegou ter existido qualquer ofensa
expressa da lei provatória).

E, sendo assim, justificado está o recurso ao método presuntivo.
Não infringiu, assim, o acórdão recorrido quaisquer disposições

legais, máxime as referidas pelo recorrente nas suas alegações.
Por tudo exposto, e sem necessidade de outras considerações, se

nega provimento ao recurso e se confirma o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 30 %.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Cunha e Silva (relator) — Al-
meida Lopes — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

IRC. Derrama. Custo fiscal. Lei interpretativa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama é um imposto acessório do IRC, não sendo
de considerar como custo fiscal dedutível à matéria co-
lectável desse imposto.

II — A não exclusão como encargo por norma fiscal expressa
não basta para a consideração como custo fiscal.

III — A redacção dada ao artigo 41o do CIRC pela Lei 10-B/96
é interpretativa pelo que tem eficácia retroactiva sem pa-
decer de inconstitucionalidade.

RECURSO: 21727; RECORRENTE: ALCO-ALGODOEIRA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL SA; RECORRIDA: FAZENDA PÚ-
BLICA; RELATOR: EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR MEIRA.

“Alco - Algodoeira Comercial e Industrial, S A” deduziu impug-
nação Judicial relativamente à autoliquidação de IRC e Derrama do
exercício de 1992 pedindo a restituição da quantia paga, através da
correcção do lucro tributável pela consideração como custo fiscal da
colecta da derrama.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto foi julgada improcedente a impugnação, absolvendo-se a
Fazenda Pública do pedido.



3112

Inconformada com o decidido recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formu-
lando as seguintes conclusões:

1o - O IRC incide sobre o “lucro real”, tal como resulta do apu-
ramento contabilístico;

2o Para efeitos de apuramento do lucro tributável, em regra, é
custo tudo quanto esteja contabilisticamente reconhecido como tal,
sendo indispensável à obtenção dos proveitos;

3o - Só não o serão os encargos especificamente excluídos por
norma fiscal expressa;

4o - Assim, para determinação do lucro tributável em IRC a regra
é a dedutibilidade de todos os encargos como custos fiscais;

5o - É excepcional, insusceptível pois de aplicação analógica, a nor-
ma do art. 41o, no 1, alínea a) do CIRC que impede a dedução do
IRC como custo para tal efeito;

6o - Na vigência da inicial redacção dessa alínea, a derrama como
encargo fiscal que é, só não seria assim dedutível como custo na
dedução do lucro tributável se coubesse no conceito de IRC,

7o - IRC e derrama são conceitos distintos: quanto ao destino da
receita, à normalidade ou excepcionalidade da incidência e aos sujeitos
tributários activos - num o Estado, na outra os municípios;

8o - Por isso não pode, nesta perspectiva, tratar-se a derrama como
um mero adicional do IRC, antes como um imposto acessório dele;

9o - As diferenças entre estas duas figuras tributárias levam à con-
clusão que o conceito do imposto da derrama não cabe no conceito
de IRC;

10o - Se o legislador do CIRC quisesse exceptuar também a derrama
daquela regra de dedutibilidade dos encargos fiscais como custos,
só teria de usar na redacção do art. 41o, no 1, alínea a) do CIRC,
uma forma semelhante à que usara meses antes ao dar nova redacção
a alínea c) do art. 32o do CCI através do DL 95/88;

11o - Face à inicial redacção dos art.s 23o, alínea f) e 41o, no 1,
alínea a), a colecta da derrama é de considerar como custo na de-
terminação do lucro tributável em IRC;

12o - Não altera esta conclusão a nova redacção dada ao art. 5o

da Lei 1/87 pelo DL 470-B/88.
Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-

bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Mostra-se fixada nos autos a seguinte matéria de facto:
1 - A impugnante exerce a actividade de “Extracção, Refinação

e Embalamento de Óleos Vegetais e Importação, Comercialização
de Algodão, Fibras Têxteis e Outros Produtos”.

2 - A impugnante apresentou a declaração mod. 22 em 28/5/93,
relativamente ao exercício de 1992 (escreveu-se por lapso 1993 na
sentença), procedendo à autoliquidação de IRC.

3 - A impugnante inscreveu na linha 12 do quadro 17 da declaração
mod. 22 (escreveu-se 12 na sentença) “IRC e contribuição autárquica
[artigo 41o no 1 alíneas a) e b)] a quantia de esc. 52.903.019$00,
sendo esc. 48.892.794$00 de IRC e esc. 4.010.225$00 de Contribuição
Autárquica”.

4 - Relativamente àquele exercício a impugnante pagou a derrama
de esc. 5.784.778$00.

5 - Em 28/5/93 a impugnante procedeu ao pagamento do imposto.
6 - Em 23/S/9S a impugnante apresentou reclamação graciosa, a

qual ainda não foi decidida.
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7 A impugnação foi deduzida em 14/9/95.
Assentes estes factos apreciemos a situação.
A questão que vem suscitada no presente recurso assenta na con-

sideração ou não da derrama como custo para apuramento do lucro
tributável. Para concluir que a derrama é custo a recorrente invoca
a seu favor o acórdão deste Supremo Tribunal de 1 de Fevereiro
de 1995 (recurso no 16975). Tal aresto não está porém em consonância
com a orientação que se tem vindo a fixar neste tribunal, que vai
em sentido contrário, como pode ver-se nos acórdãos de 23.9.92
(Ro 14380), 4.12.96 (Ro 20773), 5.3.97 (Ro 20772), 14.5.97 (Ro 21565)
e 25.6.97 (Ro 21268).

As derramas configuram-se como Impostos adicionais, acessórios
dos impostos principais, a cuja colecta acrescem (Sá Gomes, Manual
de Direito Fiscal, vol. I, pag. 305 ). Constituem receitas dos municípios,
cabendo a deliberação quanto à sua criação às assembleias municipais,
sob proposta ou pedido de autorização da câmara municipal, des-
tinando-se à obtenção de fundos para ocorrer ao financiamento de
investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio financeiro
(arto 5o no2 da Lei 1/87 de 6 de Janeiro Lei das Finanças Locais).
Na redacção inicial deste artigo 5o havia pagamento de derrama mes-
mo que houvesse isenção de IRC. Na redacção actual a derrama
surge como um imposto acessório, seguindo o principal e não sendo
devido se este o não for.

A recorrente pretende que, incidindo o IRC sobre o lucro real
tal como resulta do apuramento contabilístico e não sendo o montante
da derrama um encargo especificamente excluído por norma fiscal
expressa, a regra será a sua dedutibilidade como custo fiscal. Não
tem porém razão. Como refere Rogério Fernandes Ferreira (A der-
rama é ou não um custo fiscal? In CTF 378-13) a questão não pode
encarar-se de modo tão simples porquanto há encargos tomados como
custos na contabilidade que não são custos fiscais e verbas que, ao
invés, se qualificam como custos no cômputo do lucro tributável em
IRC e contabilizadas ou configuradas como custos (exemplo: par-
ticipações nos lucros). Cita mesmo o caso do IRS que não é con-
siderado por ninguém como custo fiscal embora nenhuma norma legal
o exclua. Do que vimos dizendo se terá de concluir não bastar que
a derrama não tenha sido excepcionada para que a possamos con-
siderar como custo pois que os encargos fiscais só serão custos quando
o puderem ser. Ora a derrama tem a mesma natureza de imposto
sobre o rendimento que o IRC e não se mostra indispensável “para
a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a
manutenção da fonte produtora” como prescreve o artigo 23o do
CIRC. Por isso não há que considerá-la como custo.

Este entendimento, a que se chegava pela interpretação da lei vi-
gente veio a ser reforçado com a redacção dada ao artigo 41o do
CIRC pela Lei 10-B/96 de 23 de Março (Lei Orçamental) que acres-
centou ao elenco dos encargos dedutíveis “quaisquer outros impostos
que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros”. Tal redacção,
a que foi atribuída natureza interpretativa, não teve efectivamente
carácter inovador, limitando-se a explicitar o sentido que o texto legal
já possuía. Por isso se considera o mesmo com eficácia retroactiva,
ressalvando obviamente os casos julgados, sem com isso padecer de
qualquer inconstitucionalidade. Não sofre pois a autoliquidação im-
pugnada de quaisquer vícios como os que a recorrente lhe imputa
por a derrama não ser no caso vertente dedutível como custo à matéria
colectável.
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
interposto e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — (Assinaturas ilegíveis.)

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto e incompetência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

Versa matéria de facto o recurso em cuja conclusão das ale-
gações se discute se a oponente exerceu a actividade de
gerente.

Recurso n.o 21 749; Recorrente: Helena Maria Alves Simões; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. António
Pimpão.

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

Helena Maria Alves Simões recorre da sentença que, no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, 2a Secção, julgou a
oposição improcedente.

Alegou formulando a seguinte conclusão:
Entendendo a recorrente não ter qualquer responsabilidade nas

dívidas contraídas nos anos económicos de 1993 e 1994, por não ter
exercido qualquer actividade como gerente de direito e de facto na
sociedade Sonifoto, L.da, vem requerer que seja ilibada deste processo
de execução fiscal anulando-se a sentença proferida pelo tribunal “a
quo”.

O EMMP entende que o recurso versa matéria de facto pelo que
deve declarar-se este tribunal incompetente em razão da hierarquia.

Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a questão suscitada
pelo EMMP nada disse.

A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1o. A execução fiscal no 1013335/94 do 6o Bairro Fiscal de Lisboa,

foi instaurada para cobrança coerciva da quantia de 2.720.817$00,
por dívida de IVA, respeitante aos anos de 1993 a 1994, origina-
riamente da responsabilidade de Sonifito - Sociedade Comercial de
Foto - Equipamentos, L.da.

2o Na execução dita em 1) por despacho de 29-03-96, a mesma
reverteu contra Helena Maria Alves Simões, conforme informação
de fls. 4 dos autos.

3o Em 11-07-96, foi citada a ora oponente para os termos do pro-
cesso executivo fiscal e reagiu apresentando em 31-07-96, a petição
inicial que deu origem aos presentes autos.
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4o A ora oponente registou a sua qualidade de sócia da sociedade
dita em 1), na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa em
05-02-92 e em 05-11-92 pela apresentação 30 da mesma Conservatória
e foi inscrita a sua designação como gerente da mesma sociedade.

5o Em data não completamente apurada foi elaborada a acta avulsa
cuja cópia consta de fls. 31 dos autos da qual consta que a ora oponente
renunciou à gerência da sociedade dita em 1) na Assembleia Geral
da mesma de 03.01.99.

Sustenta o EMMP que o recurso versa matéria de facto.
Importa, por isso, como questão prévia e de conhecimento oficioso,

determinar se é ou não este Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Estabelece o 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 1a) do
mesmo conjunto normativo que ”Compete à Secção de Contencioso
Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo o disposto
na al. b) do no 1 do arto 32o”.

Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que ”das decisões dos tribunais tri-
butários de 1a instância cabe recurso, . . . a interpor . . . para a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo
se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe re-
curso . . . para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo”.

Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.

Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de 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
CPCivil).

As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.

Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.

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.
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Se o recorrente discutir a matéria de facto fixada ou articula factos
que não foram dados como provados na sentença recorrida o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que
será competente para o apreciar a Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo. Tudo isto independentemente
de este Tribunal vir a entender que a matéria de facto fixada se
encontra bem e suficientemente fixada sendo irrelevante, para a de-
cisão do recurso a dispensabilidade ou não da matéria factual levada
às conclusões das alegações.

A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pro-
núncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.

Na conclusão referida sustenta a recorrente ”não ter qualquer res-
ponsabilidade nas dívidas contraídas nos anos económicos de 1993
e 1994, por não ter exercido qualquer actividade como gerente de
direito e de facto na sociedade Sonifoto, L.da”.

Afronta a recorrente a sentença em apreciação que não deu como
provados estes factos o que integra matéria de facto.

Do exposto resulta que o recurso interposto não versa exclusiva-
mente matéria de direito por na dita conclusão se discutirem factos
que a sentença em apreciação não fixou. Podemos, por isso, concluir
que o mesmo tem por fundamento, também, matéria de facto.

A competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo 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 a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.

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

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — Relator: António Pim-
pão — Brandão de Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal não aduaneira. Recurso para o STA
da decisão da 1a sentença. Competência em razão da
hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Questinando-se nas decisões do recurso para o STA, interposta
da 1a instância, matéria de facto é de concluir pela in-
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competência em decisão da hierarquia, daquele tribunal e
pela competência do TCA para o seu conhecimento.

RECURSO N.o 21.756 em que é recorrente Daniel Evaristo Branco,
L.da e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Fonseca Limão.

Daniel Evaristo Branco, L.da, não se conformando com o despacho
do M.o juiz do T. T. 1a Instância, a fls. 39 e 40, dele interpôs recurso
para este STA, terminando as suas alegações com a formulação de
um quadro conclusivo onde, para além do mais, sustenta:

— “. . . os autos revelam que a recorrente agiu sob pressão de
circunstâncias económicas adversas e que não era possível exigir desta,
comportamento diferente, . . .” (conclusão 2a).

— “como resulta dos autos e o M.o juiz refere que na sua douta
sentença a recorrente atravessava por dificuldades económicas, facto
que a impediu de praticar o acto (conclusão 3a).

O Exmo Magistrado do M.P., junto deste STA, entendeu que tal
matéria releva do domínio factual, e, por isso, se pronunciou pela
incompetência em razão de hierarquia deste STA, para conhecer do
recurso, visto não ter sido estabelecida no despacho recorrido. Ouvida
a recorrente sobre esta questão sustentou, em síntese, “a que o M.o
juiz “a quo” reconheceu na douta sentença recorrida que a recorrente
atravessava por dificuldades económicas” (fs. 80), concluindo pela
competência deste STA.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão da competência deste
STA para o conhecimento do recurso, sendo certo que só a terá
se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de Direito (V.N
223 no 2 do CP Tributário).

Como é sabido o âmbito dos recursos encontram-se delimitados
pelas conclusões da respectiva alegação.

Confrontadas as conclusões atrás parcialmente transcritas, com o
despacho recorrido desde logo resulta que neste não foi dado como
provado que a recorrente” atravessava por dificuldades económicas,
facto que a impediu de praticar o acto.

Na verdade, o M.o juiz “a quo” depois de fixar o probatório, com-
pletamente omisso quanto às alegadas dificuldades económicas, ape-
nas conclui que os factos provados revestiam características dolosas,
porquanto a arguida frequentemente cometia a infracção que lhe vinha
imputada e que era do seu perfeito conhecimento a obrigação de
entrega dos respectivos meios de pagamento, em simultâneo com
a declaração a que se refere o art. 40 do CIVA, o que era corroborado
pela própria recorrente ao alegar que tal infracção só tinha ocorrido
devido às referidas dificuldades económicas.

Daqui decorre que tais dificuldades económicas foram apenas ale-
gadas mas não provadas inserindo-se no âmbito da matéria factual
o julgamento sobre a questão de saber se ocorreram ou não. Significa
isto que o recurso não tem, por exclusivo fundamento matéria de
direito.

Por isso não é este STA o competente, em razão da hierarquia
para dele conhecer, mas sim o actualmente designado TCA; pela
secção de contencioso Tributário, tudo nos termos do n.o 223: no 1
e 2 do CPT e 32: no 1 al. b) e 41 no 1 al. a) do ETAF.

Termos em que se acorda em julgar incompetente em razão da
hierarquia este STA para conhecer do recurso e competente para
o efeito, o TCA, pela secção de contencioso Tributário.
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa da justiça em 15000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Abílio Madeira Bor-
dalo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Prescrição do procedimento judicial em processo de transgres-
são e liquidação efectuada neste.

Doutrina que dimana da decisão:

Extinto, por prescrição, o procedimento para aplicação da mul-
ta deve o processo de transgressão prosseguir para apreciação
do imposto nesse mesmo processo liquidado.

Recurso n.o 21 862. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Dia-
mantino Duarte Soveral. Relator: Exmo Cons.o Dr. António Pimpão.

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

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Santarém, julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial e ordenou o arquivamento do processo de transgressão.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o 1 do CPT.
c) Nos termos do RCPCI, aprovado pelo DL 449/71, de 26-10,

contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas custas.
d) Deve declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por

outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.

O recorrido não apresentou contra-alegações.
Foi proferido despacho sustentado o decidido.
O EMMP entende que o recurso merece provimento desta forma

se acompanhando a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Os presentes autos de transgressão fiscal foram instaurados na se-

quência do levantamento do auto de notícia por falta de pagamento
do imposto complementar referente ao ano de 1980.

A sentença em recurso julgou extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial, nos termos do arto 27o do DL 433/82, de 27-10,
aplicável subsidiariamente, por força do arto 4o2 do RJIFNA

Consta, ainda da sentença em apreciação o seguinte: “No que diz
respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica a sua
prescrição, de natureza substantiva”.
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Consta, ainda, da sentença em apreciação o seguinte: “No que
diz respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica
a sua prescrição, de natureza substantiva”.

Concluiu a mesma sentença nos seguintes termos: “o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado ...
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo”.

A recorrente FP não questiona a decisão em apreciação enquanto
decidiu julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado e nessa parte ordenou o arquivamento dos autos não sendo,
por isso, objecto do presente recurso a responsabilidade penal da
recorrida.

O presente recurso apenas questiona a decisão em apreciação na
parte em que não condenou no imposto liquidado, nos juros e nas
custas o que, na perspectiva da recorrente FP, constituiria omissão
de pronúncia.

Contudo inexiste a suscitada nulidade por omissão de pronúncia
já que a decisão em apreciação afirmou, expressamente, o seguinte:
“No que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto, não
se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva”.

É certo que a mesma sentença concluiu que “o Tribunal julga ex-
tinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado ... e,
consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo”.

Este juízo prendeu-se, se bem compreendemos o sentido da decisão
recorrida, com o entendimento de que extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial não poderia o tribunal conhecer conhecer da res-
ponsabilidade da arguida pelo imposto pelo que o processo teria de
ser dado por findo.

Nesta perspectiva existirá não nulidade por omissão de pronúncia
mas, eventualmente, errada interpretação da lei que se refere à apre-
ciação e conhecimento da liquidação do imposto no processo de
transgressão.

Na vigência do CPCI perante a existência de transgressão fiscal
podia o correspondente processo ser instaurado não só para aplicação
da multa como para que o imposto devido fosse exigido.

A liquidação e cobrança do correspondente imposto só devia ser
feita em processo de transgressão quando a lei assim o determinasse.

Existindo dúvida sobre o sentido da lei tal liquidação devia ser
feita em processo administrativo autónomo servindo o processo de
transgressão para aplicação da correspondente multa ficando este pro-
cesso suspenso nos termos do arto 105o do CPCI.

Se a liquidação e cobrança do imposto é efectuada fora do processo
de transgressão a prescrição da multa conduzirá ao arquivamento
deste processo.

A questão a equacionar nos presentes autos consiste em determinar
qual a consequência da prescrição da multa sobre o processo de trans-
gressão quando neste haja sido liquidado o imposto.

É entendimento jurisprudencial corrente que os artos 115o do CPT
e 27o do DL 433/82, de 27-10, se reportam, respectivamente, à extinção
do procedimento judicial penal e contra-ordenacional por prescrição
não se referindo à prescrição da obrigação tributária ou ao imposto
liquidado no processo de transgressão pelo que deve este processo
de transgressão prosseguir para cobrança do imposto mesmo depois
de prescrita a multa.

Inexistem motivos para alterar esta orientação jurisprudencial já
que tais normas não se aplicam à prescrição das obrigações tributárias
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pois o seu âmbito circunscreve-se à prescrição do procedimento penal
referido nos casos em que o imposto tenha sido liquidado e esteja
a ser apreciado em processo de transgressão nos termos dos artos 104o

a), 105o, 117o e 126o do CPCI.
Com efeito a vigência dos preceitos normativos que permitiam a

liquidação e cobrança de certos impostos no processo de transgressão
relativamente a factos ocorridos antes da entrada em vigor do RJIFNA
e CPT encontra-se ressalvada pelos artos 2o e 5o 2 do DL 20-A/90,
de 15-1, e 11o do DL 154/91, de 23-4.

Por força do arto 2o do DL 20-A/90 as normas, ainda que de natureza
processual, do RJIFNA só se aplicam a factos praticados posterior-
mente à entrada em vigor do presente diploma o qual, com data
de 15-1-90, foi publicado em suplemento ao DR distribuído em
30-1-1990.

O arto 5o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em vigor
as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja decisão,
com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas até à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entende que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo arto 52o do RJIFNA, só se aplique
aos factos praticados a partir de 4-2-1990 mantendo-se até esse mo-
mento as normas de direito contravencional que se reportavam às
transgressões.

Da conjugação de todos estes preceitos resulta que terá de ser
no processo de transgressão, regulado nos termos do CPCI, no qual
foi liquidado o imposto, que deve ser praticado o acto que define
a obrigação tributária.

Assim se entende, acompanhando Alfredo José de Sousa, CPCI,
2a edição, 1986, p. 335, nota 4, que o processo de transgressão quando
vise tão-só, ou também, a exigência de imposto nele liquidado seja
apenas ou cumulativamente uma acção de condenação sendo a li-
quidação efectuada no processo de transgressão um acto adminis-
trativo cuja executoriedade só lhe advirá com a sentença condenatória.

Nesta perspectiva, extinto o procedimento para aplicação da multa,
deve o processo de transgressão ser instaurado ou prosseguir para
arrecadação do imposto liquidado.

Conforme se escreveu no recente Ac. deste Tribunal de 2-7-97,
Rec. 21.856, sobre questão idêntica à dos presentes autos “à CRP
é indiferente que a definição, com força coerciva, da concreta obri-
gação do imposto se faça por acto judicial ou por acto administrativo,
desde que neste caso esteja garantido o recurso contencioso previsto
no no 4 do seu arto 268o”.

Diversos preceitos legais estabeleciam que o processo de trans-
gressão devia ser instaurado ou prosseguir para arrecadação do im-
posto e juros, mesmo depois de prescrita a infracção tributária (cfr.
arto 74o do CIProfissional, 103o § único do CIComplementar, 89o

§ 1o do CICapitais, 30o do RIsVeículos, 34o do ICompensação e
arto 219o do RISelo).

Estamos perante regimes especiais de liquidação e cobrança de
impostos que se aplicam no campo específico da previsão normativa
e que não foram revogados por normas gerais emitidas no âmbito
do processo penal (cfr arto 7o 3 do Ccivil) nem por normas que,
na esfera de outras cédulas tributárias, estabeleceram regimes diversos
para a liquidação e cobrança de outras impostos.

Assim a prescrição do procedimento judicial impede o prossegui-
mento dos autos para aplicação da multa mas exige que os mesmos
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continuem “para arrecadação do imposto devido” tal como o impõe
o arto 103o e § único do CIComplementar.

Respeitando a situação dos autos a este imposto deve o processo
prosseguir para “arrecadação” do mesmo.

Entende-se que não podia a recorrida ter sido condenada em custas
uma vez que a decisão proferida foi de arquivamento do processo
não a tendo responsabilizado quer pela multa quer pelo imposto li-
quidado em tal processo.

Não pode este Tribunal apreciar a responsabilidade da recorrida
pelo imposto pois que necessário se torna que, num primeiro mo-
mento, seja fixada a matéria de facto pertinente. Acresce que, nos
termos do arto 21o 4 do ETAF, este Tribunal apenas conhece de
matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1a instância. De qualquer forma não poderia este Tri-
bunal substituir-se à primeira instância julgando tal matéria de facto
já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade do duplo grau de
apreciação jurisdicional.

Por isso devem os presentes autos prosseguir para que seja apreciada
a legalidade ou não do imposto liquidado nos presentes autos.

Só após a apreciação desta questão deverá o mesmo tribunal decidir
se são ou não devidas custas.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
revogando a sentença recorrida para que seja substituída por outra
que conheça do pedido de condenação do imposto liquidado e das
correspondentes custas se inexistir qualquer outra questão que impeça
tal apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — António Pimpão (Relator) —
Brandão de Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Prescrição do procedimento judicial em processo de transgres-
são e liquidação efectuada neste.

Doutrina que dimana da decisão:

Extinto, por prescrição, o procedimento para aplicação da mul-
ta deve o processo de transgressão prosseguir para apreciação
do imposto nesse mesmo processo liquidado.

Recurso no 21 892. Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: Betec-
na — Betão Pronto, L.da. Relator: Ex.mo Cons. Dr. António Pimpão.

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

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a

Instância de Santarém, julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial e ordenou o arquivamento do processo de transgressão.
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Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do artigo 144o, n.o 1 do CPT;
c) Nos termos do RCPCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 449/71,

de 26-10, contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas custas;
d) Deve declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por

outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.

O recorrido não apresentou contra-alegações.
Foi proferido despacho sustentando o decidido.
O EMMP entende que o recurso merece provimento desta forma

se acompanhando a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Os presentes autos de transgressão fiscal foram instaurados na se-

quência do levantamento do auto de notícia por falta de pagamento
do imposto complementar referente ao ano de 1980.

A sentença em recurso julgou extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial, nos termos do artigo 27o do Decreto-Lei n.o 433/82,
de 27 de Outubro, aplicável subsidiariamente, por força do artigo 4o,
n.o 2 do RJIFNA.

Consta, ainda, da sentença em apreciação o seguinte: «No que
diz respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica
a sua prescrição, de natureza substantiva».

Concluiu a mesma sentença nos seguintes termos: «o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado [. . . ]
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

A recorrente FP não questiona a decisão em apreciação enquanto
decidiu julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado e nessa parte ordenou o arquivamento dos autos não sendo,
por isso, objecto do presente recurso a responsabilidade penal da
recorrida.

O presente recurso apenas questiona a decisão em apreciação na
parte em que não condenou no imposto liquidado, nos juros e nas
custas o que, na perspectiva da recorrente FP, constituiria omissão
de pronúncia.

Contudo inexiste a suscitada nulidade por omissão de pronúncia
já que a decisão em apreciação afirmou, expressamente, o seguinte:
«No que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto, não
se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva».

É certo que a mesma sentença concluiu que: «o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado [. . . ]
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

Este juízo prendeu-se, se bem compreendemos o sentido da decisão
recorrida, com o entendimento de que extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial não poderia o tribunal conhecer da responsabi-
lidade da arguida pelo imposto pelo que o processo teria de ser dado
por findo.

Nesta perspectiva existirá não nulidade por omissão de pronúncia
mas, eventualmente, errada interpretação da lei que se refere à apre-
ciação e conhecimento da liquidação do imposto no processo de
transgressão.

Na vigência do CPCI perante a existência de transgressão fiscal
podia o correspondente processo ser instaurado não só para aplicação
da multa como para que o imposto devido fosse exigido.
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A liquidação e cobrança do correspondente imposto só devia ser
feita em processo de transgressão quando a lei assim o determinasse.

Existindo dúvida sobre o sentido da lei tal liquidação devia ser
feita em processo administrativo autónomo servindo o processo de
transgressão para aplicação da correspondente multa ficando este pro-
cesso suspenso nos termos do artigo 105o do CPCI.

Se a liquidação e cobrança do imposto é efectuada fora do processo
de transgressão a prescrição da multa conduzirá ao arquivamento
deste processo.

A questão a equacionar nos presentes autos consiste em determinar
qual a consequência da prescrição da multa sobre o processo de trans-
gressão quando neste haja sido liquidado o imposto.

É entendimento jurisprudencial corrente que os artigos 115o do
CPT e 27o do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro, se reportam,
respectivamente, à extinção do procedimento judicial penal e con-
tra-ordenacional por prescrição não se referindo à prescrição da obri-
gação tributária ou ao imposto liquidado no processo de transgressão
pelo que deve este processo de transgressão prosseguir para cobrança
do imposto mesmo depois de prescrita a multa.

Inexistem motivos para alterar esta orientação jurisprudencial já
que tais normas não se aplicam à prescrição das obrigações tributárias
pois o seu âmbito circunscreve-se à prescrição do procedimento penal
referido nos casos em que o imposto tenha sido liquidado e esteja
a ser apreciado em processo de transgressão nos termos dos arti-
gos 104o, alínea a), 105.o, 117.o e 126.o do CPCI.

Com efeito a vigência dos preceitos normativos que permitiam a
liquidação e cobrança de certos impostos no processo de transgressão
relativamente a factos ocorridos antes da entrada em vigor do RJIFNA
e CPT encontra-se ressalvada pelos artigos 2.o e 5.o, n.o 2 do De-
creto-Lei n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro e 11.o do Decreto-Lei
n.o 154/91, de 23 de Abril.

Por força do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 20-A/90 as normas, ainda
que de natureza processual, do RJIFNA só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma o
qual, com data de 15 de Janeiro de 1990, foi publicado em suplemento
ao Diário da República, distribuído em 30 de Janeiro de 1990.

O artigo 5.o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em
vigor as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja
decisão, com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas
até à data da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entende que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo artigo 52.o do RJIFNA, só se
aplique aos factos praticados a partir de 4 de Fevereiro de 1990 man-
tendo-se até esse momento as normas de direito contravencional que
se reportavam às transgressões.

Da conjugação de todos estes preceitos resulta que terá de ser
no processo de transgressão, regulado nos termos do CPCI, no qual
foi liquidado o imposto, que deve ser praticado o acto que define
a obrigação tributária.

Assim se entende, acompanhando Alfredo José de Sousa, CPCI,
2.a edição, 1986, p. 335, nota 4, que o processo de transgressão quando
vise tão-só, ou também, a exigência de imposto nele liquidado seja
apenas ou cumulativamente uma acção de condenação sendo a li-
quidação efectuada no processo de transgressão um acto adminis-
trativo cuja executoriedade só lhe advirá com a sentença condenatória.
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Nesta perspectiva, extinto o procedimento para aplicação da multa,
deve o processo de transgressão ser instaurado ou prosseguir para
arrecadação do imposto liquidado.

Conforme se escreveu no recente Ac. deste Tribunal de 2 de Julho
de 1997, Rec. 21.856, sobre questão idêntica à dos presentes autos
«à CRP é indiferente que a definição, com força coerciva, da concreta
obrigação do imposto se faça por acto judicial ou por acto admi-
nistrativo, desde que neste caso esteja garantido o recurso contencioso
previsto no n.o 4 do seu artigo 268.o»

Diversos preceitos legais estabeleciam que o processo de trans-
gressão devia ser instaurado ou prosseguir para arrecadação do im-
posto e juros, mesmo depois de prescrita a infracção tributária (cfr.
artigos 74.o do CIProfissional, 103.o, § único do CIComplementar,
89.o, § 1.o do CICapitais, 30.o do RIsVeículos, 34o do ICompensação
e artigo 219.o, § 2.o do RISelo).

Estamos perante regimes especiais de liquidação e cobrança de
impostos que se aplicam no campo específico da previsão normativa
e que não foram revogados por normas gerais emitidas no âmbito
do processo penal (cfr artigo 7.o, n.o 3 do Ccivil) nem por normas
que, na esfera de outras cédulas tributárias, estabeleceram regimes
diversos para a liquidação e cobrança de outros impostos.

Assim a prescrição do procedimento judicial impede o prossegui-
mento dos autos para aplicação da multa mas exige que os mesmos
continuem «para arrecadação do imposto devido» tal como impõe
o artigo 103o e § único do CIComplementar.

Respeitando a situação dos autos a este imposto deve o processo
prosseguir para «arrecadação» do mesmo.

Entende-se que não podia a recorrida ter sido condenada em custas
uma vez que a decisão proferida foi de arquivamento do processo
não a tendo responsabilizado quer pela multa quer pelo imposto li-
quidado em tal processo.

Não pode este Tribunal apreciar a responsabilidade da recorrida
pelo imposto pois que necessário se torna que, num primeiro mo-
mento, seja fixada a matéria de facto pertinente. Acresce que, nos
termos do artigo 21o, n.o 4 do ETAF, este Tribunal apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tri-
bunais tributários de 1.a instância. De qualquer forma não poderia
este Tribunal substituir-se à primeira instância julgando tal matéria
de facto já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade do duplo
grau de apreciação jurisdicional.

Por isso devem os presentes autos prosseguir para que seja apreciada
a legalidade ou não do imposto liquidado nos presentes autos.

Só após a apreciação desta questão deverá o mesmo tribunal decidir
se são ou não devidas custas.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
revogando a sentença recorrida para que seja substituída por outra
que conheça do pedido de condenação do imposto liquidado e das
correspondentes custas se inexistir qualquer outra questão que impeça
tal apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Janeiro de 1997. — António Pimpão (relator) — Bran-
dão de Pinho — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.
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Acórdão de 26 de Novembro de 1997.

Assunto:

Oposição. Responsabilidade subsidiária dos gerentes. D.L.
68/87. Ónus da prova.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do D.L. 68/87, de 9/2, o ónus da prova da culpa
dos revertidos pela insuficiência do património social para
a satisfação dos créditos da Sociedade cabe à Fazenda
Pública.

Recurso n.o 22 014. Recorrente: Paulo de Carvalho Rebelo. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: EXMO. CONSo Dr. FONSECA LIMÃO.

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

PAULO CARVALHO REBELO, não se conformando com o acór-
dão do T.T. de 2a instância, a fls. 77 e seguintes, que apenas lhe
concedeu parcial provimento ao recurso que havia interposto da sen-
tença do T.T. de 1a Instância de Braga, daquele interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

“1 - A prova fáctica provou que o recorrente no período a que
a dívida respeita, de que era sócio-gerente, tenha havido, da sua parte,
negligência de forma a permitir uma diminuição ou insuficiência de
bens da firma para solver a dívida exequenda.

2 - De facto, o recorrente sempre praticou uma gerência normal,
desdobrando-se em actividades para suprir aquilo que a crise tornava
impossível, o que apesar de tudo, mesmo assim, não foi possível ul-
trapassar, mas que em nada se deve aos seus sócios-gerentes.

3 - Que relativamente ao sócio-gerente, Sr. Luís Augusto Azevedo
Ribeiro, decidiu-se (e bem) em sentido contrário, quando a sua par-
ticipação na gestão da firma, não pode ser considerada de menos
importância, relativamente ao recorrente.

4 - Por outro lado, o capital pertencente ao recorrente, traduzia-se
no fundo numa espécie de capital de sócio trabalhador, de que o
sócio-gerente Sr. Luís Augusto Azevedo Ribeiro abriu mão, para que
houvesse uma maior participação dos seus colaboradores mais di-
rectos, numa gestão mais eficiente da firma, dada a crise que o sector
atravessava.

5 - A publicação do Arto 78 do D.L. 68/87, de 8/2, veio alterar
substancialmente a redacção do Arto 13o do DL. 103/80, no sentido
de que a reversão contra os sócios só seria possível, se da prática
da gerência, se concluísse que a mesma tinha praticado actos, com
desrespeito pelos reais interesses da sociedade, o que não é o caso.”

O Exmo. Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso merece provimento.

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

facto:
a) Na falta de bens penhoráveis da sociedade “ILHOTEX-Malhas

e Confecções, Lda.” a execução que contra ela pendia para cobrança
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da quantia de 1.214.091$00, referente a dívidas ao CRSS de Braga,
respeitante aos meses de Agosto e Dezembro de 1988 (no montante
de 661.744$00) — fls. 7 e 7v), ao mês de Maio de 1989 (no montante
de 133.707$00-fls. 9 e 9v. e 80, 87 e 88 do processo 0469-91/060049,
o apenso).

b) O oponente foi citado pessoalmente em 26/XI/93, nos termos
do arto 246o do CPT, para pagar a quantia exequenda de 1.214.707$00
acima referida - vd. fls. 10 destes autos e fls. 88 do mencionado apenso.

c) O oponente foi sócio e gerente da sociedade executada desde
1986 até 6/4/90, data em que vendeu a sua quota e renunciou à ge-
rência, actos esses registados na respectiva Conservatória - vd. fls. 30
e 31.

d) A executada, pelo menos até 1990 atravessou uma grave crise,
tendo falta de encomendas.

Apesar do teor de algumas das conclusões do recurso representar
um ataque à factualidade fixada, matéria que não pode aqui ser cen-
surada (v. arto 21, no 4, do E.T.A.F.), o certo é que o recorrente
alega não ter tido culpa pela insuficiência de património da empresa
inicialmente executada, no período em que dela foi sócio-gerente.

A questão a decidir consiste, tal como a definiu o MoPo a fls. 108,
em saber se, não se provando a culpa do revertido, gerente da so-
ciedade originariamente executada, ele deva ser responsabilizado por
dívidas daquela, geradas na vigência do regime do D.L. 68/87, de
9 de Fevereiro, cujo texto era o seguinte:

A responsabilidade dos gerentes ou administradores de sociedades
de responsabilidade limitada previsto no arto 16 do Código de processo
das contribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei no 45 005,
de 27 de Abril de 1963, e no arto 13o do Decreto-Lei no 103/80.
de 9 de Maio, é aplicável o regime do arto 78o do Código das So-
ciedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei no 262/86, de 2 de
Setembro.

Este Arto 78 dispõe:
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 torna insuficiente para a satisfação dos respectivos
créditos.

Daqui decorre que a responsabilidade dos gerentes por dívidas
das sociedades há-de assentar na culpa daqueles pela insuficiência
do património social para a satisfação dos créditos.

No caso dos autos, não vem provado que o recorrente tenha agido
sem culpa nem que tenha agido culposamente.

Tanto basta para o afastar da dita responsabilidade.
E não se argumente que é ao revertido que incumbe o ónus de

provar a ausência de culpa na condução dos negócios da sociedade.
Na verdade, o fundamento da responsabilidade previsto no arto 78

do C.S.C. não tem natureza contratual ou obrigacional, pois que se
insere na categoria das obrigações “ex lege”.

Ora, em sede da responsabilidade extracontratual, como se refere
no arto 487o do C. Civil, é ao lesado no caso o Estado, que incumbe
provar a culpa da lesão, salvo presunção legal de culpa, a qual, na
situação vertente, não existe, muito embora estivesse subjacente, antes
do D. L. 68/87, aos artigos 16o do C.P.L.I e 13o do DL 103/80, de
9 de Maio e hoje claramente afirmada no arto 13o do C.P.Tributário.
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Por outro lado, nos termos do arto 342o no 1 do C. Civil, àquele
que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos
do direito alegado.

Quer isto dizer que, na situação dos autos, era ónus do credor
Estado, ao invocar o direito de cobrar do revertido a quantia exe-
quenda, fazer a prova dos respectivos factos constitivos, nomeada-
mente, da sua culpa pela insuficiência do património social a satisfação
do crédito exequendo, o que não aconteceu.

Neste sentido decidiu o Ac. do S.T.A. (Pleno), de 9/7/97, rec. 19066,
sem vozes discordantes.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e em revogar o acórdão recorrido, bem como a sentença da 1a Ins-
tância, julgar procedente a oposição e declarar extinta a execução
contra o recorrente.

Lisboa, 26 de Novembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(relator) — Ernâni Figueiredo — Abílio Bordalo. — Fui presente, Jor-
ge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Concentração de empresas. Isenção de Sisa (D.L. 404/90 de
21 de Dezembro).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos da alínea h) do no 1 do arto 2o do D.L. 404/90
entendem-se por actos de concentração e incorporação
pôr uma empresa, mediante transmissão a seu favor, de
toda ou de parte do património de outra empresa . . .

2 — O poder discricionário de conceder isenção de sisa referido
no arto 1o do dito D.L. é um poder vinculado pelos pres-
supostos de facto e de direito.

Recurso: no 17 370. Recorrente: RECHEIO — Distribuição, L.da; Re-
corrido: Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado
Adjunta e do Orçamento; Relator: Exmo. Conso. Dr. Cunha e Silva.

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

«Recheio-Distribuição, L.da», com sede em Lisboa, não se con-
formando despacho proferido pelo Subsecretário de Estado Adjunto
da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento que indeferiu o
pedido de isenção de sisa solicitado ao abrigo do disposto na alínea
b) do no. 1 do arto. 2o. do D.L. no. 404/90, de 21 de Dezembro,
dele vem interpor recurso para este Supremo Tribunal, pedindo que
seja declarada a nulidade do acto recorrido.

Notificado para responder, o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, ao tempo o competente para o efeito, fê-lo concluindo pela
manutenção do acto recorrido.
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Nas suas conclusões a recorrente formulou as seguintes conclusões:
A) O que ocorreu, no presente caso, foi uma verdadeira e autêntica

operação de concentração de empresas, através da incorporação pela
sociedade «RECHEIO — DISTRIBUIÇÃO, LDA» da totalidade dos
elementos do património da sociedade «ARMINHO, IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA», entre-
tanto dissolvida;

B) A dissolução referida implicou a atribuição à sociedade incor-
porante, a «RECHEIO» do único bem então ainda pertencente à
«ARMINHO» — o imóvel descrito nos autos do processo em que
se insere o presente recurso e no qual se encontrava a funcionar
o seu estabelecimento de «cash and carry» de Braga —, atribuição
sujeita, em princípio e em condições normais, ao pagamento de sisa,
nos termos do disposto no respectivo Código;

C) A operação de concentração tornou possível a reestruturação
completa da operação de «cash and carry» exercida até aí pelas duas
empresas isoladamente, permitindo realizar assinaláveis economias
de custos e acréscimos de eficiência e produtividade, o que se traduziu
numa clara melhoria dos resultados e na possibilidade de proporcionar
vantagens acrescidas aos seus clientes que são pequenos comerciantes
principalmente dos ramos da mercearia e da restauração;

D) A operação descrita nas alíneas A) e B) supra corresponde
Inteiramente à hipótese de concentração expressamente contemplada
na alínea b) do no. 1 do arto. 2o. do D.L. no. 404/90, de 21 de Dezembro;

E) Por sua vez, a reestruturação da operação de «cash and carry»
tornada possível pela concentração dessa mesma actividade na em-
presa incorporante — «RECHEIO» — proporcionou assinaláveis eco-
nomias de custos e ganhos de eficiência e produtividade, que se tra-
duziram, logo em 1993, no aumento significativo das vendas e dos
resultados, bem como na possibilidade de praticar melhores condições
nos negócios celebrados com os clientes, sustentando com vantagem
a concorrência da empresa estrangeira entretanto instalada no nosso
pais (MAKRO-METRO) e de expandir mesmo a sua actividade para
o estrangeiro;

F) As consequências da concentração assinaladas na alínea anterior
correspondem inteiramente aos objectivos que o legislador do D.L.
no. 404/90 se propunha alcançar e expressamente indicou no preâm-
bulo do diploma;

G) No exercício do seu poder de autorização da isenção do pa-
gamento de sisa, bem como dos emolumentos e outros encargos legais
que se mostrassem devidos por operações como a correspondente
à atribuição à Recorrente, ora Alegante do imóvel que era pertença
da sociedade «ARMINHO», o Ministro das Finanças ou quem exer-
cesse por delegação os seus poderes estava obrigada a ouvir os pa-
receres de vários serviços mas não estava vinculado a seguir tais
pareceres;

H) Ao seguir os pareceres da Direcção-Geral do Comércio Interno
e da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, pelos motivos
expostos na sua resposta justa aos autos, indeferindo o pedido de
isenção de sisa, o actos Secretário de Estado das Contribuições e
Impostos — então Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de
Estado e do Orçamento — violou o disposto no arto. 2o, l b) e violou,
por erro de facto, o disposto no arto. 1o, ambos do D.L. no. 404/90
de 21 de Dezembro.

Nestes termos e nos mais de direito deve ser dado provimento
ao presente recurso, declarando-se a nulidade do acto de indeferi-
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mento do pedido de isenção de sisa apresentado oportunamente pela
ora Alegante e devolvendo-lhe as importâncias que pagou, acrescidas
dos juros compensatórios devidos.

Houve contra-alegação sustentando o despacho recorrido, e o Digno
Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal emi-
tiu douto parecer no sentido de que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Com interesse para a decisão resulta provado do processo que:
1. Por escritura pública lavrada em 11 de Agosto de 1991 a re-

corrente adquiriu a totalidade do capital social da «Arminho — Im-
portação e Comércio de Produtos Alimentares, S.A.» integrando nela
a totalidade do património desta, e procedeu-se à sua dissolução e
liquidação.

2. A integração desta (Arminho) naquela (Recheio) iniciou-se com
o trespasse em favor da recorrente do estabelecimento de “cash and
carry” da «Arminho», após obtenção de autorização ministerial.

3. Tal trespasse foi concretizado pela escritura pública de 2 de
Janeiro de 1992, implicando a transferência para a recorrente das
mercadorias, equipamentos, direitos de propriedade industrial, direi-
tos e deveres contratuais e aviamento, que constituíam o estabele-
cimento de que era titular a «Arminho» (Doc. no. 1 — fls. 10 a 14).

4. Em 21 de Outubro de 1992 a «Recheio», ora recorrente, e a
«Arminho» requereram ao Sr. Ministro das Finanças a isenção do
pagamento de sisa respeitante à transferência do imóvel do estabe-
lecimento desta para aquela ao abrigo do disposto no D.L. no. 404/90,
de 21 de Dezembro (Doc. no. 2 — fls. l5).

5. Por ofício de 27 de Novembro de 1992 da «Recheio» foram
dados esclarecimentos sobre as razões económicas da concentração
à Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (Doc. no. 3 — fls. 16
a 18)

6. Por escritura de 30 de Dezembro de 1992 foi dissolvida a so-
ciedade «Arminho — Importação e Comércio de Produtos Alimen-
tares, S.A.» e adjudicado à recorrente todo o seu património, incluindo
o imóvel onde se encontrava instalado o seu estabelecimento (Doc.
no. 4 — fls. l9 a 24).

7. Por despacho de 19 de Março de 1993 do Sr. Subsecretário
de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento
foi indeferido o pedido de isenção de sisa, por se entender que a
operação não se enquadra nos pressupostos do D.L. 404/90, de 21
de Dezembro (Doc. no. 5 — fls. 25).

8. Por o despacho referido no número anterior não vir fundamen-
tado, a «Recheio» requereu em 22 de Abril de 1993 que lhe fossem
fornecidos os fundamentos do indeferimento (Doc. no. 6 — fls. 26).

9. Pelo oficio no. 2195, do Director de Serviços da Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos, datado de 10 de Maio de l993, foi
dada resposta ao pedido da ora recorrente enviando-se-lhe cópias
autenticadas da informação 39l/93, com os respectivos pareceres e
despachos que constituem o processo aberto com o pedido de isenção
de sisa, encimado com o despacho de indeferimento (Doc.
no. 7 — fls. 27 a 34).

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a única questão a decidir é a de saber se o acto recorrido deve ser
anulado ou não.

Preceitua-se no arto. 1o. do D.L. no 404/90, de 21 de Dezembro,
que:

«Às empresas que, até 31 de Dezembro de 1993, procedam a actos
de cooperação ou de concentração pode ser concedida isenção da



3130

sisa relativa à transmissão de imóveis necessários à concentração ou
à cooperação, bem como dos emolumentos e de outros encargos legais
que se mostrem devidos pela prática daqueles actos».

E preceitua-se no arto. 2o, 1 — b) do mesmo D.L. no. 404/90, que:
«1 — Para efeitos do presente diploma entende-se por actos de

concentração:
b) (. . .); A incorporação por uma empresa, mediante transmissão

a seu favor, de todo ou parte do património de outra empresa, ainda
que esta se não dissolva».

Posto isto, se acrescentará que a recorrente imputou ao acto re-
corrido violação da última norma legal referida por «erro de facto».

Ora entendemos que, efectivamente, tal acto deve ser anulado,
mas não com base naquele erro, mas sim com base em erro sobre
os pressupostos de direito, uma vez que o erro alegado não derivará
de erro de determinação dos factos Subjacentes à decisão, mas sim
da interpretação feita daquele arto. 2o., l, b), como bem salientou
o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto no seu douto parecer.

Há pois que ter em conta na decisão do caso «sub judice» esta
mera alteração da qualificação jurídica do vício de que enferma o
acto recorrido — artos. 664o. do C.P.C. e 1o. da L.P.T.A.

E também cumpre assinalar, de forma breve, como o impõe a ju-
risprudência crítica que compete a este Supremo Tribunal, que apesar
de o poder de conceder isenção fiscal (ver citado o arto. 1o. do
D.L. 404/90) ter a natureza de discricionário, o juízo sobre os seus
pressupostos de facto e de direito constitui um momento vinculado
de tal poder, pelo que ao acto pode ser apontado vício nessa base.

Cabe, assim, agora dizer, por último, que o acto recorrido padece
de erro, uma vez que o não se ter a Arminhos tornado sócia da
”Recheio” carece de relevo no sentido de não existir fusão de parte
do património da primeira na segunda.

Ou seja, no acto recorrido diz-se que tal fusão não existe, mas
o certo é que está provado que ela teve lugar com o trespasse do
estabelecimento (escritura de fls. 10 a 14 — ponto 3 da matéria de
facto) e a adjudicação de todo o património da «Arminho» à «Re-
cheio» (escritura de fls. 19 a 24 — ponto 6 da matéria de facto).

Por outro lado, a concentração operada teve lugar por incorporação
e não por fusão, carecendo, pois, de relevo o facto de a «Arminho»
não se ter tornado sócia da «Recheio», ora recorrente, como é óbvio,
bastando, como se sabe, para a dita incorporação que haja transmissão
de parte ou da totalidade do património de uma empresa a favor
de outra, desde que esteja colocada num projecto global de rees-
truturação.

Tal significa, em suma, que a situação fáctica descrita, e tida em
conta no acto recorrido é susceptível de enquadramento nas citadas
disposições legais — artos. 1o. e 2o 1, b) do D.L. no. 404/90, de 21
de Dezembro —, pelo que tal acto padece do vício de violação de
lei a que já se aludiu.

Dado como assente a existência de tal vício, e sem necessidade
de mais amplas considerações, decide-se anular o acto recorrido, dan-
do provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Cunha e Silva — Almeida Lo-
pes — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Contribuição industrial. Comissão Dis-
trital de Revisão - seu funcionamento, nos termos do arto
76o, § 2o, do C.C. Industrial.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo reunido a Comissão Distrital de Revisão, para fixação
dos lucros tributáveis em contribuição industrial, sem de-
legados da classe, “por não terem sido nomeados por quem
de direito”, situação essa que a lei previa - arto 76o, § 2o,
do C.C.I. - não podia entender-se que “inexistia” o órgão
em causa, salvo juízo de inconstitucionalidade daquela nor-
ma, que o julgador não emitiu.

RECURSO No 17.720 em que é recorrente Ministério Público e Fa-
zenda Pública e recorrido Tomás Taveira - Projectos, Estudos Ur-
banos e Sócio-Económicos, SA e em que foi Relator o Exmo Sr.
Conso DR COELHO DIAS.

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

1. Inconformados com a sentença de f. 117, na qual se julgou pro-
cedente a impugnação deduzida por “Tomás Taveira - Projectos, Es-
tudos Urbanos e Sócio-Económicos, SA” contra a fixação da matéria
colectável, pelo sistema do grupo B da contribuição industrial, re-
lativamente a 1984, recorreram o Mo Po e a Fa Pa, para este STA,
assim concluindo, respectivamente, a alegação dos recursos:

a) “1a) Não houve qualquer preterição de formalidade legal na
prática do acto impugnado, ou na ritologia legal conducente à tomada
da deliberação impugnada;

2a) Por conseguinte, o mesmo acto existe e é válido, tendo a co-
missão de revisão existência jurídica, na medida em que foi constituída
e funcionou nos termos legais”;

b) 1 - Não se pode concluir, como fez a decisão recorrida, porque
tal não resulta dos autos, que não tenha sido observado, integralmente,
pelo Serviço competente da AF, o disposto no § 2o do arto 72o do
CCI.

2 - Em consequência, não se poderá concluir, também, fundada-
mente, pela inexistência da comissão de revisão prevista no mesmo
artigo.

3 - Aliás, face às disposições legais aplicáveis, desde que observado
o disposto no arto 72o, ainda que se verifique a ausência dos delegados
dos contribuintes, as comissões estão em condições de decidir
validamente.

4 - Pelo que a fixação do rendimento colectável, objecto de im-
pugnação, é válida e deve ser mantida.

5 - Por não se mostrar em conformidade com o disposto no arto

76o, § 2o, do CCI deverá a decisão recorrida ser revogada e mandada
substituir por outra que observe as disposições legais aplicáveis.”

1.1. Contra-alegou a recorrida, pugnando pela manutenção do
decidido.
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1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada nos autos a seguinte factualidade:
“a) a impugnante foi notificada em 27.10.89, de que lhe foi fixada,

nos moldes do Grupo B, o rendimento colectável no montante de
62.885.957$00, para tributação em contribuição industrial, grupo A,
relativa ao exercício de 1984 - f. 104;

b) por requerimento entrado em 13.11.89 e dirigido ao chefe da
repartição de finanças do 16o Bairro Fiscal de Lisboa, a impugnante
reclamou daquela fixação da matéria colectável - fls. 11 e 12;

c) em 29.11.89, reuniu-se na Direcção de Finanças do Distrito de
Lisboa, a comissão distrital a que se refere o arto 72o do Código
da Contribuição Industrial, constituída por um director de finanças
na qualidade de presidente, e por um vogal delegado da Fazenda
Pública, e sem delegados da classe, “por não terem sido nomeados
por quem de direito”, para efeitos de apreciação das reclamações
interpostas contra a matéria colectável fixada nos termos do arto 66o

do Código da Contribuição Industrial, relativamente aos anos de 1984,
1985 e 1987 - fls. 15;

d) A Comissão, em face das reclamações apresentadas, dos pro-
cessos individuais dos contribuintes e dos demais elementos de in-
formação ao seu dispor, fixou, com os fundamentos que constam a
final, os lucros tributáveis (. . .) a saber: [/] ( . . .) Ano: 1984 (. . .)
(impugnante) - Lucro Tributável Contestado - (62.885.957$00) - Lucro
Tributável Fixado pela Comissão Distrital - (62.885.957$00) - Agra-
vamento Fixado § único do Artigo 75 - (629.000$00). (. . .) [/] A
Comissão relativamente aos anos a que respeitam os lucros fixados,
teve em atenção: (a) As taxas médias do lucro sobre compras e
vendas; (b) As taxas médias de rentabilidade do capital investido;
(c) Os coeficientes técnicos do consumo de matérias-primas nos casos
em que tal se verifica; (d) As informações oficiais e as declarações
dos contribuintes. [/] As deliberações foram tomadas por unanimi-
dade.” - fls. 16 e 17;

e) do relatório de exame à escrita da impugnante, efectuado pela
Inspecção-Geral de Finanças, e datado de 14.7.89, transcreve-se, com
interesse ao caso sub judice:

(. . .) “Em síntese, podemos afirmar que; [/] - as características
da actividade desenvolvida; [/] a concentração de poderes; [/] a in-
definição vincada entre a actividade pessoal do Arquitecto e a So-
ciedade; [/] - a falta de rigor dos documentos utilizados, [/] não per-
mitem a atribuição de total confiança aos sistemas implantados, nem,
consequentemente, aos documentos de prestação de contas.” - fl. 32;

(. . .) “Sintetizando, podemos concluir que as características da ac-
tividade, a organização da empresa e o contexto específico em que
surgiu este trabalho, justificaram que se completassem as verificações
da contabilidade com diversas averiguações junto de entidades pú-
blicas e privadas. No entanto, nestas averiguações enfrentamos al-
gumas dificuldades, que condicionaram os resultados obtidos, (. . .)
de que se destacam: [/] - deficiências de organização e falta de uni-
formidade nos procedimentos adoptados pelas Câmaras Municipais
e Repartições de Finanças; [/] - impedimento no acesso aos extractos
de contas bancárias do Arquitecto Tomás Taveira.” - fl. 37;

(. . .) No que toca a contribuição industrial, prestação de serviços,
a Inspecção-Geral de Finanças entende “que os critérios seguidos
pela empresa (. . .) não são tecnicamente defensáveis e ferem as nor-
mas que regem essa matéria, pelo que (propõe) que todos os valores

3133

facturados e levados a contas de ordem sejam reportados aos exercícios
a que respeitam, quer tenham sido ou não regularizados pela empresa.
[/] Quantificando as correcções propostas, temos: [/] 1984, acréscimo
de 13.138.792$00 (. . .).” - fl. 49;

(. . .) “Do exame realizado ficam-nos dúvidas sobre se os resultados
apurados correspondem ou não à realidade, pelo que se sugere, nos
termos do parágrafo 4o do artigo 54o do Código da Contribuição
Industrial, na redacção do Decreto-Lei no 182/86, de 10 de Junho,
que a Direcção-Geral das Contribuições e Impostos proponha ao Se-
nhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que confirme os pres-
supostos estabelecidos no parágrafo 2o do arto 114o do mesmo Código,
tributando-se a empresa examinada pelas regras aplicáveis aos con-
tribuintes do grupo B nos exercícios de 1984 (. . .)” - Fl. 57;

(. . .) Propõe-se “a alteração nos resultados fiscais, em sede de
contribuição industrial, devendo fixar-se conforme se indica: [/] 1984:
lucro de 62.885.957$00, contra lucro de 49.747.165$00 apurado pela
DGCI e prejuízo de 5.254.569$00 declarado pelo contribuinte (. . .);”
- fl. 87;

f) A proposta de tributação do exercício de 1984 nos moldes pre-
vistos para os contribuintes do grupo B, nos termos do § 4o do arto

54o do Código da Contribuição Industrial, mereceu despacho de con-
cordância do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 3.10.89
- fl. 26;

g) com data de 2.2.88, foi emitida uma notificação à impugnante,
relativamente a uma liquidação, com observância do disposto no arto

85o do Código de Contribuição Industrial, mencionando o rendimento
do ano de 1984 no montante de Esc. 49.747.165$00 - fl. 18;

h) na declaração modelo 2 da Contribuição Industrial, grupo A,
a impugnante indicou como matéria colectável, de 1984, o montante
de (Esc. 5.254.569$00) - fl. 19.”

2.1. Com base nesta factualidade e depois de ter considerado, no
ponto IV da sentença, que apenas estava em causa a fixação da matéria
colectável pela comissão de revisão, cuja validade tinha de ser apre-
ciada, passou o Mmo Juíz a analisar a “irregularidade de constituição”
daquela comissão, vindo a concluir não ter sido cumprida a ritologia
legal para ter sido tomada a deliberação impugnada, porquanto “. . .
se inexiste o órgão em causa nos presentes autos, já que não se mostram
designados os respectivos membros constituídos pelos delegados dos
contribuintes não estamos perante qualquer decisão de fixação de
matéria colectável, pois a lei não atribui ao director de finanças e
a um delegado da Fazenda Pública o poder funcional de o fazer.
Ou, de outra forma, existe uma aparência de acto de fixação, por
carência de sujeito”.

E, considerando que a inexistência do acto de fixação impugnado
tornava prejudicada a alegada falta de fundamentação, não conheceu
deste fundamento e, dando provimento à impugnação, declarou a
inexistência do acto impugnado.

2.2. Vejamos, pois, se assiste razão aos recorrentes.
E a resposta não pode deixar de ser afirmativa, face à matéria

de facto fixada na sentença e ao disposto no arto 76o, § 2o, do então
vigente C.C. Industrial.

Efectivamente, tendo a Comissão Distrital de Revisão reunido sem
delegados da classe “por não terem sido nomeados por quem de
direito”, situação essa que a lei prevê como legalmente possível, con-
forme dispunha o citado arto 76o, § 2o, não pode entender-se que
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inexistia o órgão em causa, como se afirmou na sentença, salvo se
fosse declarada inconstitucional tal norma, juízo que não foi formulado
na decisão.

E, como se disse, a factualidade fixada na sentença foi apenas essa,
não se tendo apurado se o procedimento administrativo para cons-
tituição da comissão obedecera, ou não, ao determinado nos §§ 1o

e 2o do arto 72o do CCI, apreciando-se, apenas, o que determinavam
tais normas, sendo certo, aliás, que a impugnante não colocara tal
questão na petição, limitando-se a afirmar que a comissão se reunira
sem representantes dos contribuintes - artigo 52 da petição - o que
violara o disposto no arto 72o, já citado, pelo que não tinha o julgador
de emitir qualquer juízo de facto ou de direito sobre a aludida questão.

Assim, ao decidir como decidiu, não restam dúvidas de que a sen-
tença recorrida violou o preceituado no arto 76o, § 2o, do CCI, não
podendo manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento aos recursos interpostos
e revoga-se a decisão recorrida, baixando os autos ao tribunal “a
quo” para que nova decisão seja proferida, em que se aprecie a alegada
falta de fundamentação do acto, decidindo-se da sua legalidade ou
ilegalidade.

Custas pela recorrida, apenas neste STA, fixando-se o valor do
processo, para tal efeito, em 200.000$00 e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso em oposição à execução fiscal. Arto 356o do Código
de Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Por razões de justiça processual (due process of law),
o arto 356o, no 1, do CPT não é aplicável aos recursos
interpostos nos processos de oposição à execução fiscal,
para o Tribunal Tributário de 2a Instância e contra sen-
tenças de 1a instância;

II — Aplicável a estes recursos é o arto 171o, no 1, do CPT,
que permite ao recorrente apresentar alegações no tribunal
ad quem, se manifestar essa intenção no requerimento
de interposição.

Recurso n.o 19 055; Recorrente: Maria do Céu Nunes Nobre; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons. Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Por apenso à execução fiscal que o CRSS de Lisboa moveu contra

Cessionários de Laboratórios NOVIL, Lda., MARIA DO CÉU NU-
NES NOBRE, após reversão contra si dessa execução, deduziu opo-
sição, tendo alegado não exequibilidade do título executivo, prescrição,
nulidade do título, ilegitimidade do exequente, ilegalidade da dívida
e ilegitimidade da executada.
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Por sentença de fls. 31 a 37, a Ma Juíza do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo) julgou a oposição improcedente.

Não se conformando com a sentença, dela recorreu a oponente
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, logo declarando pretender
apresentar alegações no tribunal de recurso.

Admitido o recurso, e porque a recorrente não apresentou ale-
gações, nem com o requerimento de interposição, nem no prazo para
a interposição, por despacho de fls. 42 foi o recurso julgado deserto.

Desse despacho a oponente recorreu para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

1o A recorrente interpôs recurso da sentença, declarando que pre-
tendia apresentar alegações no Tribunal de 2a Instância nos termos
do arto 174o, 2 do C.P.T.

2o Foi admitido o recurso, aguardando-se a subida à 2a Instância
e consequente notificação para apresentação de alegações, arto 176.
2, do C.P.T.

3o Porém, a recorrente foi notificada da deserção do recurso, com
fundamento que o regime do arto 174, 2 não se aplica aos recursos
de oposição, sendo de aplicar o regime do arto 356 do C.P.T.

4o Tendo sido expresso no requerimento de interposição do recurso
a manifesta intenção de se apresentarem as alegações no tribunal
“ad quem” e indicando-se o arto 174o 2, do C.P.T., dentro de um
espírito de procura da verdade material o juiz no poder dever que
detém por força dos arts. 40 do C.P.T. e 264 do C.P.C. podia ter
instado a recorrente do possível erro ou confusão no requerimento
de interposição, tanto mais, que no caso de matéria de direito, o
recurso pode subir directamente à Secção do Contencioso Tributário
do S.T.A. onde são apresentadas as alegações.

5o A norma do arto 356 do C.P.T. que impede a apresentação
de alegações no Tribunal de 2a Instância é inconstitucional, por ser
excepcional e violadora do princípio da igualdade e imparcialidade
e coartar o direito do acesso ao tribunal, constituindo uma situação
de desigualdade perante o regime de impugnação mais favorável do
que o da oposição o que colide com os artigos 13 e 266 do C.R.P.
e arto 19 a 23 do C.P.T. e implica uma diminuição de garantias da
oponente.

6oO arto 356, no 1 do C.P.T. é inconstitucional na parte expressa
que “. . . com a apresentação das alegações e conclusões no prazo
de oito dias a contar da notificação” por violar o arto 13, 266, 267
e 268 da Constituição da República Portuguesa e arto 19, 20, 21,
22 e 23 do C.P.T.

Por acórdão de fls. 57 a 59. o Tribunal Tributário de 2a Instância
declarou-se incompetente em razão da hierarquia para conhecer do
recurso, pelo facto de o mesmo versar matéria exclusivamente de
direito.

Remetido o processo a este STA, o Procurador-Geral-Adjunto emi-
tiu douto parecer, nos termos do qual deve ser confirmada a decisão
recorrida.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber quando deviam
ser apresentadas as alegações.

2o Fundamentos
O problema jurídico que se discute neste recurso é o de saber

se o arto 336o, no 1, do CPT, que diz que os recursos de natureza
jurisdicional serão interpostos por meio de requerimento com a apre-
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sentação de alegações e conclusões no prazo de 8 dias a contar da
notificação, é aplicável ou não aos recursos interpostos de sentença
proferida em processos de oposição à execução fiscal, quando dirigidos
ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

É esta uma vaexata questio para a qual não há uma comunis opinio.
No entanto, este STA, no acórdão de 19.3.97, proferido no recurso

no 20.933, seguiu o entendimento de que a estes casos é aplicável
não o arto 356o, no 1, mas o arto 171o, no 1, ambos do CPT.

No que aqui interessa, aquele aresto apoiou-se nos seguintes fun-
damentos extraídos do respectivo sumário doutrinal:

I — O princípio do due process of law implica que o legislador
está vinculado ao estabelecimento de um processo justo, do devido
procedimento, não podendo estabelecer arbitrariamente as regras
processuais;

II — O direito a um processo justo está compreendido no direito
de acesso aos tribunais, previsto no arto 20o, no 1, da Constituição;

III — O arto 356o, no 1, do Código de Processo Tributário, na me-
dida em que é aplicável ao processo de oposição à execução fiscal,
ao impor o que com o requerimento de interposição de recurso se
apresentem logo as alegações e conclusões, contém uma exigência
exorbitante do regime tributário geral previsto no arto 171o, no 1,
sem que para o efeito se vislumbre uma razão plausível bastante.

Em suma: por razões de justiça processual, aos recursos interpostos
do Tribunal tributário da 1a Instância, para a 2a Instância, em processos
de oposição à execução fiscal, deve aplicar-se o arto 171o, no 3, do
CPT, segundo o qual as alegações são apresentadas no prazo de 8
dias a contar da notificação do despacho que admitiu o recurso, salvo
se o recorrente tiver declarado a sua intenção de alegar no tribunal
de recurso, caso em que as alegações serão apresentadas no tribunal
ad quem após notificação para o efeito.

Não há razão para alterar esta jurisprudência, que ora se mantém.
Por isso, o despacho recorrido não pode deixar de ser reformado,
pois aplicou o arto 356o, no 1, do CPT, quando esta norma não tem
aplicação ao caso em juízo.

3o Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-

vimento ao recurso e em revogar o despacho recorrido, devendo os
autos baixar à 1a Instância para que aí seja proferido novo despacho
que não seja de rejeição do recurso pelo mesmo motivo.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(relator) — Ernâni Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Apoio judiciário. Pedido de
dispensa de pagamento de custas, após trânsito em julgado
da decisão.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O apoio judiciário só pode ser pedido na pendência da
causa e não após decisão, transitada em julgado, por-
quanto, proferida tal decisão, foram já atingidos os ob-
jectivos dessa modalidade de protecção jurídica.

II — O arto 17o, 2, do DL 387-B/87, de 29 Dez., com as al-
terações da Lei 46/96, de 3 de Set., ao dispor que o
apoio judiciário pode ser requerido em qualquer estado
da causa, reporta-se a causas pendentes e não a processos
com decisões já transitadas em julgado.

Recurso n.o 19.527 em que é recorrente Sogelivre - Sociedade Gestora
de Ensino Livre SA 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. “Sogelivre - Sociedade Gestora de Ensino Livre SA”, incon-
formada com o despacho do relator, de f. 150, no qual se indeferiu,
liminarmente, o pedido de apoio judiciário que formulou a fl. 133,
veio reclamar do mesmo para a conferência, com o fundamento de,
em seu entender, a lei permitir que se requeira a concessão desse
apoio em qualquer estado da causa, designadamente o no 2 do arto

17o do DL 387-B/87, de 29 de Dezembro.
1.1. O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, manteve o

parecer emitido a f. 149, que foi no sentido de ser indeferido o pedido
de apoio judiciário que fora formulado pela recorrente.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. A ora reclamante, depois de transitado o acórdão de fl. 126,

no qual foi negado provimento ao recurso que interpusera do acórdão
do T.T. de 2a Instância de fl. 84, e de efectuada a conta de custas,
com expedição dos avisos para pagamento, veio solicitar, a f. 133,
a concessão de apoio judiciário, na modalidade de dispensa do pa-
gamento de custas, com fundamento na sua insuficiência económica
para o suportar e invocando o preceituado nos artos 7o, 15o e segs.
do DL 387-B/87, de 29 de Dezembro.

Tal pedido foi indeferido, conforme já se mencionou, por se ter
entendido, como é jurisprudência pacífica deste STA, que o apoio
judiciário só pode ser pedido na pendência da causa e não após decisão,
transitada em julgado, mediante a qual se atingiram, já, os objectivos
dessa modalidade de protecção jurídica.

Contra tal indeferimento, sustenta a reclamante que a lei, desig-
nadamente o no2 do arto 17o do DL 387-B/87, de 29 de Dez., permite
a concessão de apoio em qualquer estado da causa.

Ora, conforme se tem entendido, o apoio judiciário, uma das mo-
dalidades 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 - arto 20o da
CR - assegurando que ninguém seja dificultado ou impedido, dada
a sua condição social ou cultural, ou insuficiência de meios econó-
micos, de conhecer, fazer valer ou defender os seus direitos, está,
necessariamente, enformado pelas referidas finalidades daquele sis-
tema - cfr. artos 1o, 1 e 2, 4o, 6o, 7o, 8o, 15o, 16o, 1 e 2, 17o, 1 a
4, 18o, 19o e 20o do DL 387-B/87, de 29 Dez. (com as alterações
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constantes da Lei 46/96, de 3 de Set.) - à luz das quais se devem
interpretar tais normas, para conceder ou denegar tal benefício.

E, por essa razão se tem entendido que, dispondo-se no arto 17o,
2, do citado diploma, que o apoio judiciário pode ser requerido em
qualquer estado da causa o legislador se reportou a causas pendentes
e não a processos com decisões já transitadas em julgado, nos quais,
embora ainda não findos, as pretensões das partes já lograram decisão
definitiva, favorável ou desfavorável, estando, assim, já atingidas as
aludidas finalidades do sistema de acesso ao direito e aos tribunais.

Desse modo, 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 dos avisos para o seu pagamento, não
pode o responsável por elas obter o benefício da dispensa de as su-
portar, através daquele apoio judiciário, cujo pedido deve ser inde-
ferido (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 Jurisprudência”, V, 2,
pg. 171, e VI, 4, pg. 70, de 13.4.89, ob. cit. XIV, 2, pg. 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, 16.497,
rec. 20.120, e 14.5.97, rec. 21.533).

Porque neste sentido se decidiu no despacho ora em apreço, carece
de fundamento a reclamação da recorrente.

3. Pelo exposto, indefere-se a reclamação e mantém-se o despacho
reclamado.

Custas pela reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Interposição de recurso do despacho que não admitiu recurso
anterior.

Doutrina que dimana da decisão:

Não admitido o recurso podia o correspondente despacho ser
objecto de reclamação, nos termos do arto 688o 1 do CPCivil,
pelo que tendo dele sido interposto recurso não deve o Tri-
bunal tomar deste conhecimento.

Recurso n.o 19 599. Recorrente: Victor Manuel Neto Pereira; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. António
Pimpão.

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

Cirila Maria do Rosário Neto Pereira interpôs recurso (fls. 97)
nos embargos de terceiro que, no Tribunal Tributário de 1a Instância
de Faro, foram liminarmente rejeitados.

O despacho de fls. 98 julgou deserto o recurso interposto uma
vez que a recorrente se limitou “a referir que pretende interpor recurso
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de agravo para o STA, do despacho atrás mencionado, sem, no entanto,
formular as suas alegações ou declarar a intenção de o fazer no STA”.

Notificada a embargante deste despacho foi apresentado por Victor
Manuel Neto Pereira o requerimento de fls. 103 do qual consta que
“tendo tomado conhecimento do despacho de fls. 89 a 94, que indeferiu
liminarmente os embargos de terceiro, deduzidos pela sua mulher
Cirila Maria do Rosário Neto Pereira, não se conformando com o
seu indeferimento, vem interpor recurso de agravo, para o Supremo
Tribunal Administrativo, o que faz, com os fundamentos seguin-
tes . . .”.

Pelo despacho de fls. 104 e 105 não foi admitido este recurso uma
vez que “o autor do requerimento em análise não é nem parte principal
nem acessória nestes autos, no qual, pois, não interveio por qualquer
meio”.

Apresentou Victor Manuel Neto Pereira o requerimento de fls. 108
e 109 dirigido ao Ex.mo Senhor Presidente da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no qual afirma que
pretende recorrer do despacho de fls. 104 e 105 que não lhe admitiu
o recurso.

Notificado para o efeito constituiu Victor Manuel Neto Pereira
mandatário judicial (fls. 114).

Pelo despacho de fls. 115 foi admitido o recurso interposto pelo
requerimento de fls. 108 e 109.

Neste Tribunal promoveu o EMMP que fossem os autos apre-
sentados ao Ex.mo Senhor Presidente no entendimento de que se
estaria perante uma reclamação nos termos do arto 688o do CPCivil.

Determinou o Ex.mo Senhor Presidente que os autos fossem de-
volvidos ao Tribunal Tributário de 1a Instância para que fosse no-
tificado o recorrente Victor Pereira para, além do mais, “esclarecer
se, com o requerimento de fls. 108 e 109, pretendeu recorrer do
despacho de fls. 104 e 105, ou antes, apresentar reclamação nos termos
do arto 688o do CPCivil”.

Notificado apresentou Victor Manuel Neto Pereira o requerimento
de fls. 139 no qual afirma o seguinte: “o que efectivamente pretende
com o requerimento de fls. 108 e 109 é recorrer do despacho de
fls. 104 e 105”.

O EMMP entende que não se deve conhecer do recurso por ser
o mesmo inadmissível pois que como se vê de fls. 139 o recorrente
quis e quer recorrer para esta Secção do despacho de fls. 104 que
não admitiu o recurso interposto a fls. 103 e deste tipo de decisões
não se recorre já que delas cabe reclamação nos termos do arto 688o

1 do CPC, aplicável subsidiariamente sendo certo que o despacho
de fls. 115, nos termos do arto 687o 4 do CPC não obriga este STA.

Ouvido novamente o recorrente sobre a questão agora suscitada
pelo EMMP veio, agora, pelo requerimento de fls. 148 solicitar que
os autos prosseguissem como reclamação.

Estabelece o arto 688o 1 do CPCivil que do despacho que não
admita o agravo pode o recorrente reclamar para o presidente do
tribunal que seria competente para conhecer do recurso.

Conforme resulta do anteriormente relatado depois de notificada
a embargante Cirila do despacho que julgou deserto o recurso foi
apresentado por Victor Manuel Neto Pereira, marido daquela, o re-
querimento de fls. 103 do qual consta que “tendo tomado conhe-
cimento do despacho de fls. 89 a 94, que indeferiu liminarmente os
embargos de terceiro, deduzidos pela sua mulher Cirila Maria do
Rosário Neto Pereira, não se conformando com o seu indeferimento,
vem interpor recurso de agravo, para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, o que faz, com os fundamentos seguintes . . .”.
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Pelo despacho de fls. 104 e 105 não foi admitido este recurso uma
vez que “o autor do requerimento em análise não é nem parte principal
nem acessória nestes autos, no qual, pois, não interveio por qualquer
meio”.

Apresentou Victor Manuel Neto Pereiro o requerimento de fls. 108
e 109 dirigido ao Ex.mo Senhor Presidente da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo afirmando que pre-
tende recorrer do despacho de fls. 104 e 105 que não lhe admitiu
o recurso.

Pelo despacho de fls. 115 foi admitido o recurso interposto pelo
requerimento de fls. 108 e 109.

Acompanha-se o entendimento do EMMP que sustenta que não
se deve conhecer do recurso por ser o mesmo inadmissível.

Conforme resulta do requerimento de fls. 139 o recorrente quis
e quer recorrer para esta Secção do despacho de fls. 104 que não
admitiu o recurso interposto a fls. 103.

Deste despacho que não admitiu o recurso não cabe recurso mas
reclamação nos termos do arto 688o 1 do CPCivil, aplicável sub-
sidiariamente.

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 o despacho de fls. 115 que admitiu o recurso do des-
pacho que antes não o havia admitido, nos termos do arto 687o 4
do CPC não obriga este Tribunal.

Com efeito estabelece este preceito legal que “a decisão que admita
o recurso, fixe a sua espécie ou determine o efeito que lhe compete
não vincula o tribunal superior”.

É certo que ouvido o recorrente sobre o não conhecimento do
recurso suscitado pelo EMMP veio o mesmo, pelo requerimento de
fls. 148, solicitar que os autos prosseguissem como reclamação contudo
tendo manifestado, no prazo que lhe foi concedido, a sua vontade
de que o que efectivamente pretendia era recorrer e não reclamar
não pode em momento posterior alterar a manifestação de vontade
anteriormente expressa de forma clara e inequívoca.

Termos em que se acorda em não tomar conhecimento do recurso.
Custas pelo recorrente com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Nulidade da Sentença.
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Doutrina que dimana da decisão:

É nula, nos termos do arto 668o no 1 al. d) do C.P.Civil
e 144o no 1 do CPT a sentença da 1a Instância que não
acatou integralmente o dever de ampliação da matéria de
facto, a qual havia sido determinada pelo STA em via de
recurso.

Recurso n.o 19.699 em que é recorrente José Manuel de Moura Pires
Machado e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator o Exmo

Sr. Conso Dr Fonseca Limão.

José Manuel de Moura Pires Machado, não se conformando com
a sentença do Mo Juíz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, a fls. 63
e seguintes, dela interpôs recurso para este STA, terminando as suas
alegações com a formulação de um quadro conclusivo onde, para
além do mais, afirma:

“A douta sentença recorrida não cumpriu o douto Acórdão do
Supremo Tribunal administrativo que mandou apenas apurar a ma-
téria de facto, pois o que se verifica é que não só não ampliou, nos
termos determinados, como a alterou.

(. . .).
Quanto à falta de indicação das datas das liquidações e dos valores

sobre que operaram, também nada estabeleceu a douta sentença ora
recorrida, em sede de matéria de facto (v., nomeadamente, as alíneas
d) e h) do elenco dos factos, constante da mesma sentença).”

Arguiu a nulidade da sentença.
O Mo Juíz “a quo” sustentou a sua decisão (fls. 85).
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, foi de parecer

que na sentença recorrida não se estabeleceram as datas das liqui-
dações da sisa pela 1a e pela 2a aquisição, pelo que se impõe, de
novo, ordenar outro julgamento para adequada ampliação da matéria
de facto, merecendo, assim, o recurso, provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A fls. 33 e seguintes, foi proferida sentença que julgou improcedente

a oposição que o ora recorrente havia deduzido contra a execução
no 1191/87.

Desta decisão foi interposto recurso para o STA que, por acórdão
de 4/5/94, a fls. 54 e seguintes, viria a anular a sentença recorrida
por padecer de deficiência e ambiguidades da especificação factual,
ordenando a baixa dos autos para que o tribunal “a quo” elaborasse
nova decisão com a imprescindível ampliação da matéria de facto.

Entre essas deficiências apontou o mencionado acórdão, expres-
samente, a falta de indicação das liquidações e os valores sobre que
operaram.

Proferida nova decisão, a fls. 63 e seguintes, na 1a Instância, cons-
tata-se ser a mesma completamente omissa quanto a essa deficiência.

Quer isto dizer que a questão de saber quais as datas das liquidações
e os valores sobre que operaram não obteve qualquer referência por
banda do tribunal “a quo”.

Ora, a referida questão, a situar no âmbito do conhecimento da
matéria de facto, deveria ter sido tratada na decisão recorrida, pois
só assim se daria cabal cumprimento ao acórdão deste STA atrás
referido.

Em suma, tal questão, por força do decidido neste STA, suscitava
pronúncia obrigatória por banda do tribunal recorrido, a enquadrar
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no dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões pro-
feridas, em via de recurso, pelos tribunais superiores (v. arto 4o no

1 da Lei 21/85, de 30/Julho).
Neste conspecto, há que concluir pelo cometimento da nulidade

a que alude o arto 668o no 1 al. d), primeira parte, do C.P.Civil,
consistente em omissão de pronúncia sobre questão que devia ser
apreciada (v. também o arto 144o no 1 da LPT).

Termos em que, declarando nula, por omissão de pronúncia, a
sentença recorrida, se acorda em conceder provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — João José Coelho Dias — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente: António José Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Embargos de Terceiro. Cônjuge. Bens Comuns. Ampliação
da Matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Cônjuge do executado pode deduzir embargos de ter-
ceiro para defesa da sua posse quando a penhora inclua
sobre bens comuns do casal, nos termos do arto. 1038o,
no 1 do CPC aplicável ”ex vi” do arto. 2o al f) do C.P.T.

II — Não se contendo no probatório a origem da dívida e
os factos em que assenta a responsabilidade do executado,
há que ampliar a matéria de facto em ordem a determinar
se no caso concreto o cônjuge é ou não terceiro.

Recurso n.o 19 807. RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA. RE-
CORRIDA: MARIA EMÍLIA MARTINS FERREIRA. RELA-
TOR: EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR MEIRA.

Maria Emília Martins Ferreira deduziu embargos de terceiro à pe-
nhora de dois imóveis efectuada no processo de execução fiscal movido
contra seu marido João Lucas Bernardes Chula, na qualidade de ge-
rente da sociedade “João Chula, Lda.”, invocando a qualidade de
terceiro e a posse de tais bens que fazem parte do património comum
do casal.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Coimbra foram os embargos julgados procedentes e ordenado o
levantamento da penhora.

Inconformada com o decidido recorreu a Fazenda Pública para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sen-
tença, tendo formulado as seguintes conclusões:

1 - Porque não foi citada nos termos do arto 321o do Código de
Processo Tributário, a autora deduziu os presentes embargos de ter-
ceiro, uma vez que tinham sido penhorados bens comuns do casal
e o executado ser o seu cônjuge, na qualidade de revertido.
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2 - Porque o seu marido foi executado na qualidade de responsável
subsidiário da Sociedade “João Chula, Lda.” entende haver lugar à
moratória prevista no arto 1696o do Código Civil.

3 - Face à ausência da citação foi ela considerada terceira e como
nunca esteve em causa a posse e propriedade dos bens penhorados
pelo casal.

4 - o Meritíssimo Juiz a quo aceitou os embargos, julgando-os pro-
cedentes e mandando proceder à anulação da penhora efectuada.

5 - Os artigos 302o e 321o do Código de Processo Tributário obri-
gando à citação do cônjuge do executado, prevêem o regime para
a defesa dos seus interesses.

6 - Logo, não se está perante um caso omisso,
7 - pelo que não se justifica a aplicação neste caso do regime previsto

no arto 1038o, no 1, do Código de Processo Civil.
8 - E, mesmo que tal se não entenda porque aqueles preceitos

exigem a citação, sempre seria de aplicar o disposto na alínea c)
do no 2 do citado arto 1038o,

9 - donde igualmente não seriam admissíveis os presentes embargos
de terceiro.

10 - Porque o que interessa à embargante é o estabelecimento
de moratória citada, deviam os embargos ter sido julgados impro-
cedentes por não serem o meio idóneo à obtenção daquela moratória.

Ao decidir como decidiu, violou o Meritíssimo Juiz o disposto nos
artigos 302o, 321o e 319o do Código de Processo Tributário, bem
como o arto 1038o do Código de Processo Civil.

Contra-alegou a embargante no sentido da manutenção da sentença,
formulando as seguintes conclusões:

A) A execução é movida, revertidamente, contra o executado João
Lucas Bernardes Chula, responsável enquanto gerente e nessa qua-
lidade da sociedade “João Chula, Lda.” e não contra a ora recorrida.

B) E porque a dívida fiscal não é de nenhum dos cônjuges, mas
antes e sim da sociedade, há lugar à moratória prevista no art. 1696o,
no 1, do Código civil.

C) Terceiro é aquele que não intervém em absoluto na acção exe-
cutiva ou aquele que intervém para ocupar uma posição exterior.

D) Não tendo a recorrida sido citada, e verificados os pressupostos
da aplicação do art. 1037o do CPC, é aquele terceiro, podendo opor-se
a execução por meio de embargos.

E) 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.

F) E como refere a douta sentença recorrida o cônjuge do executado
tem a posição de terceiro quando não foi citado para a execução,
nos termos dos arts. 302o e 321o do CPT nem figura no título executivo,
como nos embargos de terceiro deduzidos por mulher casada em
execução fiscal por dívida contraída só pelo marido sem a sua outorga,
contra a penhora efectuada até 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.

G) Constituindo os embargos de terceiro meios de defesa e tutela
da posse ameaçada ou violada, a recorrida alegou e provou a posse
sobre a coisa que a diligência judicial fez apreender, sendo tal posse
efectiva e real.
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H) Atento o alegado foram os embargos deduzidos julgados pro-
cedentes e ordenado o levantamento da penhora levada a efeito sobre
os prédios identificados nos nos 1 e 2 do arto 2o da p. i.

I) Devendo em consequência considerar-se correcta a aplicação
do direito porquanto não se mostram violadas as disposições legais
contidas nos arts 302o, 321o e 319o do CPT.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
Administrativo emitiu parecer no sentido do não provimento do
recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
- A embargante é casada com o executado sob o regime de co-

munhão de adquiridos;
- como adquiridos, possui o casal, entre outros, os seguintes bens:

prédio urbano, sito à Rua dos Combatentes da Grande Guerra, com-
posto de rés-do-chão destinado a comércio e 1o andar e habitação
com águas furtadas, com a área de 59 m2, com os nos. de polícia
- 31 e 33 - a confrontar do Norte com a Rua dos Combatentes da
Grande Guerra, Sul com José Guardado Júnior, Nascente com Herd.
de José Nunes e do Poente com Café Sourense, inscrito na respectiva
matriz predial urbana da freguesia de Soure sob o art. 153 e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Soure, sob o no 134, e aí
inscrito a favor da embargante e do ora executado pela inscrição
G-2, aquisição esta titulada pela escritura de compra e venda de 16
de Outubro de 1989, exarada de fls. 9vo do livro 130-C do Cartório
Notarial de Soure;

- Prédio urbano, em construção (Residencial Douroana), sito à
Rua Dr. Raul Madeira, inscrito a favor da ora impugnante na res-
pectiva matriz predial urbana da freguesia de Soure sob o arto 6055,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure sob o no 03419
e aí inscrito a favor da embargante pela inscrição G-2, aquisição esta
titulada pela escritura de compra e venda de 3 de Março de 1989,
exarada a fls. 33vo, do livro 55-E, do Cartório Notarial de Soure.

- Tais prédios advieram ao casal por aquisição já celebrada na
constância do matrimónio;

- Há mais de vinte anos;
- Nestes fazendo reparações;
- à vista de toda a gente;
- Ininterruptamente;
- Sem oposição;
- Na convicção de exercer um direito de propriedade próprio;
- Na referenciada execução foram penhorados os prédios su-

pra-referidos.
Prescreve o artigo 319o do CPT, em consonância com o artigo 1037o

do CPC, que quando o arresto, a penhora ou outra diligência judicial
ofenda a posse de terceiro pode ele fazer-se restituir a sua posse
por meio de embargos. E esse artigo 1037o considera terceiro quem
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. E o artigo 1038o seguinte permite ao
cônjuge que tenha a posição de terceiro a defesa da sua posse, sem
autorização do outro, tanto quanto aos bens próprios como quanto
aos bens comuns, desde que não ocorra qualquer das excepções pre-
vistas no seu no2.

Na sentença recorrida foi considerado que a embargante era casada
com o executado sob o regime de comunhão de adquiridos, que os
bens penhorados foram adquiridos na constância do matrimónio, que
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a embargante detinha a posse deles e que era terceiro “para efeitos
do uso dos embargos”. Como consequência directa de tais factos julgou
os embargos procedentes e ordenou o levantamento da penhora. Nas
alegações da recorrente não se questionam tais factos mas procura
deslocar-se a questão para o âmbito do processo executivo. Nelas
se refere que o que a embargante pretende é o decretamento de
uma moratória prevista no artigo 1696o do CPC pelo que não seriam
admissíveis para o efeito os embargos de terceiro, considerando que
a sentença recorrida violou os artigos 302o, 321o e 319o do CPT.

Vejamos se lhe assiste razão. O que está em causa no presente
recurso é a sentença recorrida e não a pretensão da embargante en-
quanto tal. Da simples leitura do pedido efectivado na petição de
embargos pode ver-se que a embargante pretende, com a sua pro-
cedência, que se ordene o levantamento da penhora, sendo essa pre-
cisamente a decisão tomada pelo Mo Juiz na sentença recorrida. A
sentença não tinha que apreciar cada um dos argumentos invocados
mas apenas os que fossem relevantes para a obtenção da decisão
que se pretendia. Acontece porém que do probatório da sentença
não constam quer a origem da dívida quer os factos em que assenta
a responsabilidade do executado por ela. Tais factos foram invocados
na petição de embargos (artigos 10o e 15o nomeadamente) e são
determinantes para a apreciação em concreto no caso vertente da
qualidade de terceiro ou não da embargante e da sua eventual res-
ponsabilidade pela dívida em causa. Haverá dívidas do executado man-
do em relação às quais o cônjuge responde e outras em relação às
quais pode ser considerado terceiro pelas quais lhe não pode ser
assacada qualquer responsabilidade. As normas e procedimentos ju-
rídicos tem que ser aplicados aos factos concretos e só em face deles
se pode determinar a sua aplicabilidade. Conhecendo este Supremo
Tribunal apenas de matéria de direito nos recursos inicialmente jul-
gados nos tribunais tributários de 1a instância (artigo 21o, no 4, do
ETAF) não pode substituir-se aqueles tribunais na fixação da fac-
tualidade pertinente. Carecendo a matéria de facto de ser ampliada
terão pois os autos que voltar ao tribunal recorrido para o efeito.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença recorrida, devendo os autos baixar ao tribunal
recorrido para ampliação da matéria de facto nos termos indicados
e posterior julgamento de acordo com o que tiver sido apurado.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel — Fui presente, António Mota Sal-
gado.

Acórdão de 3 e Dezembro de 1997.

Recurso no 19 851. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a sentença proferida pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro nos autos de reclamação de créditos
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no concernente à graduação dos que reclamara, vem a Caixa Geral
de Depósitos interpor recurso para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo pedindo a reforma da sentença, formulando as seguintes
conclusões:

1 - O crédito que a Caixa Geral de Depósitos, S.A. detém sobre
o executado goza da dupla garantia: a que lhe é conferida pela hi-
poteca, referida no no 6 e pela penhora referida no no 7, dos factos
dados como provados, na sentença da graduação de créditos.

2 - O crédito derivado da hipoteca prefere ao garantido pela penhora
nos termos do no1, do artigo 686o e 687o, do C. Civil.

3 - O crédito garantido pela penhora, prefere aos créditos graduados
pela sentença em 3o lugar, nos termos do artigo 822o do C. Civil.

4 - Pelas apontadas preferências, deve ser intercalado entre o 2o

e o 3o crédito graduado, o crédito da Caixa Geral de Depósitos,
S.A pela importância derivada da penhora referida no ponto no7,
da factualidade dada como provada, e,

5 - Eliminada, do 2o crédito graduado, a referência àquele no7
mediante a suspensão do ”..a 7”.

Contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo indeferimento
do recurso, formulando as seguintes conclusões:

a) A divida de 4.022.214$00 respeita a contribuição predial do prédio
penhorado e foi inscrita para cobrança no ano corrente na data da
penhora;

b) Tal dívida goza do privilégio previsto no art.o 744o do Código
Civil;

c) Deveria ter sido graduada em primeiro lugar nos presentes autos;
d) Porque o não foi deve assim manter-se graduada no terceiro

lugar, tal como consta na douta sentença e nesta medida deve ser
indeferido o recurso apresentado.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do provimento do recurso por
o crédito da recorrente que excede 53.976.000$00 não ser graduado,
não obstante gozar da garantia da penhora.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1 - A Fazenda Pública é detentora face ao executado do crédito

de esc. 340.200$00 proveniente de dívida de Contribuição Autárquica,
referente ao ano de 1990, inscrito para cobrança no ano de 1991,
a que acrescem juros de mora sobre tal quantia.

2 - A Fazenda Pública é detentora do crédito face ao executado
de esc. 4.022.214$00, proveniente de dívida de Contribuição Predial,
respeitante aos anos de 1987 e 1988, a que acrescem juros de mora.

3 - A Fazenda Pública é detentora face ao executado do crédito
de esc. 1.862.136$00, proveniente de dívida de Contribuição Autár-
quica do ano de 1991, sobre a qual são devidos juros de mora desde
1/9/93, cuja inscrição para cobrança ocorreu no ano de 1993.

4 - A Fazenda Pública é detentora face ao executado do crédito
de esc. 2.017.314$00, proveniente de dívida de Contribuição Autár-
quica de 1992, sobre a qual são devidos juros de mora sobre esc.
1.008.657$00, desde 1/5/1993 e sobre esc.1.008.657$00, desde l/10/1993,
cuja inscrição para cobrança ocorreu no ano de 1993.

5 - A Caixa Geral de Depósitos, S.A. é detentora face ao executado
do crédito de esc. 171.328.064$00, proveniente de capital mutuado
e juros vencidos de 10/3/83 a 27/4/94.
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6 - O crédito referido no ponto 5 encontra-se garantido por hipoteca,
a qual foi devidamente registada em 17/9/1981 e garante o montante
máximo de capital, juros e despesas de esc. 53.976.000$00.

7 - O crédito referido no ponto 5 encontra-se igualmente garantido
por penhora a qual foi devidamente registada em 28/10/1993.

8 - No dia 5/8/1993 procedeu-se à penhora de um prédio urbano
localizado no sítio do Poço, freguesia do Alvor, composto por diversas
parcelas, inscrito na respectiva matriz predial sob o art.o 3734, com
o valor patrimonial de 55.178.000$00, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Portimão sob o no 00796/290488, como melhor
consta do auto de penhora de fls. 15 a 19 do processo de execução
fiscal a que estes autos se mostram apensos e que aqui se dá por
inteiramente reproduzido.

9 - A penhora referida no ponto 8 foi devidamente registada em
28/10/1993.

10 - O prédio referido no ponto 8 foi vendido em 28/4/1994 por
esc. 95.000.000$00.

11 - Os créditos da Fazenda Pública referidos nos pontos 2, 3 e
4 advém de contribuições não pagas pelo executado, relativas ao imóvel
penhorado e mencionado no ponto 8.

Assentes tais factos apreciemos a questão suscitada no recurso.
A sentença recorrida graduou em primeiro lugar os créditos da Fa-
zenda Pública de contribuição autárquica dos anos de 1991 e 1992
referentes ao imóvel em causa, em segundo lugar os créditos da Caixa
e em terceiro os créditos da Fazenda Pública de contribuição au-
tárquica de outro prédio e de contribuição predial de 1987 e 1988
do prédio em causa. A Caixa Geral de Depósitos era um crédito
de 53.976.000$00 garantido por hipoteca e de um crédito de
171.328.064$00 garantido por penhora. Como se vê na graduação efec-
tuada na sentença vem referida a graduação de ambos os créditos
até ao montante máximo de 53.976.000$00. Quer isto dizer que não
foi tomada em consideração a penhora existente que, como a própria
sentença refere, foi registada antes da penhora efectuada no processo
de execução. Os créditos da Fazenda Pública graduados em terceiro
lugar foram-no, como refere a sentença, um deles por não respeitar
ao imóvel penhorado e outro por ultrapassar o prazo de dois anos
estabelecido no artigo 744o do Código Civil.

Estabelece o artigo 744o referido que os créditos por contribuição
predial têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos
àquela contribuição desde que hajam sido inscritos para cobrança
no ano corrente na data da penhora ou nos dois anos anteriores.
Por isso NÃO gozam os créditos de contribuição predial de privilégio,
como também o não podem ter os créditos por contribuições res-
peitantes a outro prédio. Estando a competência deste Supremo Tri-
bunal Administrativo cingida ao conhecimento da matéria de direito
nos processos inicialmente julgados nos tribunais tributários de 1a

instância, nos termos dos artigos 167o do CPT e 32o no 1 al. b) do
ETAF, não pode apreciar-se, como pretende a Fazenda Pública nas
suas contra-alegações, se a matéria de facto fixada está ou não correcta
e a elegante conformou-se com a mesma já que não interpôs recurso.

Nos termos do artigo 822o do Código Civil o exequente adquire
pela penhora o direito a ser pago com preferência a qualquer outro
credor que não tenha garantia real anterior. No caso vertente a Caixa,
que não é exequente tem os seus créditos graduados depois dos de
contribuição autárquica que gozam de privilégio imobiliário. Tem po-
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rém preferência aos créditos de impostos que não gozam de tal pri-
vilégio. A sentença recorrida, referindo embora a hipoteca e a penhora
existentes apenas procedeu à graduação do crédito de 53.976.000$00
garantido pela hipoteca olvidando por completo o crédito garantido
pela penhora correspondente ao crédito total de 171.328.064$00 que
até ao montante de 53.976.000$00 coincidia com o gastado pela hi-
poteca. Não tendo graduado essa parte do crédito há que refazer
a graduação.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e alterar a graduação dos créditos do modo seguinte:

A - As custas saem precípuas do produto da venda.
B - Do remanescente pagar-se-ão:
1o - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública referidos nos

pontos 3 e 4 da matéria dada por provada;
2o - O crédito da Caixa Geral de Depósitos referido no ponto

5 da matéria dada por provada, até ao montante máximo de
53.976.000$00;

3o - O crédito da Caixa Geral de Depósitos no excedente à quantia
referida no numero anterior até ao montante de 171.328.064$00;

4o - Os créditos exequendos, referidos nos pontos 1 e 2 da matéria
dada por provada.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Vítor Manuel Marques Meira
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Men-
des Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Impugnação à liquidação. Efeitos do seu pagamento posterior.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não é de presumir, em geral, que o pagamento de um
imposto implique uma aceitação do acto de liquidação.

2 — Todas as compressões do direito de accionabilidade dos
actos tributários têm de constar de lei formal.

3 — No contencioso tributário o direito de recorrer dos actos
tributários será irrenunciável, apenas se esgotando por
preclusão do respectivo prazo, ou, quando já exercido,
por desistência.

Recurso no 20.156. Recorrente: Duarte & Irmão, Lda. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Cunha e Silva.

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

«Duarte & Irmão, Lda», com sede em Pontes, S. Veríssimo, Bar-
celos, não se conformando com a decisão proferida em 5 de Julho
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de 1995 pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, a fls. 107
e 107 vrs, que, com o fundamento de que a ora recorrente, após
ter deduzido oposição contra a liquidação de contribuição industrial
de 1988 e juros compensatórios, pagou a quantia liquidada, julgou
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, dela veio
interpor recurso, formulando nas suas alegações as seguintes con-
clusões:

1o) - Em sede factual refere-se apenas na douta sentença recorrida
que o recorrente após ter deduzido impugnação em 3.3.94, contra
a liquidação de Contribuição Industrial de 1988 e Juros Compen-
satórios no total de 21.505.636$00, pagou esta quantia em 4.4.94.

2o) - Esse fundamento, porém, e insuficiente para justificar a ex-
tinção da instância, por impossibilidade do objecto da lide, pois só
por si não significa que o recorrente tenha aceite o acto tributário
ou renunciado ao direito de impugnar a liquidação; o pagamento
na fase de cobrança coerciva — depois de efectuada a liquidação e
de deduzida a impugnação —, pode apenas significar que a contri-
buinte não pretende suspender o processo executivo nos termos do
arto 255o do Cód. Proc. tributário.

3o) - Ao decidir em contrário a recorrida sentença violou, pois,
o disposto no arto 297o, al. e) do Cód. Civil, bem como o arto 9o,
al. c) do Cód. Proc. Tributário.

É nestes termos, nos mais de direito e com o douto suprimento
do omitido, que deve conceder-se provimento ao recurso e revogar-se
a douta decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra que
não julgue extinta a instância por inutilidade, com as legais con-
sequências.

Houve contra-alegações defendendo a sentença, e o Exmo Ma-
gistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu
douto parecer no sentido de que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Com interesse para a decisão resulta provado do processo que

a ora recorrente impugnou em 8 de Março de 1994 a liquidação
de contribuição industrial de 1988 e juros compensatórios, no total
de 21.505.636$00, e que em 4 de Abril de 1994 pagou tal quantia.

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitada como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a única questão a decidir é a de saber se, tendo sido impugnada
judicialmente uma liquidação e posteriormente se paga a quantia li-
quidada, tal impugnação deve, sem mais, ser extinta por inutilidade
superveniente da lide, ou não.

A questão ora suscitada não é líquidada, tendo já sido tratada
nos dois sentidos por este Supremo Tribunal, muito embora as últimas
decisões tenham sido proferidas no sentido de que o pagamento da
quantia liquidada não gera a inutilidade superveniente da lide, ao
contrário do que foi decidido na sentença recorrida.

Entendemos que a solução mais correcta e legal se encontra do
lado das a últimas decisões proferidas por este Supremo Tribunal,
entendemos que o pagamento do liquidado não gera a inutilidade
superveniente da lide, ao contrário do que foi decidido na sentença
recorrida.

Entendemos que a solução mais correcta e legal se encontra do
lado das últimas decisões proferidas por este Supremo Tribunal, en-
tendemos que o pagamento do liquidado não gera a inutilidade da
lide (cfrs. neste sentido os acs. de 11/1/95, proferido no recurso no

17.903, de 22/2/1995, proferido no recurso no 17.845, e de 27/11/96
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proferido no recurso no 21.082), a não ser que exista qualquer re-
ferência legislativa nesse sentido. Anote-se que já o Prof. Teixeira
Ribeiro se pronunciou contra a solução primeiramente defendida por
este Supremo Tribunal — Acs. de 10/5/89, de 5/6/91, ambos publicados
na Rev. Leg. e Jur. ano 123 e 127) e de 9/6/93 — por entender que
tal solução não era de aceitar por evidente falta de razoabilidade
e incompaginável com a exigência constitucional da legalidade dos
impostos (conf. Rev. Leg. e Jur. ano 123, no 3.790).

Por um lado, e como bem refere o Exmo Procurador-Geral-Adjunto
no seu douto parecer, não parece poder sustentar-se que, em geral,
a efectivação do pagamento de um imposto implique uma renúncia
à impugnação da respectiva liquidação, já que a própria lei prevê
expressamente casos de impugnação posterior ao pagamento volun-
tário - assim, no C.P.C.I., o pagamento voluntário era o facto de-
terminante do termo inicial do prazo de impugnação, nos casos de
cobrança eventual (arto 59o) e, no C.P.T. tal possibilidade vem ex-
pressamente prevista no caso do no 1 do arto 155o

Não é, pois, de presumir, em geral, nem sequer a nível de mera
presunção “juris tantum”, que o pagamento de um imposto implique
uma aceitação do acto de liquidação, não se vendo, na falta de qualquer
referência legislativa nesse sentido, por que razão o mesmo acto po-
deria justificar uma presunção “juris et jure” de tal aceitação.

por outro lado, como acima já se aflorou, e como doutamente
se refere no acórdão de 27/11/95, há “que dizer que todas as com-
pressões do direito de accionabilidade dos actos tributários têm de
constar de lei formal (arto 106o, no 2 e 3 e 168o, no 1, al, i) da C.R.P.)
e, mesmo assim, haverão de respeitar o núcleo essencial do respectivo
direito (arto 18o, no 2 e 3 do mesmo compêndio normativo).

Sendo assim, para que um eventual comportamento do contribuinte
possa ser exigido em fundamento de obstacularização ao exercício
do direito de recurso contencioso, necessário se tornava que esse
efeito fosse estatuído por lei formal.

Quer isto significar-se que não será de estender ao domínio do
contencioso tributário a norma constante do arto 47o do R.S.T.A.
de que “não poderá recorrer quem tiver aceitado, expressa e taci-
tamente, o acto administrativo depois de praticado.

No contencioso tributário, o direito de recorrer dos actos tributários
será irrenunciável, apenas se esgotando por preclusão do respectivo
prazo ou, quando já exercido, por desistência”.

Finalmente se dirá que a restrição da possibilidade de impugnação
não se conforma com os princípios constitucionais do acesso aos tri-
bunais e ao recurso contencioso consagrados nos artso 20o, no 1, e
268o, no 4 da C.R.P.

É que, qualquer restrição de direitos fundamentais ou análogos,
só é admissível em casos expressamente previstos na Constituição,
devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. (arto 17o e 18o,
no 2, da C.R.P.), como também bem salienta o Exmo Procurador-
-Geral-Adjunto, o que não acontece no caso ora em apreciação.

Por tudo exposto, e sem necessidade de outras considerações, de-
cide-se conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão re-
corrida, devendo o processo prosseguir seus termos.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Cunha e Silva (relator) — Al-
meida Lopes — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Ilegitimidade por falta de posse.

Doutrina que dimana da decisão:

Não se verifica o fundamento de oposição à execução fiscal
consistente na falta de posse dos bens que originaram a
dívida (arto 286o, no 1, al. b), do CPT) quando a quantia
exequenda é uma tarifa devida pelo requerente da pesagem
de areia a uma junta portuária, sendo indiferente a questão
de saber quem era o possuidor da areia.

Recurso n.o 20.336. Recorrente: Sociedade de Empreitadas Soma-
gue, S. A. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso

Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Com base no facto de não ser possuidora da areia cuja pesagem

pela Junta autónoma do Porto de Aveiro deu lugar à liquidação da
quantia exequenda (432.967$00), a SOCIEDADE DE EMPREITA-
DAS SOMAGUE, SA, com sede na Rua Carlos Testa, 1, Lisboa,
na qualidade de executada, deduziu oposição à execução fiscal contra
si promovida, “em virtude de não ser devedora da quantia a que
respeita a dívida exequenda”.

Por sentença de fls. 16, o Mo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa julgou a oposição improcedente, por en-
tender que a dívida não foi originada pela posse da areia mas pela
prestação do serviço da pesagem da mesma.

Após recurso da oponente, o Tribunal Tributário de 2a Instância
confirmou a sentença.

Continuando a não se conformar, a SOMAGUE recorreu do acór-
dão da 2a Instância para este STA, pedindo a sua revogação com
base nas seguintes conclusões das suas alegações:

1o O Acórdão recorrido confirma a sentença do Tribunal de 1a Ins-
tância por entender que foi a prestação de um serviço, a pesagem
da areia, que originou a dívida exequenda e não a prioridade, o usu-
fruto ou a posse da areia.

2o O Acórdão recorrido assenta numa construção jurídica errada:
tratando-se de pesagens obrigatórias efectuadas pela J.A.P.A., quem
está sujeito à obrigação do pagamento da taxa prevista no Regu-
lamento de Tarifas das Juntas Autónomas dos Portos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 291/79, de 18 de Agosto, é o “dono ou mandatário”
da areia (cf. no 1 do artigo 135o do diploma legal citado).

3o De resto, o sujeito passivo do serviço prestado pela
J.A.P.A. — pesagens — seria, quanto muito, o requisitante do mesmo,
nos termos do Decreto-Lei n.o 291/79, de 16 de Agosto (Regulamento
de Tarifas das Juntas Autónomas dos Portos) e esse só poderá ser
o proprietário, o usufrutuário ou o possuidor do bem.

4o No caso vertente é a sociedade “Sanfins & Moreia, Lda.”, a
proprietária e possuidora da areia, objecto das referidas pesagens.
E, é-o desde Fevereiro de 1989, conforme o contrato de compra e
venda junto aos autos, que é, de resto, do conhecimento da J.A.P.A,
muito antes da data da dívida exequenda.
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5o A execução tem de ser intentada contra a pessoa que tiver a
posição de devedor e não contra terceiros, como é o caso da recorrente
no caso em apreço.

6o Estando nos autos provada a inexistência da relação causal entre
a dívida exequenda e a titularidade do direito sobre a coisa que a
determina, a recorrente é parte ilegítima na execução.

7o De qualquer forma, sempre se está perante a ilegalidade na
liquidação da dívida exequenda por violação do princípio da tributação
do rendimento real.

8o Aquela ilegalidade, no caso sub judice, é uma das situações
em que a lei não assegura meio judicial de impugnação ou recurso
contenciosa contra o acto da liquidação, constituindo fundamento
de oposição nos termos da al. g) do no 1 do artigo 286o do C.P.T.

9o É ilegal a liquidação efectuada por violação do princípio da
tributação do rendimento real.

10o Assim, pode e deve ser declarada a ora recorrente parte ilegítima
para ser responsabilizada pela dívida exequenda (arto 286o, no 1, al. b)
do C.P.T.).

A Fazenda contra-alegou, sustentando o acórdão recorrido.
Nesta STA o Do Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer-

nos termos do qual deve negar-se provimento ao recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir as questões postas pela recorrente,

sendo certo que a 2a Instância fixou a seguinte matéria de facto:
1 — A execução no 1660/92, tramitada na Repartição de Finanças

do 10o Bairro Fiscal de Lisboa é movida contra a ora oponente e
destina-se à cobrança de dívida à Junta Autónoma do Porto de Aveiro,
relativa a pesagens.

2 — No título executivo figura como devedora a ora oponente.
3 — As referidas pesagens dizem respeito a areia, ocorrendo entre

17 a 30/11/92.
4 — A oponente não era uma proprietária nem possuidora dessa

areia.
5 — Tendo sido notificada para pagar a quantia exequenda por

meio de carta registada, sob o no 5042, de 17/11/1992.
6 — E foi citada para a execução em 20/1/93.
7 — A oposição já deduzida em 26/1/93.
2o Fundamentos
Na sua oposição, a recorrente alegou factos tendentes a demonstrar

que não era a possuidora da areia sobre cuja pesagem incidiu a taxa
exequenda. Não alegou qualquer facto sobre quem requisitou a pres-
tação dos serviços de pesagem à JAPA.

Mas no recurso para este STA, a recorrente já veio alegar que
não foi ela que fez essa requisição.

Nos termos do arto 2o do Regulamento das Tarifas das Juntas
Autónomas de Portos, aprovado pelo DL 291/79, de 16 de Agosto,
determina-se quem são os sujeitos passivos dos serviços prestados
(artos 100o a 139o), e, entre eles, estão os requisitantes (al. d).

Sucede que os recorrentes não podem, nos recursos, alegar factos
novos, que não alegaram na altura própria.

Por isso, a taxa ou tarifa em execução foi originada, como muito
bem disseram as instâncias, pela prestação de um serviço e não pela
posse da areia.

A tarifa de pesagem não é um imposto sobre o património mas
a contraprestação de um serviço prestado por uma entidade pública.

É lógico que essa verba pela pesagem fique a cargo de quem solicitou
esse serviço, pois a entidade pública desinteressa-se pela titularidade
da areia ou por quem é o seu possuidor.
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Deste modo, não pode a recorrente alargar o quadro da instância,
alegando factos novos perante um tribunal que só conhece de direito.

Nos termos do arto 286o, no 1, al. b), do CPT, é fundamento de
oposição a ilegitimidade da pessoa citada, por esta não ter sido, du-
rante o período a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos
bens que a originaram.

E a 2a Instância deu de facto como provado que a recorrente não
era a possuidora da areia.

Mas este facto é irrelevante, pois não é a posse da areia que constitui
o facto gerador da tarifa. O facto gerador é, como se disse, a prestação
de um serviço, e não se sabe quem requisitou esse serviço - este
facto nem foi alegado na altura própria, nem as instâncias sobre ele
se pronunciaram.

Mas mesmo que não tivesse sido a recorrente a requisitar o serviço
de pesagem, nem por isso a oposição podia proceder. Com efeito,
se a JAPA apresentou a conta a um terceiro (no caso, a recorrente),
tinha esta a possibilidade de impugnar a liquidação mediante um
recurso contra o acto de liquidação ou mediante um recurso con-
tencioso. O que não podia era reservar a sua defesa para a oposição.
Como resulta do probatório, a recorrente foi notificada para pagar
a quantia exequenda por meio de carta registada de 17.11.92 e só
veio a ser citada para a execução em 20.1.93.

Daí que o facto de não ter sido a recorrente a requisitar o serviço
de pesagem não seja fundamento de oposição à execução fiscal.

Para a autoridade pública liquidadora é indiferente a existência
entre os particulares de um contrato de compra e venda da areia.

Como se disse, a lei assegura meio judicial de impugnação para
a recorrente se defender. O que se verifica é que a recorrente não
seguiu esse meio, antes enveredou pela oposição à execução que só
é meio próprio quando se verificar qualquer dos fundamentos ta-
xativamente indicados no arto 286o, no 1, do CPT.

Daí que seja irrelevante a invocação, em sede de recurso de revista,
da al. g) do no 1 do arto 286o, pois os factos dados como provados
não suportam essa qualificação jurídica. Não se podem forçar os fun-
damentos do recurso com interpretações não válidas.

Assim, improcedem todas as conclusões do recurso.
3o Decisão
Termos em que acordam os juízes deste STA em negar provimento

ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Almeida Lopes (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente: António Mota
Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Nulidade de acórdão do STA. Omissão de pronúncia derivada
de omissão não reclamada da 2.a instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

Não é nulo o acórdão do STA que não se pronunciou sobre
a prescrição das dívidas exequendas, quando essa questão
não fazia parte do objecto do recurso interposto para o
STA e o acórdão da 2.a instância de que foi interposto
o recurso não se pronunciou sobre essa questão, sem que
tenha havido reclamação da nulidade no recurso interposto
para o STA. Sanada a nulidade do acórdão da 2.a Instância
por falta de arguição, não pode essa nulidade sanada pro-
vocar nulidade do acórdão do STA que não conheceu da
mesma questão (artos 208o e 684o, n.o 4, do CPC).

Recurso: 20 625; Recorrente: António Martins Gonçalves; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso Dr. Almeida Lopes.

Por acórdão deste STA, de fls. 117 a 120, foi concedido provimento
ao recurso interposto por António Martins Gonçalves, residente no
lugar da Lousinha, Nogueira, Viana do Castelo, declarando-se extinta
a execução, salvo em relação às dívidas anteriores a Dezembro de
1982.

Agora, o recorrente vem arguir nulidade desse acórdão, por omissão
de pronúncia sobre a questão da prescrição dessas dívidas anteriores
a Dezembro de 1982. Diz ter suscitado essa questão no arto 7o da
oposição.

É verdade que o recorrente, no arto 7o da oposição, disse que
no tocante aos débitos no ano de 1982, ou a algum anterior, se verificou
a prescrição, por terem decorrido mais de cinco anos desde a existência
do débito e a tomada de conhecimento da sua existência por sua
parte.

A 1a Instância deu razão ao recorrente, por ter dado como provado
que ele não exerceu a gerência de facto. A 2a Instância entendeu
que houve gerência de facto e conheceu da prescrição da multa, mas
não da prescrição das dívidas fiscais.

No recurso para este STA, deixou-se cair a questão da prescrição
das dívidas fiscais, pois não se lhes faz referência nem nas alegações
nem nas conclusões.

Ora, nos termos do arto 684o, n.o 4, do CPC, OS EFEITOS DO
JULGADO, NA PARTE NÃO RECORRIDA, NÃO PODEM SER
PREJUDICADOS PELA DECISÃO DO RECURSO NEM PELA
ANULAÇÃO DO PROCESSO.

Não tendo o recorrente recorrido da questão da prescrição que
invocou na oposição, essa questão foi decidida com trânsito em julgado
pela 2a instância, pelo que essa decisão não pode ser prejudicada
pelo acórdão deste STA.

Se a 2a Instância incorreu em omissão de pronúncia, o recorrente,
no recurso para este STA, tinha o dever de dela reclamar. Como
não reclamou, a nulidade ficou sanada e não pode agora a questão
ser de novo suscitada, não já como nulidade do acórdão da 2a Instância,
mas como nulidade do acórdão deste STA.

Nos termos do arto 208o do CPC, O ACTO NULO NÃO PODE
SER RENOVADO SE JÁ EXPIROU O PRAZO DENTRO DO
QUAL DEVIA SER PRATICADO. Assim, o acórdão da 2a Instância
já não pode ser anulado por omissão de pronúncia, pois, dentro do
prazo, o recorrente não reclamou da nulidade. Ora, deixando o acór-
dão da 2a Instância de ser nulo, por sanação entretanto ocorrida,
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não pode imputar-se ao acórdão deste STA uma nulidade derivada
de acórdão anterior com nulidade sanada.

Por estas razões, desatende-se a reclamação.
Custas do incidente a cargo do reclamante, fixando-se a taxa de

justiça em 10 000$.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(Relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Imposto profissional; incidência; despesas relativas a escola
dos filhos dos trabalhadores de uma empresa; remuneração
do trabalho.

Doutrina que dimana da decisão:

As despesas relativas a escola dos filhos dos trabalhadores,
suportadas pela entidade patronal, constituem remunerações
de trabalho, sujeitas a imposto profissional.

Recurso n.o 20.882 em que é recorrente o Ministério Público e re-
corridos Kaiser Engineers and Constructors Inc. e Fazenda Pública.
Relator o Exmo Sr. Conso DR FONSECA LIMÃO.

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

Por acórdão deste STA, de 19/3/97, a fls. 173 e seguintes foi, para
além do mais, ordenada a baixa dos autos à 1a Instância a fim de
que a reclamante (ora recorrida) fosse notificada do despacho, a fls.
135, que admitiu o recurso interposto pelo Mo Po, a fls. 132 e alegado
a fls. 137 e seguintes.

Recebidos os autos no T.T. de 1a Instância, foi proferido o seguinte
despacho:

“Cumpra o acórdão que antecede.”
Foi, então, expedida carta registada em 24/4/97, a qual se presume

recebida em 28/4/97, notificando a recorrida do referido despacho
de admissão do recurso interposto pelo Mo Po.

As contra-alegações foram apresentadas na 1a Instância em 26/5/97
(v. fls. 185) e remetidas ao STA, onde deram entrada em 4/6/97,
pois que os autos já aqui se encontravam.

Nos termos do arto 171o no 3 do C.P.Tributário, ”o prazo para
alegações é de oito dias contados, para o recorrente, a partir da no-
tificação referida no número anterior e, para o recorrido, a partir
do termo do prazo para as alegações do recorrente.

Daqui se vê que o prazo para apresentação das contra-alegações
é de 8 dias, entretanto, alargado para dez, nos termos do arto 6o

no 1 al. b) do DL 329-A/95.
O qual, no caso vertente, se deve contar da data em que se presume

feita a notificação atrás referida, ou seja, 28/4/97.
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Assim, em 26/5/97, dia da apresentação das contra-alegações na
1a Instância, já há muito havia decorrido o referido prazo de 10 dias,
sendo de concluir pela caducidade do direito de contra-alegar.

Daí que as contra-alegações não devam ser atendidas, tudo se pas-
sando como se não tivessem sido apresentadas.

Posto isto, passemos ao conhecimento do recurso.
O Exmo Magistrado do Mo Po, não se conformando com a sentença

do Mo Juíz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, a fls. 128, na parte
em que julgou procedente a impugnação, deduzida por Kaiser En-
gineers and Constructors Inc., contra as liquidações adicionais do
imposto profissional, na parte em que incidem sobre a ”escola dos
filhos” dos empregados daquela, interpôs o presente recurso para
este STA, terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

1 - A “escola” fornecida pela impugnante aos filhos dos seus tra-
balhadores não é algo de distinto da relação de trabalho, antes achando
justificação na existência desta, constituindo um benefício económico
para o trabalhador, poupando assim despesas com a instrução escolar
dos filhos.

2 - A situação verificada cai no âmbito da previsão das normas
de incidência real e pessoal, pelo que a sentença ora posta em crise
violou as normas jurídicas ínsitas nos artos 1o, corpo e 82o, al. f)
e 2o, al. a) do C.I.Profissional.

Não foram apresentadas contra-alegações, atempadamente.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Vem provada a seguinte matéria de facto:
a) A impugnante apresentou, com referência aos anos de 1986,

1987 e 1988 na declaração modelo 8 do imposto profissional, relativas
aos rendimentos de trabalho pago e às deduções de impostos efec-
tuados as empregados ao seu serviço - informação de fls. 87 verso.

b) Em resultado da visita à impugnante, os Serviços da Fiscalização
Tributária consideraram haver omissões, nomeadamente em sede de
imposto profissional, motivo por que, em 4/10/89, foi levantado auto
de notícia, que deu origem ao processo de transmissão no 020742.0/89,
documento de fls. 17 a 20 e informação de fls. 87 verso.

c) Com base no mesmo auto de notícia, foram efectuadas as li-
quidações adicionais, ora impugnadas, com referência aos anos de
1986, 1987 e 1988, nos montantes, respectivamente, de 3.004.788$00,
8.520.662$00 e 10.153.710$00, e juros de mora, nas importâncias, res-
pectivamente, de 1.930.307$00, 3.476.695$00 e 1.642.397$00 - docu-
mento de fls. 14 a 16 e Informação de fls. 88.

d) Tais liquidações assentam em que a impugnante não deduziu
imposto profissional sobre as “remunerações em espécie” respeitantes
a “habitação” gratuita e “escola dos filhos” dos empregados - do-
cumento de fls. 21 a 77.

e) Os empregados em causa são todos cidadãos estrangeiros, des-
locados temporariamente em Portugal para colaborarem nos projectos
a cargo da impugnante, variando a duração da sua estada no país
de acordo com as necessidades da impugnante - depoimento das tes-
temunhas de fls. 115 e 115 verso.

f) A impugnante é uma sucursal em Portugal da Kaiser Engineers
and Constructions Inc. (KECI), Sociedade Comercial com sede em
Oaklando, Califórnia, E.U.A. - depoimento das testemunhas de fls.
115 e 115vo.

g) A KECI faz parte de um grupo internacional que integra cerca
de 30 empresas sediadas nos Estados Unidos da América, Canadá
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e em diversos países da Europa, América Central e do Sul, Ásia
e Oceania, dispondo algumas dessas empresas, caso da KECI, de
dependências e sucursais em diversos países - depoimento das tes-
temunhas de fls. 115 e 115vo.

h) Dada a natureza dos serviços que presta, a KECI emprega téc-
nicos altamente especializados (na sua maioria engenheiros) que, co-
mo é habitual em empresas multinacionais, vão sendo deslocados
para os diversos países onde a empresa é chamada a operar - de-
poimentos das testemunhas de fls. 115 e 115vo.

i) Tais deslocamentos obedecem a critérios de rotatividade que
têm a ver basicamente com o tipo de trabalho, natureza e fase dos
projectos em causa e, como tal, têm carácter temporário - depoimento
das testemunhas de fls. 115 e 115vo.

j) No seguimento desta prática, quanto à KECI foi adjudicado o
projecto do complexo mineiro de Neves Corvo, foram destacados
para Portugal diversos empregados, em número e por períodos que
variam consoante a natureza dos serviços a prestar - depoimento das
testemunhas de fls. 115 e 115vo.

k) A esses empregados a KECI tomou a seu cargo as despesas
adicionais que resultam para o empregado do facto de ter de se fixar
temporariamente num país diferente do da sua residência - depoi-
mento das testemunhas de fls. 115 e 115vo.

l) Entre essas despesas contam-se as respeitantes às rendasmudas
de casa e escola dos filhos dos empregados - depoimento de fls. 115
e 115vo.

m) Todos os demais factos constantes da petição inicial, que aqui
se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais - depoimento
das testemunhas de fls. 115 e 115 verso.

Fixados os factos, vejamos o direito.
A questão a decidir consiste em saber se o quantificativo dispendido

por uma empresa relativamente a despesas com a escola dos filhos
dos seus empregados era ou não passível de imposto profissional.

Dispunha o arto 1o do CIP:
- O imposto profissional incide sobre os rendimentos do trabalho

em dinheiro ou em espécie, de natureza contratual ou não. . .
- Constituem rendimentos de trabalho todas as respectivas remu-

nerações, quer percebidas a título de ordenados, vencimentos . . .
subsídios . . . ou a qualquer outros.

Encurtando razões, a base de incidência da mesma em análise são
as remunerações do trabalho.

À mingua da definição fiscal do conceito de remuneração é lícito
socorrermo-nos do arto 82o no 1 do Regime do Contrato Individual
de Trabalho que dispõe:

1- Só se considera retribuição aquilo a que, nos termos do contrato,
das normas que o rejam ou dos usos, o trabalhador tem direito como
contrapartida do seu trabalho.

2- A retribuição compreende a remuneração base e todas as outras
prestações regulares e periódicas feitas, directa ou indirectamente,
em dinheiro ou em espécie.

3- Até prova em contrário, presume-se constituir retribuição toda
e qualquer prestação da entidade patronal do trabalhador.

Daqui decorre que toda e qualquer prestação, por parte da entidade
patronal e no âmbito do contrato do trabalho, regular e periódica,
efectuada ao trabalhador, directa ou indirectamente, em dinheiro ou
em espécie, constitui remuneração do trabalho.
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Por outro lado, nos termos do arto 1885o do C. Civil cabe aos
pais promover o desenvolvimento intelectual dos filhos e proporcio-
nar-lhes adequada instrução geral e profissional.

Deste modo, as despesas com a educação e instrução dos filhos
constituem encargos dos pais.

Pois, se tais despesas são suportadas por outrem, nomeadamente,
a entidade patronal, dúvidas não restam que aqueles recebem be-
nefício cuja medida coincide com o quantitativo que deixaram de
despender.

Ora, no caso dos autos, vem provado que a recorrente tomou a
seu cargo as despesas adicionais respeitantes à escola dos filhos dos
seus empregados.

Estas despesas, como se sabe, são regulares e periódicas e também
expressas em dinheiro.

De concluir é, pois, que a recorrida as suportava regular, periódica
e indirectamente, assim beneficiando os seus empregados com a quan-
tia correspondente.

Tanto basta para se dizer que, no caso vertente, as despesas relativas
à escola dos filhos dos seus trabalhadores constituem remuneração
do trabalho, pois que se situam dentro dos direitos objectivos e sub-
jectivos da relação laboral, isto é, em função dela e em atenção a
um dos seus sujeitos.

E, porque assim é, passíveis de imposto profissional.
Daí que a sentença recorrida não possa ser mantida.
Termos em que, revogando-a na parte ora posta em crise, se acorda

em conceder provimento ao recurso.
Custas pela impugnante, ora recorrida, porém, apenas na 1a

Instância.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim da Sil-
va Rodrigues (vencido conforme declaração anexa).

Declaração de voto

Não acompanho a qualificação dos factos que saiu vencedora. Os
quantitativos despendidos por uma empresa correspondentes às des-
pesas com a escola dos filhos dos seus empregados não têm a natureza
de remuneração aos próprios empregados, pois não correspondem
a qualquer contraprestação que seja devida pela prestação ou em
razão da prestação de trabalho.

Elas são assumidas fora da “ambiência” de qualquer contrato in-
dividual de trabalho e são justificadas apenas por razões de opção
quanto à política empresarial que a recorrida entende que deve seguir,
- no que é inteiramente livre - para conseguir os melhores resultados
económicos.

Elas representam um simples modo de colaboração ou de mecenato
consignado da empresa com o Estado quanto à prossecução do dever
deste de assegurar um «ensino básico universal e gratuito» (arto 74o

da CRP), embora tendo em vista vantagens reflexas derivadas do
melhor acesso ao mercado de trabalho à produtividade do mesmo.

A tese que venceu acaba por admitir que o trabalho do empregado,
prestado em igualíssimas condições, é remunerado diferentemente
consoante se tenham ou não filhos na escola.

Ora, o que se passa é que essas despesas têm a função de colocar
os empregados na mesmíssima posição económica imputável à en-
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tidade empregadora, tenham eles ou não filhos na escola ou seja,
elas representam uma concretização dos sentidos possíveis do princípio
constitucional da igualdade ou dito de outro modo ainda, cumprem
uma função estritamente social de previdência ou de segurança social
(correspondente à atribuição de prestações imediatas — cfr. arto.s 62o

e 68o da Lei da Segurança Social no 28/84, de 14 de Agosto.
Por outro lado, a posição que fez vencimento viu as despesas com

a educação escolar não como uma obrigação fundamental do Estado,
mas como mera opção disponível que os pais seriam livres ou não
de cumprir, dando também, nesse domínio, o destino que quisessem
ao que auferem com o seu trabalho.

Benjamim Silva Rodrigues.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Embargos deduzidos pelo promitente comprador. Questão
nova.

Doutrina que dimana da decisão:

Improcedem os embargos de terceiro deduzidos pelo promitente
comprador, com base no seu direito pessoal de gozo, inerente
a contrato-promessa, contra a penhora efectuada sobre o
bem prometido vender por não ter sobre ele posse em nome
próprio.

Os recursos visam modificar as decisões recorridas e não criar
decisões sobre matéria nova, pelo que não pode constituir
objecto dos mesmos questão que não tenha sido apreciada
pela decisão recorrida, salvo se se tratar de questão de co-
nhecimento oficioso ou quando se verifique e tenha sido
arguida eventual omissão de pronúncia.

Recurso n.o 21049; Recorrentes: Carlos José Dá Mesquita Garcia
e outra; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMO. CONSo.
Dr. ANTÓNIO PIMPÃO.

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

Carlos José Paula Dá Mesquita Garcia e Graça Maria Machado
Peixoto Dá Mesquita Garcia recorrem do acórdão que, no Tribunal
Tributário de 2a Instância, negou provimento ao recurso interposto
da sentença que julgou os embargos improcedentes.

Alegaram formulando as seguintes conclusões:
1a. Resulta da matéria de facto apurada nos autos que a posse

dos recorrentes sobre a fracção autónoma penhorada à Urbisado,
no período compreendido entre 6-8-82 e 27-11-85, assentou na tradição
da fracção operada na sequência de contrato promessa de compra
e venda;
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2a. A partir de 28-11-85 a mesma posse passou a repousar na trans-
ferência do direito de propriedade a favor dos recorrentes, a qual

3a. Nos termos do no 3 do arto 6o do CRPredial passou a produzir
efeitos a partir daquela data, coincidente com o registo provisório
mais tarde convertido em definitivo;

4a. Tendo a penhora tido lugar em 29-11-85, verifica-se que, através
dela, se agrediu um bem que já não pertencia ao património da exe-
cutada, razão suficiente para justificar a ilicitude da penhora e a pro-
cedência dos embargos;

5a. Tanto mais que a penhora se destinava, e destina-se, a assegurar
o pagamento de dívida a que os recorrentes são manifestamente es-
tranhos e que não têm obrigação legal de suportar;

6a. A penhora obteve registo provisório em 16-12-95 e conversão
definitiva em 24-3-86, tendo, portanto, decorrido mais de 10 anos
sobre o registo da penhora, o que determinou caducidade do mes-
mo — no 1 do arto 12o do CRPredial;

7a. Esta circunstância determina inutilidade superveniente da lide,
por o registo da penhora ser obrigatório e não poder in casu, ser
repetido, por a isso se opor a anterioridade do registo de transferência
do direito de propriedade a favor dos recorrentes.

8a. Inutilidade da lide já também alegada no processo de execução
onde foi ordenada a penhora, que sob o no. 20 344 corre, em recurso,
pela 2a secção desse STA.

O ERFP entende que o recurso não merece provimento pois são
coisas diferentes o registo da acção e do direito de propriedade não
tendo os embargantes registo da propriedade da fracção anterior ao
registo da penhora pelos que aos embargantes assiste apenas o direito
de reclamar o seu crédito à indemnização pelo que não podem deduzir
embargos de terceiro. A penhora sendo legítima não era impeditiva
de os embargantes exercerem o seu direito de retenção fazendo-o
valor no concurso de credores. O direito de retenção extingui-se com
a transmissão da propriedade para o embargante através da acção
não sendo os embargos de terceiro meio idóneo para defender a
propriedade pelo que não podem proceder.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
se em certos casos, quando haja intenção de transmitir a propriedade
por contrato-promessa, por não tencionarem as partes formalizar a
transferência pela forma exigida por lei, tal não acontece no caso
dos autos. Só com a transferência da propriedade, operada pela sen-
tença de 22-7-86, há verdadeira posse em nome próprio pois antes
falta-lhes o animus ou elemento subjectivo. Daí a improcedência dos
embargos já que na data da penhora os embargantes eram meros
detentores ou possuidores em nome alheio já que nem o contra-
to-promessa, nem o direito de retenção constituem, só por si, fun-
damento ou título de posse em nome próprio. Neste sentido se pro-
nunciou o STA em 23-3-94, rec. 16.108.

Acrescenta que a conclusão 6a das alegações constitui matéria nova
não alegada anteriormente, nem conhecida na decisão recorrida pelo
que não se pode conhecer de tal matéria.

O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria factual:
a) Em execução fiscal instaurada contra Urbisado — Urbanizações

e Empreendimentos do Sado, S. A. foi em 29-11-1985, penhorada
a fracção “L” do prédio urbano descrito na 1a CRP de Setúbal sob
o no 30296 - fls. 138 dos autos de execução;

b) O registo provisório da penhora foi lavrado em 16-12-1985 e
convertido em definitivo em 20-3-1986 - fls. 50.
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c) O recorrente foi nomeado fiel depositário da fracção penho-
rada — fls. 31 da execução.

d) A adludida fracção havia sido prometida vender pela executada
nos termos do contrato-promessa de 25-6-1980 cuja cópia consta de
fls. 6 a 12, com a alteração constante do “contrato de cedência de
posição contratual” — de fls. 13 e 14.

e) Em 6-8-1982 foi lavrado o auto de entrega de fls. 15, passando
a partir de então o recorrente a ocupar a fracção referida.

f) Em 18-10-1984, a requerimento do recorrente, o Tribunal Judicial
da Comarca de Setúbal fixou em 60 dias o prazo para o promitente
vendedor outorgar a escritura definitiva do contrato prometido - fls. 16
e 17.

g) Em 18-2-1985 o recorrente intentou, no mesmo Tribunal, acção
contra a mesma vendedora e outros, pedindo, além do mais, a prolação
de sentença translativa para si do direito de propriedade da fracção
objecto da promessa, ordenando-se o correspondente registo - fls. 27
a 30.

h) A referida acção foi provisoriamente registada, por natureza,
em 28-11-1985, sendo o registo convertido em definitivo em
3-12-1986 — fls. 49.

i) Em 22-7-1986 foi proferida sentença nessa acção, a qual transitou
em 4 de Outubro seguinte, condenando a promitente vendedora, além
do mais, “a ver vendida e comprada” pelo recorrente a aludida fracção,
e ordenando o registo a seu favor - fls. 26 a 38.

A questão principal que importa enfrentar resume-se em determinar
se tinham os embargantes a posse do bem no momento em que este
foi penhorado.

Resulta da matéria de facto assente que, (a) em 29-11-1985, foi,
penhorada a fracção “L” do prédio urbano descrito na 1a CRP de
Setúbal sob o no 30296, que (b) o registo provisório da penhora foi
lavrado em 16-12-1985 e convertido em definitivo em 20-3-1986.

Está também assente que (d) a aludida fracção havia sido prometida
vender pela executada nos termos do contrato-promessa de 25-6-1980,
com a alteração constante do “contrato de cedência de posição con-
tratual”, que (e) em 6-8-1982 foi lavrado o auto de entrega de fls. 15,
passando a partir de então o recorrente a ocupar a fracção referida.

Consta ainda do probatório que (f) em 18-10-1984, a requerimento
do recorrente, o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal fixou em
60 dias o prazo para o promitente vendedor outorgar a escritura
definitiva do contrato prometido, que (g) em 18-3-1985 o recorrente
intentou, no mesmo Tribunal, acção contra a mesma vendedora e
outros, pedindo, além do mais, a prolação de sentença translativa
para si do dirieto de propriedade da fracção objecto da promessa,
que (h) a referida acção foi provisoriamente registada, por natureza,
em 28-11-1985, sendo o registo convertido em definitivo em 3-12-1986,
e que (i) em 22-7-1986 foi proferida sentença nessa acção, a qual
transitou em 4 de Outubro seguinte, condenando a promitente ven-
dedora, além do mais, “a ver vendida e comprada” pelo recorrente
a aludida fracçao, e ordenando o registo a seu favor.

Estabelece o arto 319o do CPT que:
“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.
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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”.

Este preceito normativo, como o arto 186o do CPCI, tem um con-
teúdo idêntico ao do arto 1037o 1 e 1039o do CPCivil.

Ainda no âmbito da presente temática estabelece o arto 1285o do
C.Civil que “o possuidor cuja posse for ofendida por diligência or-
denada judicialmente pode defender a sua posse medinate embargos
de terceiro, nos termos definidos na lei do processo”.

O arto 1037o 2 citado acresceenta que se considera 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”.

Nos presentes autos não se discute a tempestividade dos embargos
nem a qualidade de terceiros dos embargantes.

Tudo se resume em determinar se os embargantes tinham, no mo-
mento da penhora, a posse dos bens sobre os quais aquela foi
efectuada.

Os embargos de terceiro constituem um meio de defesa ou de
tutela judicial da posse, constituindo uma verdadeira acção de posse
que tanto pode servir para a restituição como para a manutenção
da mesma posse.

Assim se entende que pode o possuidor deduzir embargos de ter-
ceiro contra a penhora de bens efectuada no processo de execução
fiscal.

Nos embargos de terceiro a posse constitui elemento essencial para
que os mesmos possam proceder. Acresce que, nos termos do arto 320o

do CPT, como do arto 187o. do revogado CPCI, deduzidos embargos
contra a penhora efectuada no processo de execução fiscal, não pode
neles discutir-se a questão da propriedade do bem penhorado.

Destinando-se os embargos a defender a posse do lesado ou a
restituir-lhe esta necessário se torna que o terceiro embargante tenha
a posse do bem objecto da penhora ou do acto judicial ofensivo em
momento anterior ao mencionado acto ofensivo da posse.

Como escreve Alberto dos Reis, Processos Especiais, V. I, p. 406,
“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 não revestia
os requisitos necessários, segundo a lei civil, para ser protegida pelas
acções ou meios possessórios, é óbvio que os embargos não oferecem
condiçoes de viabilidade”.

Os embargos só podem fundamentar-se em posse anterior ao acto
lesivo da mesma conforme resulta do arto 1037o 1 do CPCivil quando
neste se exige que a penhora “ofenda a posse de terceiro” que, por
isso, terá de existir no momento da prática do acto lesivo.

A posse é, nos termos do arto 1251o do C. Civil, “o poder que
se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exer-
cício do direito de propriedade ou de outro direito real”.

Conclui a doutrina que a posse além do “corpus” ou da actuação
de quem materialmente detém a coisa deverá ser acompanhada do
“animus” ou elemento psicológico. O corpus traduz-se, na expressão
de Mota Pinto, Direitos Reais, 1970/71, p. 180, em actos materiais,
de detenção, fruição ou ambos conjuntamente, praticados sobre a
coisa e o animus na intenção de se comportar como titular do direito
real correspondente aos actos praticados.

3163

Para que os embargos possam proceder torna-se necessária a exis-
tência do referido corpus e animus os quais são indispensáveis para
se poder afirmar que tal posse existe.

Tem-se entenndido que os embargos de terceiro são aplicáveis à
defesa da posse em nome próprio, uma vez que estamos perante
um direito real tal como se encontra enunciado no arto 1285o do
C.Civil, bem como às situações de mera detenção.

Na situação inerente ao direito exercido pelo promitente compra-
dor, embora a sua situação não esteja expressamente consagrada na
lei como acontece com o locatário, arto 1037o 2 do C.Civil, com o
comodatário (arto 1133o 2 do C.Civil), e outros detentores, não se
descortinam razão, como se escreve no Ac. deste Tribunal de 30-6-93,
Rec. 15.976, Ap. DR, p. 2602, para não aplicar as normas que permitem
recorrer aos meios de protecção da posse, por analogia, quando a
sua situação de promitente comprador se encontre acompanhada de
tradição.

Contudo a posse material exercida pelos embargantes no momento
da penhora por força da existência do provado contrato-promessa
de compra e venda, ainda que acompanhada de tradição, não confere
ao promitente comprador uma posse capaz de constituir fundamento
idóneo para a procedência dos embargos de terceiro conforme é ju-
risprudência corrente deste Tribunal (cfr. Ac. de 29-5-96, AD 424o

478 e jurisprudência neste citada).
Na verdade o gozo da coisa, por força do contrato-promessa, acom-

panhado de tradição, não integra um direito real de posse com en-
quadramento no arto 1251o mas antes uma situação de simples de-
tenção ou posse precária prevista no arto 1253o do C.Civil conforme
se escreveu no Ac. deste Tribunal de 30-6-93, Ap. DR p. 2602.

Inexistindo, como neste Ac. se escreveu, matéria que leve a inverter
a situação, como por exemplo uma actuação do promitente comprador
“uti dominus” teremos de concluir que o promitente comprador se
comportou sem animus possidenti na convicção de que o faz no exer-
cício de um direito inerente ao contrato-promessa e, por isso, sem
intenção de agir como beneficiário de um direito real limitando-se
a exercer um direito pessoal de gozo sobre o mencionado bem.

Tal posse enquadra-se no campo das relações obrigacionais ine-
rentes ao contrato-promessa.

Nesta perspectiva os poderes de promitente comprador, conforme
se escreve no mesmo acórdão, integram-se no “poder de gozo (que)
tem por base ou fundamento, uma relação obrigacional, da qual nunca
se desprende”.

Acresce que o direito pessoal e inerente à relação obrigacional
resultante do contrato-promessa com tradição não é ofendido pela
penhora já que o seu direito de crédito até pode ser reclamado na
eventual e subsequente graduação de créditos.

Pelos motivos expostos, ainda que anterior à penhora, não ofendeu
esta o direito de crédito aos embargantes e inerente ao contrato-
-promessa que estes celebraram com a executada não tendo estes
uma posse em nome próprio susceptível de ser ofendida pela penhora.

É certo que a aquisição dos mesmos bens por sentença judicial
posterior à penhora, podendo conferir aos embargantes posse em
nome próprio, é irrelevante para a situação dos autos já que aquela
transmissão ainda não havia ocorrido na data em que foi efectuada
e registada a penhora.

Do exposto resulta que improcedem as conclusões 1a a 5a.
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Sustentam os recorrentes na conclusão 6a que a penhora obteve
registo provisório em 16-12-95 e conversão definitiva em 24-3-86, ten-
do, portanto, decorrido mais de 10 anos sobre o registo da penhora,
o que determinou caducidade do mesmo — no 1 do arto 12o do CRPre-
dial circunstância que (conclusão 7a) determina inutilidade superve-
niente da lide, por o registo da penhora ser obrigatório e não poder
in casu, ser repetido, por a isso se opor a anterioridade do registo
de transferência do direito de propriedade a favor dos recorrentes.

Acrescenta na conclusão 8a que a inutilidade da lide também já
foi alegada no processo de execução onde foi ordenada a penhora,
que sob o no 20 344 corre, em recurso, pela 2a secção deste STA.

Entende o EMMP que o acabado de referir constitui matéria nova
não alegada anteriormente, nem conhecida na decisão recorrida pelo
que não pode a mesma ser aqui apreciada.

Constitui jurisprudência corrente que os recursos visam modificar
as decisões recorridas e não a criar decisões sobre matéria nova, pelo
que não pode constituir objecto dos mesmos questão que não tenha
sido apreciada pela decisão recorrida, salvo se se tratar de questão
de conhecimento oficioso ou quando se verifique e tenha sido arguida
eventual omissão de pronúncia (STAP 6-12-95, Rec. 10.497, Ap. DR
p. 171 e STA 21-12-94; Rec. 18.145, Ap. DR p. 2970).

Na verdade os recursos constituem o meio adequado de impugnação
da decisão judicial, nos termos do arto 676o 1 do CPCivil, preten-
dendo-se com eles um novo exame da questão controvertida ten-
tando-se modificar as decisões recorridas mas não obter decisões
novas.

Assim se compreende que os recursos não se destinem a apreciar
matéria que não tenha sido apreciada no tribunal recorrido com ex-
cepção dos casos de conhecimento oficioso ou quando tenha havido
omissão de pronúncia e esta tenha sido arguida.

Não foi a matéria referida apreciada pelo acordam recorrido, não
é de conhecimento oficioso e nem tal questão havia sido suscitada
anteriormente pela recorrente na petição inicial pelo que não pode
ser apreciada neste recurso.

Assim sendo improcedem todas as conclusões do presente recurso.
Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso

confirmando o acórdão recorrido.
Custas pelos embargantes fixando-se a 50% a procuradoria.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Custas — Isenção — Tabela das Custas no STA — C.C.Judi-
ciais — Câmaras Municipais — Impugnação Judi-
cial — IVA.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 2o, no 1, al. e) do C.C.Judiciais não tem aplicação
em contencioso administrativo e tributário, já que a tabela
contém regras próprias de isenção de custas - cf. arto 2o

2 — E, mesmo nos termos deste último normativo, a Câmara
Municipal só está isenta como autoridade recorrida, seja,
como autora de actos administrativos (tributários) - isto,
obviamente, em relação aos recursos contenciosos dos
administrados.

3 — O que não é o caso da impugnação judicial da liquidação
do IVA, em que a Câmara impugnante é mero sujeito
passivo da relação jurídica tributária, em pé de igualdade
com qualquer outro contribuinte.

Recurso n.o 21 090 em que é recorrente Câmara Municipal de Se-
simbra e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator o Exmo

Sr. Conso DR. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

A Câmara Municipal de Sesimbra vem reclamar, para a conferência,
do despacho de fls. 328 e v. alegando, em síntese, estar isenta de
custas, tanto nos termos do C.C.Judiciais, como da tabela das custas
no STA (arto 2o), tratando-se de uma isenção subjectiva que, como
tal, se não encontra «limitada a qualquer relação enquanto auto-
ridade», sendo que «no processo se discute previamente se a recorrente
agiu como autoridade, ou como mero particular, pelo que tal decisão
sempre seria um pré-juízo sobre o mérito da questão».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Segundo se mostra dos autos, aquela entidade interpôs recurso

jurisdicional da sentença que julgou improcedente a impugnação ju-
dicial que deduzira contra a liquidação de IVA e respectivos juros
compensatórios, no montante de 302.783$00.

Por acórdão de fls. 320 e segs., este STA declarou-se incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, visto o mesmo
não ter exclusivamente como fundamento matéria de direito, sendo,
assim, competente o TT de 2a Instância - arto 32o, no 1, al. b), e
41o, no 1, al. a), ambos do ETAF.

Pelo que se condenou a recorrente em custas, «fixando-se a taxa
de justiça, em 15.000$00 e a procuradoria em 40%».

Tal aresto transitou em julgado, tendo então a Câmara requerido
a remessa do processo àquele último tribunal - fls. 325 -, o que foi
deferido - fls. 326.

E, remetido o processo à conta, veio a Sr.a escrivã, a título de
«informação» dizer tratar-se de «uma entidade isenta de custas, nos
termos do arto 2o, no 1, al. e), do C.C.J».

O Exmo magistrado do M.P. promove então, «parecendo tratar-se
de inexactidão ou erro devido a lapso», «a sua rectificação, de acordo
com o arto 667o do CPC».

E, dada tal promoção, foi notificada a impugnante para, no prazo
de 10 dias, querendo, dizer o que tivesse por conveniente sobre o
assunto, a qual nada veio requerer.

Foi proferido, então, o despacho, ora reclamado, do seguinte teor:
«O arto 2o, no 1, al. e), do C.C.Judiciais não tem aplicação em con-
tencioso administrativo e tributário, já que a tabela contém regras
próprias de isenção de custas - cfr. arto 2o
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E, mesmo nos termos deste normativo, as Câmaras Municipais só
estão isentas como autoridades recorridas, seja, como autoras de actos
administrativos (tributários) - isto, obviamente, em relação aos re-
cursos contenciosos dos administrados.

O que não é o caso dos autos, em que a C.M. de Sesimbra actua
como mero contribuinte, sujeito passivo do IVA.

Não há, pois, quanto a ela, no caso, qualquer isenção de custas».
Vejamos, pois:
Como resulta da resenha exposta, a Câmara deixou transitar o

referido aresto, dele não recorrendo nem requerendo a sua reforma
quanto a custas - arto 666o, no 2, e 669o, no 1, al. b), do C.P.Civil.

Pelo que não pode vir agora, à «boleia» da Sr.a escrivã - permita-se
a expressão - solicitar ou alcançar um efeito já precludido pela marcha
processual.

Na verdade - fora aquele caso e outros que não importa agora
considerar (cfr. dito no 2) -, «proferida a sentença, fica imediatamente
esgotado o poder jurisdicional do Juiz quanto à matéria da causa»
- cfr. no 1 respectivo.

A referida «informação», bem como o despacho subjacente, ora
posto em causa, têm meros efeitos internos, tratando-se, em suma,
da prestação, pelo Juiz, de um simples esclarecimento a uma dúvida
da Sr.a escrivã, a qual até podia ter sido colocada oralmente e fora
do processo - cfr., todavia o arto 265o, no 1, do C.P.Civil.

Nada importando a notificação da Câmara (fls. 328) - efectuada
talvez com demasiado escrúpulo no cumprimento estrito do princípio
do contraditório - e que, todavia, pelo exposto, nem teria cabimento
no caso.

Mas, seja como for, o certo é que tal notificação não retirou àquela
informação e despacho a sua natureza de actos internos, de mera
orientação dos serviços.

Caso contrário, ir-se-ía alterar uma decisão - quanto a custas tran-
sitada em julgado, à margem do procedimento admitido por lei, nos
preditos termos.

Aliás, em bom rigor, o despacho ora reclamado surge, até, dada
aquela sua natureza, como um minus em relação aos próprios des-
pachos de mero expediente, para os quais não é possível a apreciação
pela conferência - arto 688o, no 3, do CPCivil.

Refira-se que, ao contrário do que pretende a Câmara, não foi
o despacho reclamado que lhe retirou o direito à isenção de custas,
já que a respectiva condenação provém do dito acórdão transitado.

A pretendida isenção tem, todavia, também, de ser aqui apreciada
pois, decaindo a Câmara na presente reclamação, terá de pagar custas,
a menos que delas esteja isenta.

Ora, o entendimento que, a tal propósito, se continua a perfilhar
é o do despacho reclamado, para cuja fundamentação, brevitatis causa,
se remete.

E, tratando-se, embora, de uma «isenção subjectiva», como pre-
tende a reclamante, isso não invalida que - como, aliás, resulta da
elencagem das demais entidades isentas - (arto 2o da tabela) -, ela
se radique no conceito de autoridade (tem-se, sobretudo, em vista
o recurso contencioso) ou, porventura melhor dizendo, de parte, pelo
activo, de uma relação de direito público.

Ora, no caso concreto, a Câmara surge como mero contribuinte,
sujeito passivo da relação jurídica tributária respectiva, não no lado
activo da mesma. E, aí, nunca surge como autoridade.
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Nem isso tem nada a ver com o «mérito da questão» posta nos
autos - cfr. no 5 da reclamação.

O contribuinte não é, nunca, sujeito activo, mas passivo, da relação
jurídica tributária.

E se a liquidação impugnada for anulada, como pretende a im-
pugnante, esta deixa de ser contribuinte.

Nem se vê razão para distinguir - com óbvia postergação do princípio
da igualdade - entre contribuintes ou sujeitos passivos, sejam eles
quais forem.

Termos em que se acorda indeferir o requerido.
Custas pela reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 17.500$00.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — José Joaquim Almeida Lo-
pes (vencido quanto à segunda parte do acórdão, pois nos termos
do arto 2o do TCSTA os corpos administrativos estão isentos de custas,
sejam recorrentes ou recorridos, não havendo razão para se fazer
uma interpretação restritiva do arto 2o de forma a nele se abranger
apenas os corpos administrativos como autoridades recorridas). — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Impugnação judicial. Contribuição industrial. Deliberação da
Comissão Distrital de Revisão e sua fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A deliberação da Comissão Distrital de Revisão, que fi-
xava o lucro tributável em contribuição industrial, tinha
de ser fundamentada - arto 76o, § 3o, do C.C.Industrial.

II — Fundamentação essa que tinha de ser expressa, com in-
dicação dos fundamentos de facto e de direito da decisão,
e clara, suficiente e congruente.

III — E, no caso de fundamentação “por remissão” tinha de
haver declaração expressa de concordância com ante-
riores pareceres, informações ou propostas, elementos es-
tes que devidam revestir as características exigidas à fun-
damentação autónoma.

Recurso n.o 21.321. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Tomás
Taveira - Projectos, Estudos Urbanos e Sócio-Económicos, SA. Re-
lator: Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. Coelho Dias.

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

1. A Fazenda Pública, inconformada com acórdão do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, de fls. 214, no qual, concedendo-se provimento
ao recurso interposto por «Tomás Taveira - Projectos, Estudos Ur-
banos e Sócio-Económicos, SA» da sentença de fls. 115, se revogou
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esta decisão, anulando-se a deliberação da Comissão Distrital de Re-
visão que fixou o lucro tributável daquela Sociedade, relativamente
a 1985, para efeitos de contribuição industrial, por falta de funda-
mentação, daquele acórdão veio recorrer para este STA, assim con-
cluindo a alegação do recurso:

“1a- Foi feito exame à escrita da recorrente nos temros do artigo 114o

do CCI.
2a- Não houve preterição de formalidades legais por falta de fun-

damentação, uma vez que é um conceito relativo de que depende
da natureza do acto e do seu destinatário.

3a- A fundamentação tem como finalidade dar a conhecer as razões
porque se decidiu em determinado sentido, e com o fim de possibilitar
o destinatário a optar pelo recurso contencioso.

4a- É desnecessária a fundamentação da deliberação da Comissão
de revisão, sempre que a mesma se baseia em informação dos serviços
competentes, e que conste do processo individual do contribuinte,
o que foi o caso;

Logo tal deliberação foi tomada por remissão (neste sentido ver
Ac. do STA de 25.7.73 ind A.P. Diário do Governo de 27.2.75, a
pág. 668).

5a- Violou o douto acórdão recorrido, o disposto nos artigos 70o,
72o e 114o do CCI, bem como, o artigo 1o do D. Lei no 256-A/77,
de 17/6.

6a- Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente
revogando-se o acórdão recorrido, como é aliás, de inteira justiça.”

1.1. Contra-alegou a Sociedade recorrida pugnando pela manu-
tenção do acórdão sob censura e acrescentando, por mera cautela,
que a impugnada deliberação da Comissão de Revisão, não só carecia
de fundamentação como era juridicamente inexistente ou, pelo menos,
nula e de nenhum efeito, por não se ter constituído regularmente.

1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, citando ju-
risprudência de ambas as Secções deste Tribunal, emitiu parecer no
sentido de ser negado provimento ao recurso.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada nos autos a seguinte matéria de facto:
“A) A impugnange encontrava-se tributada pela R.F. do 16o Bairro

Fiscal de Lisboa pelo Sistema do grupo A de Cont. Industrial.
B) Foi efectuado exame à sua escrita pela Inspecção-Geral de Fi-

nanças a qual em relatório constante de fls. 23 e ss. dos autos e
que se dá por inteiramente reproduzido se concluía pela falta de
credibilidade da escrita da impugnante propondo, por isso, que a
matéria colectável dos exercícios de 1984 a 1988, se fizesse nos moldes
do grupo B da Cont. Ind.

C) Esta fixação foi autorizada por despacho do SEAF tendo, por
despacho do Sr. Chefe R.F. do 16o Bairro Fiscal de Lisboa de 25/10/89
sido determinada a matéria colectável de 62.885.957$00 para o exer-
cício de 1984, 48.160.992$00 para o exercício de 1985, 0 escudos para
o de 1986, 136.492.426$00 para o de 1987 e 0 para o de 1988, as
quais foram notificadas à impugnação em 27/10/89 para efeito de
reclamação dentro do prazo de 15 dias.

D) Na sequência dessas notificações veio a impugnante reclamar
em 13/11/89 dos montantes determinados em relação aos exercícios
de 1984, 1985 e 1987.

E) A reclamação, depois de informada pelos SFT, foi remetida
à Comissão Distrital de Revisão.
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F) Esta, em reunião de 29 de Novembro de 1989, através da acta
no 166 certificada a fls. 18 e ss. dos autos e aqui dada por reproduzida,
deliberou por unanimidade manter as matérias colectáveis já deter-
minadas pelo Chefe da R.F., bem como fixar, respectivamente, os
agravamentos de 629.000$00, 482.000$00 e 1.365.000$00.

G) As matérias colectáveis foram de novo notificadas à impugnante
em 4/12/89 e produziram as colectas constantes dos mandados ane-
xados aos autos por fotocópias que se dão por reproduzidos.

H) As mesmas foram debitadas ao Tesoureiro da Fazenda Pública
em 30/12/89 respectivamente pelos conhecimentos nos 161 de 1984,
153 de 1985 e 274 de 1987, acrescidas dos referidos agravamentos.”

2.1. Face a esta factualidade e depois de apreciar os demais fun-
damentos do recurso então interposto, em sentido desfavorável à So-
ciedade recorrente, debruçou-se o acórdão recorrido sobre a questão
de saber se a decisão da Comissão que fixou a matéria colectável
estava legalmente fundamentada.

E, perfilhando o entendimento seguido no ac. do pleno desta Secção,
de 17.3.93, rec. 13.339, junto, por fotocópia, a f. 176, e certificado
a fls. 184 e segs., no qual se decidira, em caso semelhante da mesma
recorrente, anular a deliberação da referida Comissão, entendeu o
acórdão, ora sob censura, ocorrer, também, no caso em análise, clara
insuficiência de fundamentação, equivalente à sua falta, na deliberação
que fora impugnada, julgando procedente o recurso, revogado a de-
cisão da 1a Instâcia e anulando tal deliberação.

2.2. Vejamos, pois, se assiste razão à ora recorrente Fa Pa nas
críticas que faz a tal acórdão do T.T. de 2a Instância, as quais se
reconduzem todas, como se vê das conclusões do recurso, ao decidido
quanto à fundamentação daquela deliberação.

Ora, tal como no acórdão recorrido, também aqui se consideram
inteiramente válidas as razões aduzidas no citado acórdão do pleno
desta Secção, o qual se integra na jurisprudência corrente e pacífica
deste STA, acrescendo que, conforme se vê do probatório, daquele
acórdão do pleno da Secção, e das certidões de fls. 18 e 192, está
em causa a mesma fundamentação, apenas divergindo os anos a que
respeitam os lucros tributáveis fixados: 1985, nestes autos, 1987, na-
queles em que foi tirado tal acórdão.

E não há, de facto, quaisquer dúvidas quanto à insuficiência da
fundamentação da deliberação em causa, equivalente à falta de fun-
damentação exigida pela lei.

Na verdade, exigindo a lei, então aplicável - arto 76o, § 3o do
C.C. Ind. — que as deliberações das aludidas comissões fossem fun-
damentadas, o que ficava a constar das respectivas actas, o cumpri-
mento cabal dessa exigência é de apreciar, no caso, à luz do que
então se dispunha nos nos 2 e 3 do arto 1o do DL 256-A/77, de
17 de Junho, quanto à fundamentação dos actos administrativos em
geral.

E, conforme prescreviam essas normas e explicitava a jurisprudência
“. . . A fundamentação há-de ser expressa através de uma exposição
sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, per-
mintindo que, através dos seus termos, se apreendam com precisão
os factos e o direito com base nos quais se decide; suficiente, pos-
sibilitando um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja,
as razões de facto e de direito que determinam o órgão ou agente
a actuar como actuou; e congruente, de modo que a decisão constitua
conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua jus-
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tificação, envolvendo entre eles um juízo de adequação, não podendo
exigir contradição entre os fundamentos e a decisão [. . . ]. Por outro
lado, é equivalente à falta de fundamentação, a adopção de funda-
mentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não es-
clareça concretamente a motivação do acto (arto 1o, no 3)” - cfr.
ac., deste STA, 1a Secção, de 29.3.90, “A.D.” no 349, pág. 29.

Por outro lado, o no 2 do citado arto 1o permitia a fundamentação
por remissão, “per relationem”, através de declaração de concordância
com os fundamentos de anterior parecer, informação ou proposta,
que ficariam a constituir parte integrante do acto, tendo essa de-
claração de ser “. . . expressa (arto 1o, 2) e inequívoca (arto 1o, 3)
e, por outro lado, os motivos adoptados têm de apresentar as ca-
racterísticas exigidas pelo no 3 do arto 1o; quer dizer não devem apre-
sentar-se obscuros, contraditórios e insuficientes, nem ser abstratos,
o que frustraria um dos fins da lei que é o de esclarecer concretamente
o interessado da motivação do acto, de modo a permitir-lhe “uma
opção consciente entre a aceitação da sua legalidade e a justificação
de um recurso contencioso” (v. preâmbulo do diploma;. . .) - cfr. ac.,
deste STA, pleno da 1a Secção, de 5.4.90, “A.D.” no 346, pág. 1253.

Deve ter-se em conta, ainda, conforme jurisprudencialmente se
tem entendido, que a fundamentação é um conceito relativo, salvo
quanto à característica da sua congruência, dependendo do tipo de
acto em concreto e das suas circunstâncias, especialmente da específica
situação e do interessado, considerado este como um destinatário
normal (cfr., entre outros, o ac. da 1.a Secção deste STA, de 25.2.93,
“A.D.”, n.º 384, pg. 1221, e o pleno, desta 2a Secção, certificados
nos autos).

Saliente-se, ainda, conforme se refere neste último aresto, que a
fundamentação da deliberação, com exigência dos referidos requisitos,
se impunha na medida em que a mesma negava ou afectava direitos
invocados pela ora recorrida, decidindo contra a pretensão por ela
formulada, sendo que, conforme recentemente se tem entendido, tal
fundamentação é exigível nos actos tributários desse tipo, por não
constituírem “. . . um mero acertamento massivo ou de série”, mesmo
no regime anterior ao instituído pelo CPT.

Ora, conforme se vê da acta de 29.11.89, no 166, referida na alínea
F) do probatório, a Comissão Distrital de Revisão, depois de enunciar
os elementos atendidos, relegou, para final, os fundamentos da de-
liberação em que manteve o lucro tributável, contestado, para o ano
de 1985, como sucedeu para outros anos, sendo esses fundamentos
os seguintes:

“(a) As taxas médias do lucro sobre as compras e vendas;
(b) As taxas médias de rentabilidade do capital investido;
(c) Os coeficientes técnicos do consumo de matérias-primas nos

casos em que tal se verifica;
(d) As informações oficiais e as declarações dos contribuintes.”
Verifica-se, assim, face ao disposto no arto 52o do CIRC, quanto

à determinação do lucro tributável por métodos indiciários, normativo,
aliás, inaplicável no caso dos autos, em que estava em causa o exercício
de 1985, dado que o CIRC entrou em vigor em 1 Jan. 89 - arto 2o

do DL 442-B/88, de 30 de Novembro - que a Comissão, para fun-
damentar a deliberação, se limitou a enunciar os pressupostos legais
daquele normativo, ficando-se, assim, por um nível de abstracção,
com um quadro adaptável a qualquer outro acto do mesmo tipo legal,
que não esclarece, minimamente, as motivações do órgão para a de-
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liberação que tomou, tendo em atenção as exigências da fundamen-
tação supra-referidas.

E não pode sustentar-se, como pretende a recorrente, que a de-
liberação “foi tomada por remissão”, por ser desnecessária a fun-
damentação daquela, quando se baseia em informação dos serviços
competentes, constante do processo individual do contribuinte.

É que, conforme se disse já, a fundamentação por remissão pres-
supõe, além do mais, uma declaração expressa de concordância com
anteriores pareceres, informações ou propostas, elementos estes que
terão de revestir as características exigidas à fundamentação au-
tónoma.

Ora, inexiste, no caso, declaração remissiva expressa, apenas ha-
vendo referência a elementos respeitantes a vários contribuintes, sem
qualquer concretização de factos existentes nesses elementos que, nu-
ma sequência lógica e apreensível pelo destinatário, justificassem a
deliberação tomada, ficando aquele a conhecer o “iter” cognoscitivo
e valorativo de tal deliberação.

Há que concluir, pois, pela insuficiência da fundamentação da de-
liberação, equivalente à sua falta, conforme bem se decidiu no acórdão
recorrido, que deve manter-se por isso, na ordem jurídica, por não
ter violado qualquer das normas invocadas pela Fa Pa recorrente.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — António José Pimpão — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Segurança Social. Contribuições. Natureza. DL.s n.os 179/90
de 5/6, 140-D/86 de 14/6 e 295/86 de 19/9. Constitucio-
nalidade. Autorizações constantes do Orçamento. Vigência.
Gratuitidade do ensino básico.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As contribuições para a segurança social têm desde a
Constituição de 1976 a natureza de impostos especiais.

II — Como tal, elas estão sujeitas ao princípio da legalidade
tributária sob a forma de reserva de lei formal da As-
sembleia da República ou de decreto-lei do Governo emi-
tido a coberto de lei de autorização do Parlamento.

III — O DL. n.o 179/90, ao estabelecer nos seus art.o 4o e 10o,
respectivamente, a incidência e taxa das contribuições
para a segurança social e a sua aplicação desde a entrada
em vigor do DL n.o 321/88, de 22 de Setembro, padecem
de inconstitucionalidade orgânico-formal.

IV — Não obstante, a sua liquidação e cobrança não deixa
de ter-se por constitucionalmente autorizada quando efec-
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tuada, em data posterior à da entrada em vigor dos DL.s
n.os 140-D/86 e 295/86.

V — A autorização legislativa constante do Orçamento relativa
a política fiscal pode ser utilizada mais de uma vez no
decurso do ano a que ele respeita.

VI — O princípio constitucional da gratuitidade do ensino bá-
sico não postula a inconstitucionalidade da exigência das
contribuições devidas pelas entidades patronais dos
docentes.

Recurso n.o 21 343; Recorrente: Colégio Sá de Miranda; 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. O Colégio Sá de Miranda, da responsabilidade da Sociedade

de Estabelecimentos de Ensino Particular Magistra, L.da, dizendo-se
inconformado com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
(actualmente Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo), de 96.03.19, que, negando provimento ao recurso,
confirmou a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(4o Juízo), de 94.09.15, sentença esta que, por seu lado, julgara im-
procedente a impugnação deduzida contra a liquidação, efectuada
à impugnante, das contribuições para o CRSS de Lisboa relativas
ao período de Janeiro de 1991 a Abril de 1991, no total de 499 707$00,
sendo 200 000$00 de retroactivos pagos nos termos dos art.os 4o e
7o do DL. n.o 179/90, de 5 de Junho, dele recorre para esta formação
judicial, pedindo a sua revogação.

2. Como causa de pedir da impugnação, a ora recorrente alegou
que o acto sindicado padecia, em resumo, da ilegalidade da inexistência
dos factos tributários decorrente da inconstitucionalidade orgânico-
-formal da norma que criara tais contribuições - o art.o 4o do DL.
n.o 179/90, de 5 de Junho -, e de ofensa ao princípio da retroactividade
da lei fiscal.

De inconstitucionalidade, porque, tendo estas a natureza de im-
postos, a sua criação - argumenta ele -, estava sujeita ao princípio
da reserva de lei formal da Assembleia da República, salvo autorização
concebida ao Governo, de acordo com o disposto nos art.o 106o n.o
2 e 168o n.o 1 al. i) da Constituição da República, e este fê-lo por
decreto-lei emitido a coberto da al. a) do art.o 201o do mesmo com-
pêndio fundamental.

De inconstitucional retroactividade, por a aplicação retroactiva pre-
vista no art.o 10o do citado decreto-lei ofender o princípio da protecção
da confiança dos cidadãos ínsito no princípio do Estado de Direito.

3. Para negar provimento ao recurso, o acórdão recorrido, dis-
correndo dentro da mesma linha de pensamento da 1a instância, con-
siderou, em resumo, que as contribuições para a Segurança Social,
sem distinguir sequer entre as devidas pelos trabalhadores e pelas
entidades patronais, eram receitas para fiscais sinalagmáticas, qua-
lificáveis de prémios de seguro de direito público, e não impostos
que, enquanto tal, não estavam sujeitas ao princípio da legalidade
sob a forma de reserva de lei formal da Assembleia da República,
bem podendo ser criadas por diploma do Governo, e que, atenta

(1) Ac. de 25.06.97 in Rec. 19 381.
(2) Ac. de 14.02.96 in D. República, II Série, de 23.05.96.
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essa natureza não fiscal, deixava de ter qualquer sentido a aplicação
do alegado princípio da irretroactividade das leis fiscais, mesmo con-
siderando-se ter ele consagração constitucional, o que não era to-
talmente líquido.

4. Refutando esta decisão, o recorrente pretexta nas suas alegações
repetindo argumentos antes não acolhidos, que as contribuições em
exame têm a natureza de impostos, como vem sendo entendido por
este Supremo; estão, por via disso, sujeitas ao princípio da legalidade
tributária sob a forma de reserva de lei da Assembleia da República
(art.o 168o n.o 1 al. i) da C. R. P.) e que os art.o 4o, 7o, 8o e 10o

do decreto-lei n.o 179/90, de 5 de Junho, o decreto-lei n.o 140-D/86,
de 14 de Junho e o decreto-lei n.o 295/86, de 19 de Setembro são,
consequentemente, inconstitucionais por haverem sido emitidos pelo
Governo e os dois últimos ainda por violação no n.o 3 daquele preceito
constitucional por terem sido ambos publicados ao abrigo da mesma
autorização legislativa (a Lei n.o 9/86, de 30 de Abril).

Mais sustenta que as normas destes diplomas são ainda incons-
titucionais pelo facto do ensino ministrado na escola recorrente dever
ser gratuito, nos termos do art.o 74o n.o 3 al. a) da CRP corroborado
pelo 26o n.os 1 e 3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
e da incidência de qualquer imposto sobre uma instituição de interesse
público, com as prerrogativas das pessoas colectivas de utilidade pú-
blica, sem admissão de excedentes lucrativos, constituir violação do
art.o 107o n.os 2 e 4 da CRP, tendo em conta que no ensino particular
e cooperativo os encargos com o pessoal são 80% da despesa total.

5. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o julgado, con-
quanto sob diversa fundamentação.

Argumenta a recorrida que, embora tendo a natureza de impostos,
as contribuições em causa já antes do art.o 4o do DL. n.o 179/90
tinham cobertura legal em face do disposto na Lei n.o 28/84 e nos
DL.s n.os 140-D/86 e 295/86, pelo que aquele preceito não era
inconstitucional.

6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pronunciou-se, no seu pa-
recer, pela confirmação do decidido. mas por adesão à tese exposta
pela Fazenda Pública cuja bondade fora acolhida em acórdãos deste
Supremo (1) e do Tribunal Constitucional. (2)

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se são ilegais pelas invocadas razões de inconsti-

tucionalidade as contribuições para a Segurança Social a que se re-
ferem os art.os 4o e 10o do DL. n.o 179/90, de 5 de Junho relativas
ao período de Janeiro a Abril de 1991.

2. A matéria de facto.
As instâncias deram por provados os seguintes factos:
a) A recorrente é um estabelecimento de ensino particular integrado

nos objectivos do sistema educativo, nos termos da declaração emitida
pela Direcção-Geral do Ensino Particular e Cooperativo em 10.07.80.

b) No período de Janeiro a Abril de 1991 a recorrente pagou de
contribuições patronais para a previdência referente a pessoal docente
a quantia de 499 707$00 (sendo 200 000$00 referentes a retroactivos
pagos por força do disposto no art.o 7o do DL. n.o 179/90 e 299 707$00



(3) Cfr., entre outros, Alberto Xavier, Manual de Direito Discal, I, 1981, págs. 66 e
segs. e Acs. deste tribunal, de 82.03.18, in Acs. Dts. 247-970; 82-04-21, 82-04-21, 82-04-14
e 92-09-30, in Recs. 1900, 1862, 1888 e 14.507.

(4) Cf. António Braz Teixeira, Natureza Jurídica das Contribuições para a Previdência,
Estudos, Centro de Estudos Fiscais, Vol. I, 1983, págs. 16 e Ac. do T.C. n.o 363/92, de
92.11.12, in D.R, II Série, de 93.04.08.
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referentes a contribuições mensais pagas nos termos do art.o 4o do
mesmo dec-lei).

3. O mérito do recurso.
3.1. A questão da natureza das contribuições patronais para a Se-

gurança Social.
Tem sido muito discutida, na doutrina e na jurisprudência, a ver-

dadeira natureza das contribuições para a Segurança Social, quali-
ficando-as alguns, segundo um critério monista, como taxas ou prémios
de seguro de direito público em benefício próprio ou de terceiro (3),
e outros como impostos (4).

A primeira tese releva, essencialmente, o facto de tanto as con-
tribuições dos trabalhadores como as pagas pelas entidades patronais
estarem adstringidas à satisfação do mesmo interesse público que
é o de prevenir economicamente a satisfação de certas prestações
em casos de carência social esperada, associada a certos eventos
futuros.

É neste elemento finalista que se justifica a adopção de um critério
monista de qualificação jurídica.

Segundo aquela perspectiva, a compleição jurídico-económica de
tais contribuições seria semelhante à dos contratos de seguro em que
uma das partes procura prevenir o risco de uma futura carência eco-
nómica mediante o pagamento actual de determinado prémio e a
outra assume o risco dessa compensação futura.

O pagamento actual preveniria o risco de pagamento de certas
prestações em casos como a invalidez, velhice e morte, doença, ma-
ternidade e encargos familiares, cuja satisfação deve ser assegurada
pela comunidade político-social.

A diferença entre as duas situações estaria em que aqui os prémios
não seriam contratualmente ajustados mas autoritariamente fixados
e o risco não seria uma álea pendente sobre a cabeça de um obrigado
contratual mas sobre a comunidade social, teria uma natureza pública
enquanto evento a prevenir pela comunidade política.

Teríamos, assim, de um lado, a imposição unilateral do cumpri-
mento de uma certa prestação pecuniária (as contribuições) e, si-
multaneamente, do outro, a garantia do asseguramento do pagamento
das prestações compensadoras da esperada carência económica as-
sociada à verificação dos riscos aleatórios temidos.

Neste conspecto, tanto poderia defender-se que as contribuições
teriam a natureza de taxas como de prémios de seguro de direito
público.

Tudo dependia da colocação do acento tónico no elemento tido
por mais caracterizante.

Quem pusesse o acento tónico na unilateralidade da definição por
banda da autoridade pública do montante das contribuições e na exis-
tência de uma certa correspectividade económico-jurídica entre o pa-
gamento dessa prestação pecuniária e o recebimento eventual das
prestações de previdência, privilegiaria os elementos caracterizantes
do tipo tributário das taxas e como tais as haveria.

(5) Cf. J J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa,
Anotada, 3a edição, págs. 339.
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Quem relevasse fundamentalmente o aspecto do acautelamento
público da não verificação das situações de carência associada à ve-
rificação dos riscos prevenidos, escolheria a outra qualificação de pré-
mios de seguro de direito público.

Temos, porém, que esta visão das coisas está enfeudada a uma
realidade histórica ultrapassada que, como tal, não pode ter validade
científica actual.

Poderia defender-se a referida concepção nos tempos em que as
caixas de previdência, constituídas por ramos de actividade, apenas
cobriam os riscos dos associados nelas inscritos e em que o pagamento
das prestações visava essencialmente garantir a formação de um capital
que assegurasse, pelo seu investimento nos mais diversos domínios,
desde o imobiliário ao financeiro, a obtenção de um rendimento que
possibilitasse o pagamento no futuro das prestações de previdência.

Note-se que as técnicas de gestão de tais caixas estavam, até, ajus-
tadas às das empresas seguradoras, com a obrigação, inclusive, da
constituição de reservas matemáticas de capital e admitiam a própria
liquidação do património social a favor dos inscritos.

Ora, a partir da Constituição da República de 1976, ruíram todos
os fundamentos deste edifício de natureza corporativa.

A lei fundamental passou a conformar a segurança social como
um direito fundamental dos cidadãos às prestações necessárias em
estado de carência originada por velhice, invalidez, doença, desem-
prego, maternidade e outras situações, cometendo ao Estado a obri-
gação de a fornecer através de um sistema integral, universal, uni-
ficado, descentralizado e participado (art.o 63o da C.R.P. e 5o da
Lei n.o 28/84, de 14/8).

Ao exigir que o sistema abranja todos os cidadãos, independen-
temente da sua situação profissional; contemple todas as situações
de falta ou de diminuição de bens de subsistência de capacidade para
o trabalho e «todo o tipo de prestações adequadas a garantir o cidadão
em face de situações de auto-insuficiência ou desemprego» (5), o
legislador constitucional assumiu a segurança social como uma ne-
cessidade pública primária que só o Estado está em condições de
pacificar.

No seu horizonte nunca poderá estar, pois, um sistema que seja
funcione apenas com base nas contribuições dos seus beneficiários,
na medida em que, mesmo aqueles que não possam para ele contribuir,
não foram dele excluídos.

Todos os cidadãos contribuintes ou não do sistema passaram a
ser seus beneficiários, sem embargo de algumas das suas prestações
(como a de reforma) estarem condicionadas à participação específica
do beneficiado (art.os 10o a 34o da Lei da Segurança Social n.o 28/84,
de 14 de Agosto).

Nesta óptica as contribuições de alguns dos beneficiários do sistema
passaram a ser apenas um dos seus meios de financiamento, a par
dos impostos típicos e de outras receitas.

É certo que elas não se desprendem da sua fonte geradora e do
fim em vista do qual são exigidas, não entrando no «caldeirão» fi-
nanceiro das receitas do Estado (entesouramento) para aí aguardar
a oportuna utilização na satisfação da necessidade pública, no mo-
mento em que esta seja reclamada.



(6) Teixeira Ribeiro, A Reforma Fiscal, 1989, págs. 97 e 98.
(7) Era o que acontecia com as “taxas” cobradas pelos chamados Organismos de Coor-

denação Económica que eram verdadeiros impostos, como unanime entendeu a jurisprudência
(vide, entre outros, os acórdãos deste Supremo, de 18.01.84, de 29.11.89 e 29.01.92, in,
respectivamente, Acs. Dts. 270o-770, 343o-923 e 379o-772) e ainda com os impostos aduaneiros
cujo escopo principal seja a protecção da indústria do país.

(8) É o que se passa com os impostos para as autarquias locais (contribuição autárquica
e sisa, por exemplo).

(9) É o que se passa com as quotizações para o Fundo de Desemprego, hoje incluídas
na “taxa social única” (DL. n.o 140-D/86).
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No caso, estamos perante cobrança de receitas que estão consig-
nadas a determinado fim.

Pese, embora, o facto de lhe faltar aquele atributo finalista do
entesouramento geral do Estado, próprio da categoria pura do imposto
fiscal (6), não será, todavia, pelo facto das receitas exigidas visarem
o conseguimento de outras finalidades, ou até só o consentimento
de outras finalidades, que se poderá, recusar, sem mais, a qualificação
das contribuições como Impostos (7).

Desde logo porque, mesmo quanto a elas, não deixa de ser possível
afirmar a existência de uma relativa indeterminação no tocante às
finalidades da sua cobrança: as contribuições entram no entesoura-
mento da Segurança Social a par das demais receitas do sistema
(art.o 50o da Lei n.o 28/84) e tanto podem ser destinadas a prestações
de contribuintes do sistema como de não contribuintes.

É claro que no regime contributivo dos beneficiários do sistema
existe uma certa relação entre as contribuições e as prestações au-
feridas um pouco paralela à que se verifica nas taxas.

De qualquer modo, sempre lhe faltará a directa e específica cor-
respectividade jurídica entre o pagamento da prestação pecuniária
e o uso dos bens semi públicos, como é próprios das taxas. O uso
das prestações diferidas apresenta-se aqui como mera eventualidade
hipotética.

Mais. No caso das contribuições das entidades patronais, nem ser
é possível afirmar a existência de uma imediação entre o sacrifício
suportado e as prestações por ele propiciadas.

Neste domínio, só na afirmação de um princípio de solidariedade
social, que está subjacente a todo o sistema fiscal, pode encontrar-se
a justificação para a imposição à sua sujeição.

Por outro lado, a categoria do imposto não afasta a possibilidade
de sua cobrança estar consignada à prossecução de certo fim, mais
ou menos determinado (8), ou até à pacificação de certa necessidade
pública concretamente identificada (9).

Podemos, pois, concluir que as contribuições para a segurança social
não tê m hoje fundamento material e financeiro diferente do dos
impostos.

Tal como estes, elas visam propiciar, de forma indistinta e inde-
terminada, a satisfação de necessidades públicas, com a única diferença
de que aqui estas necessidades públicas estão categorialmente iden-
tificadas: são apenas as que se prendem com a segurança social em
situações de carência.

Estamos, pois, uma transmutação do fundamento material das con-
tribuições, devida ao desenvolvimento dos princípios do Estado de
Direito que reclamaram uma cada vez maior solidariedade social por
banda da comunidade política, e essa transmutação não podia deixar
de afectar, evidentemente, também a sua natureza.

(10) Note-se que segundo a redacção dada ao n.o 1 do art.o 106.o, os impostos têm
como escopo a satisfaç[ao das necessidades financeiras não só do Estado como de outras
pessoas colectivas públicas, o que quer dizer que se admite que os impostos possam ser
destinados à satisfação de necessidades públicas não directamente acauteladas pelo Estado.

(11) Cf., sobre o conceito, entre outros, Teixeira Ribeiro, Finanças P]ublicas, 1991, págs. 208
e segs.; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1970, págs. 4; António Braz Teixeira,
Princípios de Direito Fiscal,1991, págs. 35 e Soares Martinez, Manual de Direito Fiscal,
1984, págs. 153 e segs.
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As contribuições para a segurança social cabem perfeitamente, hoje,
e com maior evidência depois da revisão da Constituição de 1989 (10),
dentro do sentido pré-constitucional de imposto que o art.o 106o da-
quela lei fundamental deu por adquirido, segundo o qual este é «uma
prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem o carácter de sanção,
exigida pelo Estado, com vista à realização de fins públicos» (11),
desde que, entendida a unilateralidade na acepção de inexistência
de uma contrapartida específica imediata ou mediata ou de ausência
de uma sinalagmaticidade directa.

Mas existem, ainda, outras razões que nos induzem à mesma
conclusão.

Referimo-nos, em primeiro lugar, ao tratamento que o legislador
tem dispensado desde a Constituição de 1976 às contribuições para
a segurança social, conferindo-lhes todas as prerrogativas próprias
dos impostos.

Desde logo quanto à necessidade de previsão e de autorização
anual da sua cobrança, pois o Orçamento do Estado integra também
o Orçamento da Segurança Social (art.o 105o n.o 1 da CRP), sendo
ambos votados pela Assembleia da República mediante proposta do
Governo (art.os 106o da CRP e 49o da Lei n.o 28/84) e a sua execução
é também fiscalizada pelo tribunal de Contas (art.o 107o da CRP).

As receitas propiciadas pelo sistema de segurança social, nelas com-
preendidas as advindas de contribuições, bem como as despesas cor-
respondentes, passaram a estar sujeitas ao regime de enquadramento
orçamental (art.o 105o da C.R.P).

Depois, tal como decorre do princípio da tipicidade tributária, exa-
rado no art.o 106o da CRP, a lei da segurança social passou a obrigar
que a incidência objectivo e subjectiva, a taxa, os benefícios e as
garantias dos contribuintes relativas às contribuições, passassem a ser
definidas por lei (art.os 24o, 25o, 26o, 27o, 39o a 41o e 53o da citada
Lei n.o 28/84), realçando-se o facto de a taxa ter de ser fixada no
próprio orçamento anual da Segurança Social.

Anote-se que, decerto por entender estar-lhe constitucionalmente
vedado, esta lei não remeteu para a via regulamentar a definição
de quaisquer aspectos desses elementos e, sendo assim, não podem
acontecer, relativamente a eles, outras estatuições normativas que
interpretem, integrem, modifiquem, suspendam ou revoguem qual-
quer dos seus preceitos sobre a referida matéria (art.o 112o n.o 6
da CRP).

Por outro lado, as dívidas por contribuições para a segurança social
vem gozando, dos DLs. n.os 511/76, 512/76 e 513/76, de 3 de Julho,
de toda uma série de prerrogativas emprestadas aos impostos nos
domínios da garantia pessoal pelo cumprimento (responsabilidade
subsidiária dos gerentes e administradores das sociedades de respon-
sabilidade limitada - art.os 13o do DL. n.o 103/80, de 9/5; 4o do DL.
n.o 512/76, 16o do CPCI e 13o do CPT); das garantias reais de cum-
primento (privilégios creditórios e hipoteca legal - art.os 10o a 12o



(12) Cf. Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, I, págs. 71; Maria Tereza Graça de
Lemos, Sobre a natureza jurídica das quotizações para o Fundo de Desemprego, C.T.F.
n.o 112o-7; Rodrigues Pardal. Questões de Direito Fiscal, III, págs. 265; Acs. do STJ de
20/11/84, BMJ 341.o-294 e da Rel. Évora de 30/10/78. Col. Jur., 1978, III, págs. 1420.
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do DL. n.o 103/80, 1o a 3o do DL. n.o 512/76 e 735o e segs. do C. Civil);
da cobrança coerciva através do processo de execução fiscal (art.os 8o

do DL. n.o 511/76, 46o n.o 2 da Lei n.o 28/84, 144o do CPCI e 31o

e 233o do CPT); da competência dos tribunais tributários para co-
nhecer das impugnações das liquidações e das infracções pelas faltas
de inscrição obrigatória e de entrega oportuna das folhas de ordenados
e salários (art.os 46o n.o 2 da Lei n.o 8/84 e 8o do DL. n.o 511/76)
e da utilização dos processos de impugnação e de transgressão (ora
contra-ordenação - art.os 180o do CPT e 1o do RJIFNA) para tal
efeito.

Mas há, ainda, outros aspectos em que é evidente a postura do
legislador de identificação da natureza das contribuições com a dos
impostos e que se mostra retratada na concepção de um regime se-
melhante de natureza substantiva.

Hoje, o prazo de prescrição de ambos os tributos é o mesmo
(art.os 34o do CPT, 53o n.o 2 da Lei n.o 28/84). Também a liquidação
dos juros de mora por contribuições não pagas no tempo oportuno
está sujeita ao mesmo prazo de caducidade de cinco anos (art.os 33o

do CPT e 7o do DL. n.o 511/76).
Regista-se, ainda, uma uniforme protecção do segredo fiscal

(art.os 43o da Lei n.o 28/84, 7o n.o 1 do DL. n.o 290/88, de 24/8 e
27o do RJIFNA).

Por último, a mais expressiva manifestação daquele entendimento
legislativo está vertida na adopção de uma “taxa social única” pelo
DL. n.o 140-D/86 de 14 de Junho.

Não obstante as quotizações para o Fundo de Desemprego sempre
haverem sido consideradas pela doutrina e jurisprudência como im-
postos (12), o certo é que este diploma os fundiu num só tributo,
ficando por ele unificada a base da incidência e o sistema de liquidação
e cobrança.

Não podendo sustentar-se ter havido uma conversão da natureza
das quotizações para o Fundo de Desemprego de impostos em prémios
de seguro ou taxas, pese embora a denominação atribuída pelo le-
gislador, mais com o intuito de evidenciar a consignação das receitas
obtidas e levar à aceitação do regime do que fazer qualquer opção
doutrinal, parece que a conclusão a tirar da alteração legislativa só
terá de ser a de ambos os tributos têm igual natureza e essa é a
de impostos.

Temos, pois, por seguro que as contribuições para a segurança
social têm, hoje, a natureza de impostos, conquanto impostos especiais,
independentemente de serem ou não devidas pelos trabalhadores ou
pelas entidades patronais, e sem reserva alguma na última hipótese
que se corresponde afinal à do caso concreto.

3.2. As contribuições para a segurança social e o princípio da le-
galidade tributária.

Como impostos que são, as contribuições estão sujeitas ao princípio
constitucional da legalidade tributária sob a forma de reserva de lei
formal: todos os elementos essenciais das contribuições têm de constar
da lei (art.o 103o n.o 2 da CRP) ou seja, todo o critério de decisão
tem de constar exaustivamente da lei sem margem para qualquer

(13) Neste sentido se pronunciou o Prof. Teixeira Ribeiro em anotação favorável ao
acórdão deste Supremo de 24.01.96, o Rec. 19 585 Acs. Dts. 412o-474 e segs.), publicada
na Rev. Leg. e Jur., ano 129o, n.o 3863, págs. 49.
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discricionariedade administrativa quanto a tais elementos (princípio
da tipicidade legal) e esta lei só pode ser uma lei da Assembleia
da República ou decreto-lei do Governo, mas neste caso no exercício
de autorização legislativa conferida por aquela (art.os 103o n.o 2 e
165o n.o 1 al. i) do mesmo compêndio fundamental) (13).

Quer dizer, também as contribuições para a sentença social en-
contram a legitimidade da sua cobrança no princípio da auto tributação
ou da tributação consentida, ou seja de que as imposições fiscais
apenas podem ser determinadas pelos próprios cidadãos através dos
seus representantes no Parlamento.

Trata-se de um entendimento que encontra apoio em várias dis-
posições da lei ordinária (Lei da Segurança Social) e da própria Cons-
tituição, como já se demonstrou.

3.3. A inconstitucionalidade do DL. n.o 179/90, de 5 de Junho.
Este diploma foi emitido sob invocação de exercício da competência

legislativa concorrente do Governo com a da Assembleia da República,
ou seja, sem a cobertura de qualquer delegação legislativa do par-
lamento, como se vê do acto de a radicar na então al. a) do n.o 1
do art.o 201o da Constituição (actualmente 198o n.o 1 al. a)).

Ora, o seu art.o 4o veio dispor, com relação aos professores do
ensino não superior. particular e cooperativo, o seguinte: «1 - as con-
tribuições devidas para o regime geral de segurança social são cal-
culadas pela aplicação às remunerações pagas e recebidas da taxa
de 10%, da responsabilidade das entidades empregadoras» e «2 - A
percentagem referida no número anterior engloba a taxa de 0,5%
prevista no art.o 2o do DL. n.o 200/81, de 9 de Julho, destinada ao
financiamento da cobertura de risco de doença profissional».

E, ao demarcar a data a partir da qual os seus efeitos se produziriam,
o seu art.o 10o estatuiu que «o presente diploma produz efeitos desde
a data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 321/88, de 22 de
Setembro».

Estamos, evidentemente, perante normas conformadoras de ele-
mentos essenciais das contribuições para a segurança social que estão
incluídos no falado princípio da legalidade tributária sob a forma
de reserva de lei formal da Assembleia da República.

Não dispondo o Governo de delegação legislativa deste órgão de
soberania popular, é evidente que o poder legislativo exercido padece
de incompetência constitucional e as normas por ele constituídas do
inerente vício de inconstitucionalidade orgânico-formal.

E esse vício persiste ainda que o regime estatuído se possa ter
revelado mais favorável aos contribuintes do sistema, como adiante
se registará, já que a Constituição não acautela, neste domínio, qual-
quer princípio de tratamento mais favorável aos contribuintes que
afaste a aplicação do princípio da legalidade tributária.

É claro que esta conclusão apontaria para a procedência das causas
de pedir da impugnação e, consequentemente, para a provimento
do recurso, já que assim não fora julgado.

Mas assim não é.
3.4. A legalidade da cobrança das contribuições em causa à face

do disposto nos Decretos-Leis n.os 140-D/86, de 14 de Junho e 295/86,
de 19 de Setembro.



(14) Publicado no D. República, II Série, de 23.05.96.
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E não o é porque a cobrança das contribuições em causa, referentes
ao período de Janeiro a Abril de 1991 alcançam legitimidade cons-
titucional perante o disposto nestes diplomas, como se concluiu no
acórdão do Tribunal Constitucional n.o 183/96, de 14 de Fevereiro (14)
cuja argumentação aqui se segue de perto.

Vejamos então.
O Decreto-lei n.o 179/90 não veio estabelecer uma normatividade

tributária que não tivesse já de ser distraída, até em termos mais
amplos ou gravosos, do disposto nestes diplomas.

A Lei n.o 9/79, de 19 de Março, que estabeleceu as bases do sistema
de ensino particular e cooperativo, apontou para uma progressiva
harmonização entre a carreira dos docentes do ensino não superior,
particular e cooperativo, e a dos docentes do ensino não superior
oficial, sintonização essa que devia ser reflectida também na regulação
dos seus contratos de trabalho (art.o 12o).

Pois bem. Sobre a correspondência das carreiras veio a pronun-
ciar-se o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo aprovado, en-
tretanto, através do Decreto-Lei n.o 553/80, de 21 de Novembro.

E entendendo justificar-se também aquele objectivo da correspon-
dência entre a situação dos professores dos dois sectores do ensino
não superior, no domínio da segurança social relacionada com os
contratos de trabalho sobre cujo sistema a adaptar a lei de bases
era omissa, o legislador do Decreto-Lei n.o 327/85, de 8 de Agosto
veio prever a inscrição dos docentes do ensino não superior, particular
e cooperativo «na Caixa Geral de Aposentações e no Montepio dos
Servidores do Estado, ficando abrangido pelas disposições do Estatuto
da Aposentação e do Estatuto das Pensões de Sobrevivência».

Os docentes em causa estavam abrangidos, então, pelo sistema de
segurança social dos trabalhadores por conta de outrem e, como tal,
o regime das respectivas contribuições. quanto a eles e quanto às
entidades patronais, era o que constava do DL. n.o 140-D/86, de 14
de Junho, com as alterações nele introduzidas pelo DL. n.o 295/86,
de 19 de Setembro.

Por força daquela estatuição, os docentes em causa deixariam de
estar sujeitos a tal regime de segurança social dos trabalhadores por
conta de outrem, a partir do momento em que entrasse em fun-
cionamento o novo sistema, mas apenas no tocante ao âmbito regulado
ou seja, no concernente às prestações diferidas pelas eventualidades
de invalidez, velhice e morte, pois a tanto se limitou a transferência
de garantia da realização de tais prestações para a Caixa Geral de
Aposentações e Montepio dos Servidores do Estado, mediante a con-
sequente aplicação do Estatuto da Aposentação e do Estatuto das
Pensões de Sobrevivência.

De fora ficou, pois, ainda, o âmbito material do regime de segurança
social correspondente à garantia de efectuação das chamadas pres-
tações imediatas por eventualidades de doença, doença profissional,
maternidade, desemprego e encargos familiares, não contemplado na-
quele DL. n.o 327/85.

Todavia, os docentes em causa não podiam deixar de ter direito
a elas, dada a universalidade do âmbito material do regime de pres-
tações do sistema de segurança social e de as mesmas fazerem parte
dele, de acordo com o previsto no n.o 1 do art.o 19o da Lei da Segurança
Social (n.o 28/84, de 14/8).

(15) Neste sentido se pronunciaram, além dos acórdãos referidos nas duas primeiras
notas, o acórdão deste Supremo de 08.10.97 in Rec. 19 585.
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Entretanto veio a ser publicado o DL. n.o 321/88 de 22 de Setembro
que passou a autorizar aquela prevista inscrição do pessoal docente
em causa na Caixa Geral de Aposentações e no Montepio dos Ser-
vidores do Estado e dispôs, também, que ele ficava «. . . abrangido
pelas disposições constantes dos respectivos estatutos em tudo o que
não fosse contrariado pelo presente diploma».

Os estabelecimentos de ensino passaram, então, a ter a obrigação
de deduzir nos vencimentos destes professores as quotizações legais
devidas por esses estatutos e de remetê-las para aquelas instituições
dentro dos prazos legais (art.o 9o), bem como de participar nos en-
cargos do financiamento do sistema segundo «portaria dos Ministros
das Finanças e da Educação» (art.o 10o).

E em conformidade com este último preceito, veio a Portaria
n.o 1/89, de 2 de Janeiro estabelecer que «cada estabelecimento de
ensino não superior, particular e cooperativo, entregará à Caixa Geral
de Aposentações e ao Montepio dos Servidores do Estado quantias
iguais às quotas deduzidas nas remunerações do respectivo pessoal
docente».

Ora, face a este quadro normativo, tem de concluir-se que os es-
tabelecimentos de ensino não superior, particular e cooperativo, es-
tavam obrigados a financiar, nos termos expostos, o novo sistema
de segurança social, restrito ao âmbito material precisado, e con-
tinuavam a não estar exonerados do dever de financiar o regime de
segurança social anterior quanto ao âmbito material não abrangido
naquele das prestações imediatas pelas eventualidades de doença,
doença profissional e outras citadas.

Porém, para evitar-se a possibilidade das entidades empregadoras
terem, eventualmente, de suportar encargos superiores aos que antes
a lei antes lhes impunha, decorrente da obrigatoriedade da contri-
buição para os dois sistemas, foi entretanto, publicado o citado DL.
n.o 179/90 e previu-se a sua aplicação desde a data da entrada em
vigor do citado DL. n.o 321/88, ou seja, desde a data em que passou
a poder efectuar-se a inscrição do pessoal docente na Caixa Geral
de Aposentações e no Montepio dos Servidores do Estado e em que
estes passaram a garantir o seu direito às chamadas prestações di-
feridas de segurança social (art.os 4o e 10o).

Mas se a relação tributária correspondente ao âmbito material em
causa não poderá ser definida pela aplicação destes preceitos, por
mor da sua inconstitucionalidade orgânico-formal, terá, então, de con-
tinuar a sê-lo pela aplicação da lei anterior cujo regime eles visaram
substituir ou seja, a cobrança das contribuições em causa, relativas
ao âmbito não abrangido pelo DL. n.o 321/88, não obstante afastada
a aplicação do controvertido DL. n.o 179/90, continua a estar justificada
naquele Decreto-Lei n.o 140-D/86, com a redacção dada a alguns
dos seus preceitos pelo DL. n.o 295/86 (15).

E porque a vigência destes diplomas vem de data anterior àquela
a que o legislador do DL. n.o 179/90 mandou imputar os seus efeitos
ou seja, de data anterior à de 22 de Setembro de 1988 (que corresponde
à do DL. n.o 321/88), deixa de ter sentido a alegação da proibição
da aplicação de lei fiscal retroactiva.

Está-se, neste caso, perante uma simples aplicação da lei a factos
futuros.



(16) Sobre a matéria, vejam-se Cardoso da Costa, Sobre as autorizações legislativas da
Lei do Orçamento, in Bol. da Faculdade de Direito de Coimbra - Estudos de homenagem
ao Prof. Teixeira Ribeiro, 1983, págs. 407 e segs., e, entre outros, os acs. deste Supremo
de 18.10.89, 13.12.89 e 21.02.90, in, respectivamente, Recs. 10 546, 11 916 e 12 003 (este
publicado nos Acs. Dts. 346o-1221).
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Não se verifica, pois, a imputada ilegalidade de não estarem pre-
vistas constitucionalmente as contribuições liquidadas.

3.5. A constitucionalidade dos DL.s n.os 140-D/86 e 295/86.
A recorrente controverte a legalidade constitucional destes diplo-

mas sob pretexto de que eles não poderiam ter sido emitidos, como
foram, ao abrigo da mesma autorização legislativa, - a Lei n.o 9/86,
de 30 de Abril -, pelo que acabavam por violar aquele princípio da
legalidade tributária de reserva de lei formal da Assembleia da
República.

Mas não tem razão.
É certo que o n.o 3 do então aplicável art.o 168o da CRP dispunha

que «as autorizações legislativas não podem ser utilizadas mais de
uma vez, sem prejuízo da sua execução parcelada».

Só que este preceito tem de ser entendido de forma coerente com
o sentido que deve ser emprestado às autorizações concebidas na
Lei do Orçamento e a Lei n.o 9/86, de 30 de Abril, a coberto da
qual foram publicados os dois identificados diplomas, é a Lei de Or-
çamento para o ano de 1986.

Como é consabido e tem tido acentuado pela doutrina e juris-
prudência, a lei de Orçamento desenha a política fiscal para durante
todo o ano em que se aplica o Orçamento (16).

Está, pois, necessariamente implícita, nas autorizações nela con-
cedidas, a possibilidade de regulação da matéria abrangida pela au-
torização em novos termos durante o ano a que respeita o Orçamento
ou seja, a possibilidade de reutilização da autorização legislativa, sem-
pre que estes sejam os ajustados para dar a melhor resposta à execução
àquela política, em face das circunstâncias actuais que se depararem
ao Governo.

Nem podia ser de outro modo, por natureza das coisas, sob pena
de se ter de admitir que o Governo, de duas uma, ou não poderia
actuar legislativamente pela forma mais consequente ao cumprimento
do objecto e sentido da política económica desenhada para todo o
ano e encerrada nas autorizações concedidas na lei de Orçamento
quando confrontado com novas circunstâncias ocorridas já depois de
usada uma vez a delegação legislativa original, ou só o poderia fazer
depois de estar habilitado com uma nova Lei de Orçamento suple-
mentar em que se redesenhasse a política económica para o ano
ou com uma autorização legislativa limitada à matéria e com o sentido
desejado.

Ora, a primeira solução iria contra os princípios constitucionais
que justificam a obrigação da Lei de Orçamento e as outras não
só não estão previstas na Constituição como iriam contra os princípios
da anualidade da lei do Orçamento e da unidade da política económica
nela pressuposta.

Deste modo, bem podia o legislador do DL. n.o 295/86 invocar
a mesma lei de autorização legislativa e, consequentemente, os DL.s
n.os 140-D/86 e 295/86 não padecem do vício de inconstitucionalidade
orgânico-formal que lhes foi imputado e, por outro lado, respeitam,
também, por inteiro, o princípio da legalidade tributária sob a forma
de reserva de lei formal.
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3.6. A constitucionalidade dos DL.s n.os 140-D/86 e 295/86 à luz
dos princípios da gratuitidade do ensino na Constituição.

A gratuitidade do ensino básico universal obrigatório parece estar
consagrada no art.o 74o n.o 1 al. a) da Constituição (versão de 1982)
como princípio material meramente programático.

Nesta perspectiva não seria possível conjecturar-se a existência de
uma inconstitucionalidade positiva pela sua violação, categoria em
que se inscreve a alegada, mas tão-só de uma inconstitucionalidade
por omissão cuja apreciação apenas poderia ser desencadeado pelos
órgãos e nos termos do art.o 283o da CRP.

De qualquer modo, mesmo a pressupor-se a natureza imediata-
mente preceptiva do princípio, não se estará perante a sua violação.

A gratuitidade de que ali se fala é apenas a que respeita a quem
recebe o ensino e esta pode ser conseguida não obstante a oneração
das entidades patronais com as ditas contribuições através de vários
mecanismos financeiros como as subvenções do Estado, pecuniárias
ou em outros bens.

Mas ainda que se apelasse para o feito repercutivo que as con-
tribuições para a segurança social têm no custo final do ensino, se-
gundo a lógica da economia de mercado, verificar-se-ia que não es-
tamos colocados perante situação diversa da que ocorre com todas
as demais entidades patronais, incluindo o próprio Estado enquanto
fornecedor do ensino oficial: todas elas estão na mesma posição, su-
portam os mesmos custos.

De tudo flui, pois, não merecer o recurso provimento, se bem que
por razões completamente diferentes das expandidas no acórdão
recorrido.

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

em negar provimento ao recurso e confirmar, se bem que por razões
diferentes, a decisão recorrida.

Custas pela recorrente com procuradoria de 40 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José Joaquim de Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição. Inconstitucionalidade das contribuições para a Se-
gurança Social.

Doutrina que dimana da decisão:

As contribuições para a Segurança Social em cobrança coer-
civa foram criadas muito antes da entrada em vigor da
Constituição de 1976, por isso não são inconstitucionais,
dado que a lei constitucional reguladora da competência
para a prática de um determinado acto legislativo é a que
se acha em vigor na data em que se acha concluído o
respectivo processo de formação.
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RECURSO No 21.459 em que é recorrente Contalagos - Gabinete
Técnico de Contabilidade e recorrida Fazenda Pública e em que
foi Relator o Exmo Sr. Conso DR. MENDES PIMENTEL.

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

CONTALAGOS - Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda, com
sede na Rua 25 de Abril, 1, em Lagos, inconformada com a sentença
do T.T. de 1a Instância de Faro que julgou parcialmente improcedente
a presente oposição por si deduzida à execução fiscal que lhe é movida
pela R.F. de Lagos, sob o no 1074/91/060112.8, por dívidas de con-
tribuições para a segurança social nos anos de 1987 e 1989, vem até
nós, concluindo a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:

- a sentença recorrida procura justificar que as prestações para
a segurança social são taxas e não impostos;

- com essa justificação, essas taxas não sofrem de inconstitucio-
nalidade, pois não são impostos;

- o que não se pode aceitar, pois taxa é o estabelecido para fixar
juntamente o montante de impostos;

- e estes só podem ser criados pela Assembleia da República, con-
forme é disposto pela alínea i) do arto 168o da Constituição;

- e até mesmo o estabelecimento das taxas sobre os impostos ca-
recem de autorização legislativa;

- está provado, pelo que se alega, que a contribuição em causa
neste processo nunca foi aprovado dando cumprimento àquela norma
constitucional;

- a própria sentença o prova, pois em lado algum afirma essa
aprovação;

- sendo assim, não pode existir dúvida sobre a razão da Rct;
- pelo que a sentença deveria estabelecer se é, ou não, constitucional

aquela contribuição, o que não faz, antes pelo contrário procura fun-
damentar a sua existência, chamando taxa a uma contribuição, e o
efeito não pode ser separado da causa.

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

Neste sentido vai, também, o douto parecer do distinto PGA.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos relevantes:
A) Pela R.F. de Lagos corre termos a execução fiscal

no 1074/91/060112.8, instaurada contra a oponente.
B) Constitui título executivo o original do documento de fls. 70

e vo.
C) A oponente foi pessoalmente citada em 22.VII.93.
D) A oponente pagou, atempadamente, a parte da quantia exe-

quenda que respeita a contribuições à previdência referentes aos meses
de Julho e Agosto de 1987.

Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal “a quo”, vejamos
o direito pertinente, não sem que ante se consigne que, como bem
nota o distinto PGA, “interpretando as conclusões da recorrente, in-
fere-se que ela contesta a constitucionalidade das contribuições para
a segurança social, por não estabelecidas em conformidade com o
disposto no arto 106o da Constituição actual (inconstitucionalidade
orgânica), pois se trata de verdadeiros impostos.”

Vejamos.
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Como se vê no acórdão do Tribunal Constitucional de 14.II.1996,
com o no 183/96, publicado no DR II de 23.V.1996, «as contribuições
para a segurança social que têm como sujeito passivo a entidade
patronal - e são essas as únicas que aqui importa considerar -, quer
sejam havidas como verdadeiros impostos, quer sejam consideradas
como uma figura contributiva de outra natureza, é seguro que sempre
deverão estar sujeitas aos requisitos a que aqueles se acham cons-
titucionalmente obrigados».

É sabido que a lei constitucional reguladora da competência para
a prática de um determinado acto legislativo é a que se acha em
vigor na data em que se haja concluído o respectivo processo de
formação.

Ora, a regulamentação das contribuições para a Segurança Social
é muito anterior à Constituição de 1976 - DL no 45.256, de 23.IX.63
e Lei no 2115, de 18.VI.1966 - Base XXXIII -, por isso foi publicada
de acordo com a Constituição de 1933 (V. Professor Jorge Miranda,
Direito Constitucional e ordinário anterior, in Estudos Sobre a Cons-
tituição, Vol. II, pág. 361, e acórdão do Tribunal Constitucional no

20/84, de 22.II, in DR II de 17.V.84).
Só a partir da Revisão constitucional de 1989 - que deu nova re-

dacção ao artigo 106o, 1, passando a referir, além do Estado, outras
entidades públicas - as receitas parafiscais, que, na generalidade, se
comportam como verdadeiros impostos (v. Professor Teixeira Ribeiro,
RLJ, 126, pág. 173), passaram a estar sujeitas às mesmas regras (re-
serva de lei, autorização anual de cobrança, inscrição orçamental,
etc.).

Segue-se que as contribuições para a segurança social em cobrança
coerciva no processo a que foi deduzida a presente oposição, porque
criadas por diplomas anteriores à Constituição de 1976, não envolvem
violação desta.

Termos em que se acorda negar-lhe provimento.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso contencioso - Acto administrativo expresso - Anu-
labilidade - Prazo - Contagem.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O prazo para interposição de recurso contencioso de acto
administrativo expresso anulável é de 2 meses, contados
da respectiva notificação ou publicação - no 1 dos arto 28o

e 29o da LPTA.
2 — Assim, notificado o acto por carta postal registada com

aviso de recepção, emitida em 10/4/96 e recebida e as-
sinada em 12 seguinte, é tempestivo o recurso contencioso
dele interposto em 12 Fev. 97 - cfr. arto 279o al.s b)
e c) do Cod. Civil.
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RECURSO N.o 21.515 em que é recorrente Trinortel - Transformadora
Industrial de Maquinaria e Produtos Alimentares do Norte, Lda

e recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e em que
foi Relator o Exmo Sr. Conso DR. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Trinortel - Transformadora Industrial de Maquinaria e Produtos
Alimentares do Norte, Lda, com sede em V.N. de Gaia, veio interpor
recurso contencioso do despacho do SEAF, de 26-11-96, exarado sobre
a informação no 999/96, da Direcção dos Serviços do IRC.

Na resposta, a autoridade recorrida levanta a questão prévia da
extemporaneidade do recurso, já que, datando a notificação do acto
impugnado, de 10 Dez. 96, a petição respectiva só foi entregue em
17 Fev. 97, extravasando assim o prazo previsto no arto 28o no 1
al. a) da LPTA.

Ouvida a recorrente, veio dizer que, tendo-lhe o despacho recorrido
sido notificado por carta registada com aviso de recepção, expedido
em 10 Dez 96, ela foi recebida e tal aviso assinado em 12 seguinte,
pelo que o recurso é tempestivo; aliás, o mandatário constituído não
foi sequer notificado do mesmo despacho, «em flagrante violação
do disposto no arto 67o do CPT, pelo que, em rigor, se pode até
considerar que o prazo nem sequer começou a correr se não no próprio
dia em que a recorrente apresentou o requerimento pelo qual veio
interpor o presente recurso contencioso».

O Exmo magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«O acto recorrido foi notificado à recorrente em 12-12-96 (cfr.

fls. 29 do processo instrutor no 2) e o recurso contencioso deu entrada
neste STA em 12-2-97 (cfr. fls. 2 destes autos). Como assim, o recurso
foi interposto dentro do prazo legal de 2 meses.

Termos em que sou de parecer que não procede a questão prévia
da extemporaneidade suscitada pela Autoridade Recorrida».

Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, o acto ora contenciosamente impugnado

- dito despacho do SEAF - foi notificado à recorrente, por carta
registada, com aviso de recepção, emitido em 10 Dez 96 e recebido
e assinado no dia 12 seguinte.

E a petição de recurso deu entrada nesta STA em 12-02-97.
Ora, nos termos do arto 28o al. a) da LPTA, o prazo do recurso

é de 2 meses, contando-se da notificação do acto respectivo - arto 29o

no 1.
Sendo que, de acordo com o disposto no arto 279o al.s b) e c) -,

na contagem do prazo não se inclui o dia - em que ocorrer o evento
a partir do qual ele se começa a contar, e o prazo fixado em meses
termina às 24 horas do dia que corresponda, dentro do último mês,
a essa data.

Assim, o recurso é, sem dúvida tempestivo.
Termos em que se acorda desatender a questão prévia da extem-

poraneidade do mesmo, posta pela autoridade recorrida, consideran-
do-se aquele tempestivo.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — João Plácido da Fonseca
Limão. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Posse. Hipoteca anterior. Embargos.

Doutrina que dimana da decisão:

A posse cede perante hipoteca anterior registada que a não
pode ofender.

RECURSO: 21547; RECORRENTE: Maria de Lurdes Barbosa Dan-
tas Lopes; RECORRIDA: Fazenda Pública; RELATOR: EXMO.
CONSo. Dr. Vítor Meira.

Maria de Lurdes Barbosa Dantas Lopes deduziu embargos de ter-
ceiro contra a penhora de fracção de um imóvel que identifica, da
qual afirma ter a posse pacífica, ininterrupta, exclusiva e de boa-fé
desde 1990 e não ter tido intervenção no processo ou no acto jurídico
de que emana a diligência judicial por haver celebrado relativamente
a ela escritura de compra e venda.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Viana do Castelo foram os embargos julgados improcedentes por
a hipoteca registada definitivamente em nome da Caixa Geral de
Depósitos (CGD) ser oponível ao embargante, que invoca posse pos-
terior ao seu registo, não podendo tal posse contrapor-se ao direito
da CGD à venda da fracção.

Inconformado com o decidido veio o embargante recorrer para
este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes
conclusões:

1a. - “O promitente comprador, em contrato-promessa de compra
e venda de um prédio, que tenha entrado na posse dela, beneficia
da tutela de embargos de terceiro”.

2a. - O art. 319o do Cód. Proc. Tribut. estabelece como função
dos embargos de terceiro a de reagir contra o “arresto, penhora ou
outra diligência oficial” que ofenda a posse de terceiro.

3a. Os embargos de terceiro constituem uma verdadeira acção pos-
sessória visando a tutela da posse daquele que foi ofendido por di-
ligência judicialmente ordenada e neles se não discute a eventual
existência do direito de propriedade.

4a. - O Recorrente e terceiro porquanto não interveio no processo
ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial.

5a. - E é terceiro possuidor já que, conforme alegou, tem vindo
a praticar actos de posse sobre o imóvel identificado nos autos.

6a. - O facto de, sobre tal imóvel, haver sido constituída hipoteca
não afasta a admissibilidade da dedução de embargos de terceiro.

7a. - O mecanismo do no2 do art. 56o do Cod Proc. Civil então
vigente apenas é aplicável quando o terceiro possuidor também é
parte na execução.

8a. - “A acção executiva em que se pretenda fazer valer uma garantia
hipotecária deve ser proposta contra o possuidor dos bens” isto é
“tem que ser requerida contra o possuidor e o devedor primitivo”.

9a. - No caso “sub judice” a acção executiva não foi instaurada
contra o possuidor-embargante e ora Recorrente.

10a. - A douta decisão recorrida deverá ser revogada e substituída
por douto acórdão que julgue procedentes os embargos ou, no mínimo,
determine o prosseguimento dos autos, produzindo-se prova, até final.
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11a. - A douta sentença recorrida não fez correcta aplicação do
disposto no art. 319o do Cod. Proc. Tributário e art. 56o do Cod.
Proc. Civil então vigente.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido não merecer a sentença
recorrida qualquer censura, devendo o recurso ser considerado
improcedente.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por o registo da hipoteca ser anterior ao início da posse alegada
pelo Recorrente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou como provados os seguintes factos:
1 - A CGD fez registar - deficiente em 24.6.86 - hipoteca sobre

a dita fracção, para garantia de uma dívida de Agostinho Dias Ferreira
e mulher, cuja execução pediu, tendo aquela fracção sido penhorada
em 26.1.94;

2 - O embargante diz vir utilizando aquela fracção desde 7.2.90;
3 - O embargante não foi chamado a intervir naquela execução.
A questão fundamental que se suscita no presente recurso e à

qual todos os argumentos invocados se reportam é a de saber se
a compra e venda com tradição da coisa se pode sobrepor a uma
hipoteca anterior registada.

Nos termos do artigo 319o do Código de Processo Tributário os
embargos de terceiro são um meio de tutela judicial da posse de
que se pode socorrer o lesado cuja posse haja sido ofendida por
arresto, penhora ou outra diligência judicial. Para haver posse, como
ensina Oliveira Ascensão (Direitos Reais), é necessário que se ve-
rifiquem os dois elementos que a caracterizam: o corpus (submissão
da coisa à sua vontade com a possibilidade continuada de actuação
material sobre ela) e o animus (intenção de agir como titular do
direito a que o exercício do poder de facto sobre a coisa se refere).

No caso de um titular de um contrato de compra e venda com
tradição da coisa, como é o caso dos presentes autos, embora exista
posse após a celebração do respectivo contrato não pode ela prevalecer
sobre uma hipoteca voluntária anterior registada que, obviamente,
não podia ofender uma posse inexistente à data da sua constituição.
Essa hipoteca confere um direito de sequela a Caixa Geral de De-
pósitos que pode fazer penhorar a fracção e pagar-se pelo seu valor
esteja ela na posse de quem estiver. A hipoteca anterior sobrepõe-se
pois a posse do recorrente cedendo perante ela os direitos que o
artigo 319o do CPT confere ao embargante, que o recorrente invoca
nas suas alegações, permitindo ao credor hipotecário pagar-se pelo
valor da fracção hipotecada. Mas acresce ainda, como refere o Mi-
nistério Público, que o dono da coisa pode, nos termos do artigo
698o do Código Civil, opor ao credor os meios de defesa que o devedor
tiver pelo que, sendo parte na execução, não poderia embargar de
terceiro. Por todas essas razões não assiste pois razão ao recorrente,
cuja posse não foi ofendida por garantia que lhe era anterior, pelo
que decidiu correctamente a sentença recorrida.

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

Custas pelo recorrente fixando em 50% a procuradoria.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Ilegalidade de um despacho do direc-
tor-geral do DAFSE. Modo de reagir. Falta de notificação
da fundamentação do despacho.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A ilegalidade do despacho do Director-Geral do DAFSE,
que ordena a restituição de importâncias recebidas é
susceptível de recurso contencioso, a intentar perante
os tribunais administrativos.

II — A notificação não integral da fundamentação do des-
pacho recorrido não constitui o fundamento de oposição
previsto no art. 286o, 1, h), do CPT.

III — Tal omissão pode ser suprida nos termos do art. 31o

da LPTA.

Recurso n.o 21 598, em que são recorrente AIPL — Associação dos
Industriais de Panificação de Lisboa e recorrida a Fazenda Pública.
Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. AIPL — Associação dos Industriais de Panificação de Lisboa,
com sede na rua Dr. António Cândido, 17, Lisboa, 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.

Inconformada com esta decisão, a oponente interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, que se julgou incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do recurso.

Foram então os autos remetidos para o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Nesse Tribunal foi proferido acórdão, que negou provimento ao
recurso.

De novo inconformada com tal decisão, a oponente interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:

1o — O despacho do Sr. Director-Geral da DAFSE que mandou
proceder à devolução de verbas recebidas no âmbito da formação
profissional é ilegal e inconstitucional.

2o — A dívida é inexistente pelo que a DAFSE não deveria ter
procedido à sua cobrança (fundamento da oposição previsto na al. a)
do art. 286o do CPT).

3o — Nos termos do disposto no art. 291o al. b) e c) do CPT, o
indeferimento liminar só pode ser proferido quando dos próprios,
termos da petição (isto é, da exposição da causa de pedir e do pedido)
resultar manifesto que a pretensão não pode proceder, o que não
é seguramente o caso da oposição deduzida.

4o — Constitui, seguramente, fundamento da alínea h) do n. 1 do
art. 286o do CPT o facto da executada não ter sido notificada atem-
padamente e ”in totum” do despacho do Sr. Director. Isto prende-se
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com a exigibilidade da dívida exequenda (cfr. Ac. do STA de 31-1-96,
proferido nos autos n. 18.880, junto a estes autos e Ac. STA de 17-4-96,
in AD, 419, pág. 1287).

5o — Existem, pois, fundamentos legais e de facto para o rece-
bimento da oposição, designadamente os previstos nas alíneas a) e
h) do n. 1 do art. 286o do CPT.

6o — Os documentos juntos à oposição e as testemunhas indicadas,
com a respectiva produção de prova, contribuirão seguramente para
a procedência da oposição.

7o — A decisão recorrida violou os artos. 23o, g), 286o, n. 1, al. a)
e h) e 291o, al. b) e c) do CPT.

Não houve contra-alegações.
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 fixada no Tribunal Tributário

de 2a Instância:
2.1. A AIPL — Associação dos Industriais de Panificação candi-

datou-se ao apoio do Fundo Social Europeu FSE para acções de
formação profissional a realizar no ano de 1989.

2.2. A candidatura dita em 2.1. foi aprovada e à AIPL foram pagos
os seguintes montantes:

No dossier 89092291 pelo Fundo Social Europeu (autorização de
pagamento n. 5987/89 de 30/06/89 — 276541973$00.

No mesmo dossier pelo orçamento da Segurança Social (autorização
de pagamento n. 5988/89 de 30/06/89) — 226261614$00.

No dossier 890879P3 pelo Fundo Social Europeu (autorização de
pagamento n. 5974/89 de 3/07/89) — 25029846$00.

No mesmo dossier pelo orçamento da Segurança Social (autorização
de pagamento n. 5975/89 de 3/07/89 — 20478964$00.

2.3. Através do despacho do Director-Geral do Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu datado de 9/10/92, cuja cópia
certificada consta de fls. 62 a 69 dos autos. . . foi ordenado à ora
impugnante que no prazo de 30 dias procedesse à restituição voluntária
da quantia de 487.196.217$00.

2.4. Do despacho dito em 2.3. foi notificada a AIPL em 16/10/92
através de carta registada com aviso de recepção.

2.5. A AIPL não procedeu à restituição da quantia referida no
despacho dito em 2.3. e por isso foi solicitado ao 10o Bairro Fiscal
que instaurasse execução fiscal para cobrança da dita quantia.

2.6. Foi consequentemente o processo executivo fiscal n. 868/93
em 8/03/93 e a ora oponente acabou sendo citada para os termos
da execução em 5/05/93, tendo reagido em 1/06/93 através da apre-
sentação da petição de oposição que deu origem aos presentes autos.

3. Na 1a conclusão das suas alegações de recurso a recorrente refere
que o despacho em causa nos autos é ilegal e inconstitucional.

Não nos diz em que consiste tal ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Como é sabido, em matéria de acto tributário a ilegalidade é fun-

damento de impugnação e não de oposição — vide art. 120o do CPT.
Não estando em causa nestes autos um acto tributário importa

saber se a eventual ilegalidade do acto recorrido pode ser objecto
de oposição à execução.

Entendemos que não.
É óbvio que o despacho ora questionado podia ser sindicado con-

tenciosamente. Na nossa óptica, na competente jurisdição adminis-
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trativa (art. 51o do ETAF). E, na hipótese da procedência desse recurso
contencioso, a recorrente veria o acto anulado com as legais con-
sequências.

Mas ao deixar precludir a possibilidade de recurso, a recorrente
deixou de poder atacar o acto em causa.

E porque assim, em sede executiva, já não pode nunca opor-se
à dita execução com o fundamento previsto no art. 286o, 1, g) do
CPT, por isso que lei assegurava ao recorrente um meio para o re-
corrente reagir contra o acto em causa: o recurso contencioso, a utilizar
no prazo fixado na lei.

Assim, e como é óbvio, a eventual ilegalidade do acto não pode
ser apreciada em processo executivo.

O que pode acontecer, isso sim, é que haja qualquer outro fun-
damento de oposição que não o atrás referido.

E que dizer da inconstitucionalidade do despacho?
Não nos diz a recorrente em que consiste essa inconstitucionalidade.
É certo que se aceita pacificamente que a inconstitucionalidade

da lei é fundamento da oposição à execução, com previsão no art. 286o,
1, a) do CPT.

Mas o recorrente não invoca a inconstitucionalidade de qualquer
lei.

É certo que, nas suas alegações, a recorrente invoca a violação
do art. 268o, ns. 3 e 4 da CRP. E isto a propósito da falta ”de fun-
damentação expressa” do despacho ora em crise e do seu ”conhe-
cimento atempado in totum do despacho e da sua fundamentação”
que impediu que ”a agravante pudesse exercer os seus direitos cons-
titucionalmente consagrados”.

Pois bem. Relativamente ao disposto no art. 268o, n. 4, da CRP
o mesmo não resulta violado, pois que a recorrente podia, como
dissemos, sindicar contenciosamente o despacho em causa na juris-
dição administrativa. E não resulta igualmente violado o n. 3 do mesmo
artigo, por isso que a não notificação integral dos fundamentos da
decisão tem remédio previsto na lei (art. 31o da LPTA).

Na conclusão 2a a recorrente defende que a dívida é inexistente,
pelo que foi violado o disposto na alínea a) do n. 1 do art. 286o

do CPT.
A eventual inexistência da dívida haveria de ser arguida no recurso

contencioso do despacho em causa, que nunca no processo de opo-
sição, cujo normativo em apreço se refere apenas à inexistência do
imposto, taxa ou contribuição, o que não é manifestamente o caso
dos autos.

Não procede pois patentemente tal alegação.
Na conclusão 4a das suas alegações, a recorente sustenta que ocorre

o fundamento previsto no art. 286o, 1, h), do CPT, por não ter sido
”notificada atempadamente e in totum do despacho”.

Também aqui não tem qualquer razão. Na verdade, e quanto à
notificação ”in totum” do despacho, vale o que acima dissemos: o
remédio a que a recorrente poderia lançar mão é o previsto no art. 31o

da LPTA. E quanto à notificação atempada do despacho resulta ele
do probatório do acórdão recorrido (vide ponto 2.4.), pelo que tal
alegação da recorrente está em oposição à prova fixada nos autos.

Sendo pois manifesto que os fundamentos da oposição não ocorrem,
impunha-se a rejeição liminar da petição inicial, já que é evidente
que a pretensão da oponente, ora recorrente, não pode proceder.
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E porque assim é, as restantes conclusões das alegações de recurso,
centradas nas consequências da rejeição liminar, não procedem
igualmente.

O recurso está pois inexoravelmente votado ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Fon-
seca Limão — Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 3 Dezembro de 1997.

Assunto:

Contribuição Autárquica — Matrizes Prediais — Código das
Avaliações — Artigo 37 da Lei 106/88 — artigo 6 do C. C.
442-C/88 — Vigência — Inconstitucionalidade — Autori-
zação legislativa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O regime transitório estabelecido no arto 6o no 1 do dec-
-lei 442-C/88, que aprovou o CCA, vale até à entrada
em vigor do Código das Avaliações ou outra determinação
legislativa idónea, que não apenas para o ano de 1989,
afastando em consequência, as normas daquele primeiro
código respeitantes ao cálculo do valor tributário dos pré-
dios, designadamente os relativos às matrizes prediais.

2 — Tal normativo não sofre de inconstitucionalidade orgâ-
nica por contido ainda no âmbito da autorização legis-
lativa constante do arto 37 da lei 106/88.

3 — Nem fere o disposto no arto 107 n.o 2 da Constituição
da República, que não estabelece dever a tributação das
empresas incidir exclusivamente mas sim ”fundamental-
mente” sobre o rendimento real.

4 — A contribuição Autárquica é um imposto de natureza
patrimonial, que não sobre o rendimento.

Recurso no: 21.664, em que foi Recorrente Lusomundo — Sociedade
de Investimentos imobiliários SGPS, SA e Recorrido a Fazenda
Pública, e do qual foi relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Lusomun-
do — Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA, com Sede em Lis-
boa, do acórdão do T.T. de 2a Instância, de 24 Setembro de 1996,
que negou provimento ao recurso que a mesma interpusera da sen-
tença. que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial
que aquela deduzira contra a liquidação de Contribuição Autárquica,
de 1991, no montante de 9.945.000$00.
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Fundamentou-se aquele aresto, em que, face ao arto 6o do
dec.-lei 442-C/88, ”a AF apenas podia considerar na determinação
do valor tributável de prédios arrendados, o rendimento colectável
de 31 de Dezembro de 1988 e não qualquer outro . . .”, preceito
que não padece de inconstitucionalidade, já que não excedeu a au-
torização legislativa constante do art.o 37 da lei 106/88, pois, ”se ao
governo foi dada autorização para criar a contribuição autárquica
e proceder à revisão das normas de avaliação da propriedade urbana
igualmente lhe foi concedida autorização para estabelecer normas
transitórias de determinação do valor tributável dos prédios para que
as normas referentes à criada contribuição autárquica pudessem ser
imediatamente executadas».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a — A Lei n.o 106/88, de 17 de Setembro, da Assembleia da Re-

pública, autorizou o governo a proceder à reforma do sistema fiscal
português, no sentido da criação de dois impostos sobre o rendimento,
o IRS e o IRC, e de um imposto sobre o património, a CA;

2a — Nos termos do arto 37 daquele diploma, deveria proceder-se,
em simultâneo com a criação da CA, à revisão das regras de avaliação
dos imóveis àquela sujeitos;

3a — Sucede que, nos termos do arto 40 da Lei n.o 106/88, de 17
de Setembro, a validade da autorização da AR ao Governo, para
proceder à revisão das regras de avaliação, era de 60 dias;

4a — O governo procedeu parcialmente à execução da Lei de au-
torização, publicando o Código da Contribuição Autárquica, através
do Decreto-Lei n.o 442-C/88, de 30 de Novembro, mas não o Código
das Avaliações;

5a — Face à não publicação deste último, optou pela fixação de
um regime transitório de avaliação dos prédios urbanos e rústicos,
arrendados ou não;

6a — Este regime transitório de avaliação quanto aos prédios ar-
rendados, não podia ter uma função de permanência, pelos manifestos
e absurdos resultados que produziria;

7a — Porém, atenta a não publicação do Código das Avaliações,
no prazo supra-referido, a autorização legislativa da AR, ao governo,
caducou;

8a — Caducou igualmente o regime transitório de avaliação por-
quanto a existência deste radica no dever de criar o aludido código;

9a — Aquele regime transitório limitou-se a estabelecer um valor
tributável dos prédios, para efeitos da tributação em CA, no ano
de 1989;

10a — Por isso, utilizou como critério transitório, o do valor tri-
butável dos prédios, calculado em função do seu rendimento colec-
tável, conhecido em 31 de Dezembro de 1988;

11a — Aquele valor tributável definiu-se exclusivamente a ser apli-
cado no exercício de 1989 atenta a necessidade de não deixar tri-
butação os prédios não arrendados e de assegurar as receitas que
a CA visava, e visa, proporcionar aos municípios;

12a — Mesmo que a lei de autorização legislativa tivesse previsto
um prazo mais dilatado para elaboração e publicação do Código das
Avaliações, o regime transitório seria inaplicável porque incompatível
com os critérios de avaliação próprios de um imposto sobre o
património;

13a — Pretender, como pretende o tribunal recorrido que tal regime
transitório, baseado num valor determinado em 1988, se aplique para
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futuro, implicaria o absurdo de se tributar, em 1997, 2000, e 2050,
um valor completamente desfasado da realidade;

14a — Deixando igualmente de ter sentido continuar a apelar para
um projectado Código das Avaliações;

15a — Um regime que funcionasse nos termos perfilhados pelo tri-
bunal recorrido, é menos lógico, menos conforme com a realidade
económica subjacente e menos conforme com os princípios gerais
do Direito Fiscal, do que utilizar o único método alternativo que
resta, que é o da actualização das matrizes nos termos do CCP;

16a — Havendo que recorrer a um meio alternativo para aparar
o valor tributável dos prédios e assegurar a exigibilidade da CA, só
pode apelar-se às regras de determinação do valor tributável dos pré-
dios vigentes para a CP;

17a — Com efeito, só esse permite tributar os rendimentos efec-
tivamente auferidos em consonância com o imperativo da tributação
do rendimento real das empresas, consagrado no arto 107 n.o 2 da
Constituição Portuguesa;

18a — Essa, aliás, a razão de ser das deduções à colecta do IRS
e do IRC, da colecta da CA, previstas respectivamente nos artos 80
no. 2 do CIRS e 71 no 2 al. c) do CIRC, tendentes a evitar a dupla
tributação;

19a — Assim, o valor a ter em conta será o do rendimento efec-
tivamente recebido no ano de tributação da CA;

Termos em que . . . deve o Acórdão recorrido ser revogado, por
violação, nomeadamente, do seguinte: arto 37 n.os 1 e 4, 40 da
Lei 106/88, de 17 de Setembro; 168 n.o2, 201 n.o 1 al. b) e 107 n.o 2
da Constituição da República Portuguesa, 113 e 116 do CCP e, em
consequência, ser julgado procedente o presente recurso anulando-se
a liquidação impugnada e determinando-se de acordo com o ren-
dimento efectivamente auferido, nos termos do arto 113 do CCP,
o valor tributável para efeitos de tributação em CA . . .”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, já que em síntese, ”a eleição de um critério de determinação
do valor patrimonial dos prédios, em força da capitalização do ren-
dimento produzido, não viola o Estado de Direito”, nada obstando
a que,” nos diplomas sobre avaliação de propriedade venha ser con-
sagrada a ponderação do rendimento produzido pelos prédios como
factor de determinação do valor patrimonial”, sendo que ”a perma-
nência, na ordem jurídica, em sede de direito fiscal, dos efeitos das
rendas contratuais, é um princípio informador do sistema fiscal por-
tuguês, que a recorrente não podia deixar de considerar, à data da
celebração da escritura em causa”, ”pelo que não revelam os valores
de renda do posterior contrato de arrendamento”.

O Exmo magistrado do Mo Po emitiu douto parecer, no sentido
do não provimento do recurso, já que, em síntese, o regime transitório
estabelecido pelo arto 6 no 1 do dec. lei n.o 442-C/88, de 30 Novembro,
”foi previsto para vigorar até que o valor tributável seja determinado
de acordo com as regras do Código de Avaliações, nada havendo
nele que limite a sua aplicabilidade ao ano de 1989”, sendo que o
arto 37 da lei 106/88, de 17 Setembro”, comporta uma autorização
legislativa que o governo podia ou não utilizar, como vem sendo en-
tendido pelo Tribunal Constitucional” e, ”podendo o governo, com
base em tal autorizado proceder à revisão integral das normas sobre
avaliações, também poderia, necessariamente, proceder ao estabe-
lecimento de um regime transitório, baseado no regime do preexis-
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tente, já que o estabelecimento deste regime representará um ”menos”
(uma menor alteração do regime de avaliação anterior), do que a
introdução de um regime de avaliação integralmente novo”, e, por
outro lado, aquele arto 6o não fere o disposto no arto 107 no 2 da
Constituição, quer porque o que tal preceito refere é que ”as empresas
sejam tributadas fundamentalmente e não exclusivamente pelo ren-
dimento real”, como porque se reporta ”apenas aos impostos sobre
o rendimento, pelo que nenhuma conclusão se pode retirar dele sobre
a correcção da fixação da matéria tributável de impostos que não
tenham por base o rendimento”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”a) A liquidação da contribuição autárquica impugnada respeita

ao ano de 1991 e ao prédio sito na Av. Almirante Gago Coutinho,
no 28, em Lisboa, inscrito na matriz predial urbana sob o arto 474
da freguesia do Alto do Pina e foi efectuada pela repartição de finanças
do 15o bairro fiscal de Lisboa, em face da declaração mod. 130, a
que se refere o art.o 116 do CCP, apresentada naquela repartição
em 3l de Janeiro de 1989, relativamente à última renda anual con-
vencionada, em 20 de Dezembro de 1988, com efeito a partir de
10 de Outubro de 1988, no valor de 60.000.000$00 ao abrigo do arto 6o

1 e 8o — 1 do D.L 442-C/88 de 30 de Novembro (fls. 45 a 49v).
b) O valor tributável do prédio, de 765.000.000$00, resultou do

valor locativo de 60.000.000$00, ao qual foram abatidas despesas de
conservação de 9.000.000$00, multiplicando o resultado por 15; a co-
lecta de 9.945.000$00 resultou da aplicação do factor 1,3 % ao indicado
valor tributável de 765.000.000$00 (fls. 49v).

c) Em 24 de Dezembro de 1988, filmes Lusomundo, SA, vendeu
a Lusomundo — Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, SA,
e esta comprou o prédio a que se refere a anterior alínea a) (fls. 12
a 16).

d) Em 20 de Dezembro de 1988, esta última sociedade deu de
arrendamento à primeira sociedade o mesmo prédio, nos termos do
contrato que consta de fls. 19 a 21 pelo prazo de um ano, consi-
derando-se sucessivamente renovado por iguais períodos, e pela renda
de 60.000.000$00.

e) Em 10 de Julho de 1990, as mesmas partes celebraram novo
contrato de arrendamento sobre o mesmo prédio, pelo prazo de um
ano com início no dia 1 de Janeiro de 1990 considerando-se prorrogado
por períodos iguais e sucessivos, e pela renda mensal de 1.900.000$00
(fls. 23 a 26).

f) Em 17 de Janeiro de 1990, a repartição de finanças do 15.o
Bairro de Lisboa recebeu o original do contrato de arrendamento
a que se refere a antecedente alínea e) (fls. 103).

g) Em 23 de Dezembro de 1991 a Lusomundo — Sociedade de
Gestão e Investimento Imobiliário, SA, substituiu a actual firma social
passando a mesma a ”Lusomundo-Sociedade de Investimentos Imo-
biliários, SA” (fls. 34 a 37).

h) Pelo ofício de fls. 98, a impugnante comunicou à Inspecção-Geral
de Finanças que renunciou ao estatuto de S.G.II”.

Vejamos, pois:
O art.o 37 da Lei 106/88, de 17 Setembro, autorizou o governo

a instituir, simultaneamente com a criação dos impostos sobre o ren-
dimento — IRS e IRC —, um tributo de natureza patrimonial — a
contribuição autárquica —, ”sobre o valor patrimonial dos prédios
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rústicos e urbanos, devida pelos seus proprietários” devendo ainda
n.o 4 — ”proceder à revisão das normas de avaliação da propriedade
rústica e urbana por forma a conseguir-se, com encargos adminis-
trativos mais baixos, em determinação mais rigorosa da matéria co-
lectável e um reforço das garantias dos contribuintes”.

Aquele normativo não se limita, todavia, a conceder tais autori-
zações legislativas pois contém igualmente imposições directas, vin-
culativas a si. Assim, desde logo, isenta da mesma contribuição de-
terminados prédios e fixa as respectivas taxas.

E dispõe o seu n.o 5 ”os valores matriciais dos prédios não ar-
rendados serão actualizados, fixando-se desde já uma actualização
provisória nos seguintes termos:

a) Prédios urbanos — actualização de 4 % ao ano, cumulativa, desde
a ultima actualização ou fixação, com limite máximo de 100 %”.

Tal segmento normativo contém em si igualmente, uma autorização
legislativa para actualização dos valores matriciais dos prédios não
arrendados, e uma imposição legal: fixação desde já, de uma actua-
lização provisória.

Ora foi precisamente no uso de tais autorizações legislativas que
O Decreto-Lei n.o 442-C/88, de 30 Novembro, aprovou o Código
da Contribuição Autárquica, dispondo o seu arto 6 no 1, que ”o valor
tributável dos prédios urbanos, enquanto não for determinado de
acordo com as regras do Código das Avaliações, será o que resultar
da ”capitalização do rendimento colectável, actualizado com referên-
cia a 31 de Dezembro de 1988, através da aplicação do factor 15”
e o arto 8 n.o 1 que ”enquanto não entrar em vigor o Código das
Avaliações, os prédios continuarão a ser avaliados segundo as cor-
respondentes regras do código da Contribuição Predial e do Imposto
sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo Decreto-Lei no 45.104, de
1 de Julho de 1953, determinando-se o seu valor tributável de acordo
com o disposto nos nos 1 dos artigos 6o e 7o do presente decreto-lei”.

Tais normas estabeleceram, pois, um regime transitório, para valer
até à entrada em vigor do Código das Avaliações, que não apenas,
ao contrário do que pretende a recorrente, para o ano de 1989.

Assim, como bem anota o Exmo magistrado do Mo Po, ”tal regime
transitório, enquanto vigorar, afasta a possibilidade de aplicação das
normas do Código da Contribuição Autárquica que relevará para
cálculo do valor tributável dos prédios, designadamente as referentes
às matrizes prediais, como, aliás, se confirma pelo arto 9o deste mesma
decreto-lei que define a entrada em vigor das normas sobre matrizes,
para o momento da entrada em vigor da nova legislação que re-
gulamente a sua organização e conservação”, pelo que ”o regime
legal que deriva do arto 6o no 1 do Decreto-Lei no 442-C/88 é o
da manutenção do valor tributável dos prédios urbanos, actualizado
com referência a 31 de Dezembro de 1988, sem qualquer actualização
posterior, ate à entrada em vigor do código das Avaliações ou outra
intervenção legislativa que disponha de forma diferente”.

Nem se vê que tal regime padeça das pretendidas inconstitu-
cionalidades.

Desde logo, como é jurisprudência constante do Tribunal Cons-
titucional, o governo pode, ou não, utilizar as autorizações legislativas
ou — o que vem a dar no mesmo — fazê-lo apenas parcialmente.

Cfr. por todos, os Acs de 16 de Dezembro de 1987 rec. 176/87
in BMJ n.o 372-180, de 28 de Setembro de 1988 rec. 30/88 in AC
TC n.o 12 pág. 599 e de 9 de Novembro de 1988 rec. 43/88 in Ac
n.o 12 pág. 691.
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Como refere o mesmo Exmo Magistrado: ”Podendo o governo,
com base em tal autorização, proceder à revisão integral das normas
sobre avaliações, também poderia necessariamente proceder ao es-
tabelecimento de um regime transitório, baseado no regime pre-
-existente, já que o estabelecimento deste regime represente um ”me-
nos” (uma menor alteração do regime de avaliação anterior) do que
a introdução de um regime de avaliações integralmente novo”.

Tal regime transitório está, aliás, no seu espírito, em consonância
com o estabelecido, também transitoriamente, no n.o 5 do referido
arto 37.

O entendimento da recorrente torna incompreensível o mesmo re-
gime transitório deste normativo, pois, então, também ele seria in-
compatível com a vigência da Cont. Autárquica, previamente à revisão
das normas de avaliação dos prédios.

Pelo que não podendo operar-se tal tributação sem uma qualquer
forma de determinação dos valores patrimoniais, está a coberto da
dita autorização legislativa, a aplicação com correcções provisórias,
dos valores patrimoniais preexistentes, para determinação da respec-
tiva matéria colectável.

Crê-se pois, conter-se ainda no âmbito daquele arto 37, o disposto
no referido art.o 6 n.o 1 do dec.lei 442-C/88, para valer até à entrada
em vigor do anunciado Código das Avaliações ou outra manifestação
legislativa idónea.

Como refere, em expressiva síntese, aquele Exm.o Magistrado:
”A caducidade da lei de autorização legislativa ocorreu relativa-

mente à revisão das normas de avaliação, mas . . . não afecta a validade
do regime transitório que a mesma lei . . . autorizava estabelecer
e que foi tempestivamente estabelecido”.

Finalmente, ao contrário do que pretende a impugnante, igualmente
se não mostra ferido o disposto no art.o 107 n.o 2 da Constituição,
nos termos do qual ”a tributação das empresas incidirá fundamen-
talmente sobre o seu rendimento real”.

Desde logo, tal preceito refere o advérbio ”fundamentalmente”
e não ”exclusivamente”.

Como escrevem Gomes Canotilho e Vital Moreira, in C.R.P Ano-
tada, vol., 1.o, pág. 466/67, nota III:

”No que respeita à tributação das empresas (n.o 2 ), entre os dois
sistemas típicos possíveis — ou seja, por um lado, a tributação dos
lucros reais (que tributa os lucros realmente verificados, os quais
são naturalmente variáveis de ano para ano) e, por outro lado a
tributação dos lucros normais (que incide sobre os lucros que se ob-
teriam em condições normais e que, por isso, pode exceder ou ficar
aquém efectivamente obtidos e que assim premeia as gestões mais
lucrativas e castiga as menos lucrativas) —, a Constituição optou pela
primeira. Tal opção, porém, exige um sistema fiável de conhecimento
dos resultados das empresas, que, não sendo isso possível em muitos
sectores, acaba por se tributar, não os lucros efectivamente auferidos,
mas sim os presumivelmente realizados. Foi certamente para ter em
conta tal situação, que o preceito constitucional apenas exige que
a tributação incida ”fundamentalmente” sobre o rendimento real das
empresas”.

Depois, como se disse, e a própria impugnante reconhece — cfr.
conclusões 1a e 12a — e é jurisprudência constante e uniforme deste
tribunal, a contribuição autárquica e um imposto sobre o património,
que não sobre o rendimento.
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Cf, por todos, o Acs 5 Julho de 1995 recs 19.397 e 19.398, de
30 de Novembro de 1994 rec. 17.389, de 12 de Outubro de 1994
rec. 18.274 e de 6 de Outubro de 1994 rec. 15.560.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso, não se mos-
trando violados os preceitos legais referidos pela recorrente.

Cf. aliás, no sentido exposto, o Ac. deste tribunal, de 12 de Fevereiro
de 1997 rec. 20.733, relativamente a questão idêntica e à mesma
impugnante.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se o aresto recorrido.

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

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — João Plácido da Fonseca
Limão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Processo. Tribunal de revista. Recurso. Fundamentos.

Doutrina que dimana da decisão:

O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos ma-
teriais da causa não pode ser fundamento do recurso de
revista, salvo havendo ofensa de disposição expressa da lei
que exija certa espécie de prova para a existência do facto
ou que fixe a força de determinado meio de prova.

Recurso no 21675. Recorrente: J. Comes — Sociedade de Construções
do Cávado, S.A; 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. J. Gomes - Sociedade de Construções do Cávado, S. A, com

os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformada com o acórdão
do Tribunal Tributário de 2a Instância (actualmente Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo), de 96.11.12,
que, concedendo provimento ao recurso da Fazenda Pública e ne-
gando-o ao seu, revogou a sentença do Tribunal Tributário de 1a

Instância de Braga, de 94.11.21, apenas na parte em que ela lhe fora
favorável, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. A recorrente impugnou perante o referido tribunal de 1a instância
as liquidações da contribuição industrial, imposto complementar e
IVA e respectivos juros compensatórios relativos ao exercício de 1988,
no valor total de 1 089 382$00, tendo alegado como causa de pedir
que, radicando aquela na consideração de que seriam simuladas duas
facturas constantes da sua escrita, isso não era verdade, pois, embora
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tivessem sido emitidas por alguém com quem a impugnante não man-
tivera relações contratuais, elas tinham sido efectivamente pagas às
pessoas por si contratadas e respeitavam, consequentemente, a custos
efectivamente suportados.

3. A primeira instância julgou a impugnação apenas parcialmente
procedente, tendo anulado as liquidações na parte correspondente
à não consideração do valor da factura n.o 191 pago a Pedro Vieira
Ramos Sanches, sob fundamento de que, só quanto a ela, a impugnante
lograra gerar no tribunal uma situação de fundada dúvida sobre a
existência do facto tributário.

4. Contra o respectivo segmento da decisão em que saíram vencidas,
cada uma das partes interpôs recurso para a 2a instância.

Esta veio a conceder provimento ao recurso da Fazenda Pública,
revogando a fracção da decisão recorrida que lhe fora desfavorável,
e recusou-o ao da ora também recorrente.

Para assim decidir o tribunal a quo considerou, em síntese, que
não se provara que o valor das facturas n.os 191 e 197 correspondessem,
respectivamente, a valores do fornecimento de mão-de-obra e/ou à
execução de quaisquer trabalhos contratados a Pedro Vieira Ramos
Sanches e a Salvador Ferreira Rodrigues, e levados a cabo pelo emi-
tente de tais documentos na sequência de contratos de subempreitada
celebrados com aqueles, para a construção do hipermercado Feira
Nova e que, consequentemente, o seu teor não espelhava com cre-
dibilidade os factos da vida real a que se reportavam.

5. A recorrente combate, agora, o decidido, pretextando, em re-
sumo, nas suas alegações de recurso, que este não fez a melhor va-
loração da matéria de facto considerada provada, pois esta permite
a formação da convicção de que as ditas facturas evidenciam uma
real e efectiva prestação de trabalho’ sinalagmático da entrega da
contraprestação que mostram, e que esta corresponde a efectivos cus-
tos fiscais registados pela sua contabilidade do ano de 1988, até porque
esta reflecte uma imagem verdadeira da sua situação financeira e
das operações realçadas, por serem contabilizadas atentas a sua sub-
stância e realidade financeira e não só a forma legal.

6. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o julgado.
7. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso por este assentar na discussão de ma-
téria de facto que não pode ser conhecida por este tribunal enquanto
de revista.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É, em síntese, a de saber se os valores evidenciados nas facturas

identificadas no probatório correspondem a entregas efectivamente
feitas pela recorrente como pagamento de trabalho realmente pres-
tado.

2. A matéria de facto.
O acórdão recorrido deu como provados os seguintes factos:
a) Relativamente ao exercício de 1988 a recorrente encontrava-se

colectada em contribuição industrial, pelo grupo A, com referência
à actividade de construção civil, CAE 500090.

b) Dos registos contabilísticos da recorrente faziam parte as facturas
com os n.os 191 e 17, em que figura como emitente, António Cunha
Pereira (docs. de fls 11 e 12 que aqui se dão por reproduzidos).
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c) O número do contribuinte como sendo o do emitente dos do-
cumentos mencionados na alínea anterior, e deles constante, não faz
parte dos serviços da AF.

d) Em face do relatado nas alíneas b) e c) a AF concluiu que
as aludidas facturas correspondem a operações simuladas não sendo
dedutível o IVA delas constante.

e) Por assim ter concluído, a AF procedeu à alteração da matéria
colectável da recorrente J. Gomes, em sede de CI, no montante de
1 580 030$00, a qual produziu a colecta de 625 692$00 e juros com-
pensatórios na importância de 31 679$00.

f) A recorrente, na sequência de notificação para o efeito, liquidou
a quantia de 625 692$00 em 93.11.24, tendo ficado “isenta” do pa-
gamento dos juros compensatórios quantificados na alínea anterior.

g) Em virtude da alteração da matéria colectável, a que atrás se
fez menção, procedeu a AF à liquidação adicional de imposto com-
plementar, Secção B, na importância de 123 242$00, pago eventual-
mente em 93.11.23.

h) Na sequência do mencionado na alínea d) foi elaborada a nota
de apuramento mod. 382 a qual, uma vez tratada pelos Serviços Cen-
trais do IVA, originou que tal imposto fosse abatido no reembolso
referente ao mês de Agosto de 1993.

i) A AF liquidou, ainda, com referência ao IVA a que se alude
na al. h), juros compensatórios, os quais uma vez feito o débito ao
tesoureiro da FP por falta de pagamento voluntário, vieram a ser
liquidados pela recorrente J. Gomes, em 94.01.13, acrescidos de juros
de mora de 11 876$00.

j) A recorrente J. Gomes foi adjudicatária da obra de construção
do hipermercado Feira Nova, na cidade de Braga, e cujos trabalhos
decorreram entre Julho/88 e Junho/89.

k) Para os fins aludidos na alínea j), a recorrente J. Gomes contratou
distintas subempreitadas de mão-de-obra, designadamente a Salvador
Ferreira Rodrigues e a Pedro Vieira Ramos Sanches.

l) A recorrente emitiu a favor de Pedro Vieira Ramos Sanches
os cheques nos 3864290534 e 3864291019, sobre o BCP, datados de
89 01.02, no montante global de 1 501 812$00, idêntico ao da factura
n.o 191.

m) Os cheques mencionados na alínea anterior foram cobrados.
n) De igual forma e com a mesma data, a recorrente emitiu a

favor de Salvador Ferreira Rodrigues o cheque n.o 3864290437, sobre
o BCP, na importância de 346 823$00, idêntico ao da factura n.o 197,
o qual foi de idêntica forma, cobrado.

o) As diligências efectuadas no local indicado nas facturas 191 e
197 como o endereço do respectivo emissor e tendo em vista a sua
localização, resultaram infrutíferas.

p) Os indivíduos mencionados nas alíneas l) e n) desconhecem,
em absoluto, quem quer que seja com o nome de António da Cunha
Pereira.

3. Da questão decidenda.
A recorrente pretende, como acima se sintetizou, que este tribunal

ad quem infira, a partir dos factos fixados no probatório, sob as alí-
neas j), k), l), m) e a), que as facturas n.os 191 e 197 dizem respeito
a valores de trabalho que lhe foi efectivamente prestado e daqui
retire a ilação jurídica de que a liquidação adicional dos referidos
impostos carece de base factual e é, por isso, ilegal (por inexistência
dos factos tributários).

(1) Cf., entre outros, Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio Nora, Manual de Processo
Civil, 1985, págs. 471.

(2) Assim o proclama o art.o 655o n.o 1 do C. P. Civil que diz expressamente que «o
tribunal colectivo aprecia livremente as provas e responde segundo a convicção que tenha
formado acerca de cada facto».
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Mas esta pretensão não pode ser acolhida. E não o pode ser porque,
estando-se na presença de uma causa inicialmente julgada por um
tribunal tributário de 1a instância, a competência desta Secção res-
tringe-se à matéria de direito, nos termos do n.o 4 do art.o 21o do
ETAF.

Equivale isto por dizer que os poderes deste Supremo se quedam
pelos do tribunal de revista (art.o 721o do C.P.C.) e que o recurso
não pode ter por objecto o erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa, salvo o caso de ofensa a 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 (n.o 2
do art.o 722o do C.P.C.).

A alteração pelo tribunal de revista do quadro de facto fixado
pela instância apenas poderá fundamentar-se na violação de qualquer
norma que estabeleça uma situação de prova legal, de prova cujo
valor a lei antecipadamente determine (as chamadas situações de pro-
va legal, por confissão, documentos autênticos, alguns documentos
particulares e por presunções legais) (1).

A apreciação das provas segundo a livre convicção do tribunal,
que é a regra no domínio probatório (2), não cabe nos seus poderes
e não pode, consequentemente, ser fundamento do recurso de revista
(art.o 721o n.o 1 do C.P.C.).

Por razões de prestígio e funcionalidade dos tribunais, essa tarefa
foi reservada apenas aos tribunais inferiores.

Como é evidente, a impossibilidade de censura do juízo de facto
pelo tribunal de revista envolve a fixação, quer dos factos materiais
simples, quer dos complexos e conclusivos, quer, finalmente, das ila-
ções, inferências ou interpretações deles tiradas pelas instâncias, pois
também estas resultam da constatação e aplicação de regras de ciência
e de experiência comum, cuja consideração só é possível em sede
de facto.

A questão de saber se as facturas que se encontram registadas
na contabilidade da recorrente correspondem a trabalho que lhe terá
sido efectivamente prestado pelos seus emitentes não é resolvível por
aplicação de qualquer norma ou critério legal em que o facto apareça
como mera concretização da hipótese legal, mas antes tão-só pela
elaboração no espírito do julgador de um juízo de convincência sobre
a sua existência, sedimentado em regras de raciocínio lógico, de ex-
periência comum, de senso prático, e outras, - e em que a ponderação
de cada um destes factores não tem necessariamente de ser igual -,
e construído sobre certa base de conhecimento (a base da presunção
judicial) constituída pelos factos, materiais ou simplesmente psico-
lógicos ou do mundo interior, por ele surpreendidos.

Por muito sugestivos, indutores ou indiciadores do facto desco-
nhecido determinando que possam ser os factos constantes no pro-
batório, no sentido de ter havido um contrato de subempreitada entre
a impugnante e os emitentes das facturas e a passagem e consequente
recebimento dos cheques emitidos para seu pagamento, nunca o tri-
bunal de revista o poderia alcançar sem lançar mão daquele juízo
de livre convicção interior.
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Sendo a resultante deste apenas o produto de um juízo de pro-
babilidade da existência do facto, de um juízo de convicção sobre
a existência do facto, próprias da natureza humana e das relações
práticas da vida social e não de uma verdade lógica ou absoluta,
o tribunal de revista ficaria colocado numa posição de poder vir a
concluir de forma diferente.

Ora, por razões de prestígio, como se disse, a lei quis subtrair
o tribunal de revista do ónus de opção pela álea do resultado do
juízo probatório de livre convicção.

Temos, portanto, de concluir pelo não provimento do recurso.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente; Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional — Questões novas.

Doutrina que dimana da decisão:

Os Recursos jurisdicionais destinam-se a reapreciar as questões
sobre que se debruçou a decisão recorrida, e não a conhecer,
em primeira mão, de questões novas, salvo sempre obvia-
mente o dever de conhecimento oficioso.

Recurso n.o 21 707, em que é recorrente Quatro Tempos — Con-
fecções Lda e recorrida Fazenda Pública e em 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 Quatro Tem-
pos - Confecções, Lda, do acórdão do TT de 2a Instância, de 22-10-96,
que negou provimento ao que a mesma interpusera da sentença que,
por sua vez, julgou improcedente a impugnação por ela deduzida
quanto aos créditos reclamados, do CRS Social.

Fundamentou-se aquele aresto, em que os títulos de cobrança das
contribuições, impostos, taxas e outros rendimentos do Estado são
equiparados a decisões com trânsito em julgado - arto 235o do CPT -,
«estando excluída do âmbito da execução o conhecimento da lega-
lidade da liquidação das dívidas por ela cobradas - arto 236o», sendo
que o arto 813o do CPCIvil «não abarca obviamente a inexistência
da dívida, nos termos em que foi formulada» e «mesmo que não
tivesse havido notificação à contribuinte, que lhe permitisse, em fase
anterior, opor-se ..., sempre esta poderia, em prazo contado do co-
nhecimento, deduzir impugnação judicial - arto 154 do Código de
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Processo Tributário», além de que o alegado - não ter trabalhadores
ao seu serviço - constitui uma ilegalidade em concreto, atinente à
própria liquidação do tributo.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a - . . . recorreu, para o tribunal de 2a Instância, com vários

fundamentos dos quais se destaca a inexistência de notificação da
liquidação ao contribuinte . . .

2a - Da não notificação do acto tributário da liquidação resulta
a inexigibilidade da dívida.

3a - A não notificação do acto tributário da liquidação, tornando
a dívida inexigível, pode constituir fundamento de oposição (alínea b)
do arto 286o do Código de Processo Tributário) porque constitui facto
modificativo posterior à liquidação e anterior à emissão da certidão
executiva (acórdão do tribunal tributário de 2a instância, de 4-10-94,
in Ciência Técnica Fiscal no 376o, pág. 275).

4a - Assim, o acórdão fez errada interpretação - e, por isso, vio-
lou-os - do disposto no artigo 866o, no 4 do Código de Processo
Civil, bem como do disposto nos artigos 286o, no 1, alínea h) e ainda
no 251o no 1 alínea b) do Código de Processo Tributário.

Sem prescindir, e por mera cautela,
5a - para a hipótese de se considerar que não está indiscutivelmente

provado o facto de que o recorrente não foi notificado do acto tri-
butário da liquidação - no que se não concede -, então deverão os
autos baixar às instâncias para que estas efectuem as diligências ne-
cessárias para se apurar sobre a existência, ou não, da notificação
do acto tributário da liquidação.

Termos em que se deve ser revogado o acórdão recorrido, devendo
ser substituído por outro que julgue procedente a impugnação da
reclamação, por considerar verificado o fundamento de oposição que
consiste na inexigibilidade da dívida, por falta de notificação do acto
tributário da liquidação.

Sem prescindir, e por mera cautela, para a hipótese prevista na
5a conclusão, deverão os autos baixar às instâncias para que estas
efectuem as diligências necessárias para apurar sobre a existência,
ou não, do acto tributário da liquidação.»

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, pelos fundamentos nela aduzidos.

O Exmo magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
«. . . a disposição do arto 235o do CPT deve ser devidamente en-

tendida não podendo impedir a sindicância dos títulos, em processo
de reclamação de créditos, pelo menos nos mesmos termos em que
eles são questionáveis no processo de execução respectivo (a ine-
xigibilidade e consequente inexequibilidade da dívida, máxime por
falta de notificação da liquidação, para pagamento, quando legalmente
imposta, tem sido e deve ser considerada fundamento de oposição).

Para que tal aspecto se pudesse considerar ultrapassado, seria ne-
cessário que a certidão da execução referisse ter já havido citação
do executado e mostrar-se ultrapassado o prazo de oposição ou estar
esta decidida).

Isso não se verifica e não é apenas essa a deficiência da matéria
de facto elencada.

Com efeito, nela não se referem quais os créditos reclamados, a
sua origem ou natureza e, nomeadamente, a sua data (apenas se
refere que foram reclamados créditos em representação do CRSS
e o seu montante total).
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Neste processo, o STA apenas conhece de direito - arto 21o, no 4
e 32o, no 1, al. b) do ETAF.

Não contendo o douto acórdão recorrido a matéria de facto ne-
cessária para que o recurso possa ser apreciado, deve aquele ser re-
vogado e ordenar-se a ampliação daquela matéria, de acordo com
os art.os 729o e 730o do Cod. Proc. Civil».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«2.1.1 - Por apenso à execução fiscal no 185/91, instaurada contra

Quatro Tempos — Confecções, Lda, vieram, quer a Fazenda Pública,
quer o Magistrado do Ministério Público, reclamar créditos.

2.1.2 - Este Magistrado reclamou créditos, em representação do
Centro Regional de Segurança Social, no montante de seis milhões
trezentos e oitenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro escudos.

2.1.3 - A Quatro Tempos, Lda, foi notificada para, em oito dias,
impugnar os créditos reclamados, o que veio efectivamente a fazer,
relativamente aos do Centro Regional de Segurança Social.

2.1.4 - O Mo Juíz julgou improcedente a impugnação apresentada
e declarou verificados os créditos reclamados».

Vejamos, pois:
A única questão posta no recurso é a de que «da não notificação

do acto tributário da liquidação resulta a inexigibilidade da dívida»,
sendo que a recorrente fundamentou o recurso para a 2a Instância,
nomeadamente, na «inexistência de notificação da liquidação ao con-
tribuinte . . .» - cfr. conclusões 1a e 2a.

Mas a asserção não é inteiramente correcta.
Certo que a recorrente referiu, ali, a dita falta de notificação.
Só que o fez em termos meramente incidentais, como que «de

raspão» - passe o termo.
O que expressivamente invoca é a inexistência da dívida, como

meridianamente resulta das conclusões 1a, 3a, 5a e 6a, já que a re-
corrente «deixou de ter empregados porque encerrou o seu esta-
belecimento em consequência da penhora de todo o recheio e do
próprio estabelecimento, efectuada a pedido e em execução instaurada
pelo próprio CRSS» - cfr. conclusão 1a.

E só aquela inexistência foi considerada no acórdão recorrido.
Como aí se afirma expressamente: «mesmo que não tivesse havido

notificação à contribuinte que lhe permitisse, em fase anterior, opor-
-se . . . , sempre esta poderia, em prazo contado do conhecimento,
deduzir impugnação judicial . . .» - arto 154o do CPT -, por estar
em causa uma «ilegalidade em concreto» . . . , «matéria atinente à
própria liquidação do tributo».

Ou seja: a questão da inexigibilidade da dívida é questão nova
que, por não ser de conhecimento oficioso e à míngua da sua apre-
ciação pelo tribunal a quo, não pode este STA, ora, sindicar.

Na verdade, a recorrente sempre afirmou a inexistência da dívida,
só agora vem socorrer-se da sua inexigibilidade.

Como é jurisprudência insistentemente afirmada, os recursos ju-
risdicionais destinam-se a reapreciar as questões sobre que se de-
bruçou a decisão recorrida, e não a conhecer, em primeira mão, de
questões novas, salvo sempre obviamente o dever de conhecimento
oficioso.

Cfr., por todos e mais recentes, os Acs. deste Tribunal, de 12-2-97
rec. 20.817; de 9-4-97 rec. 20.930 e de 2-7-97 rec. 19.439.

E, a entender-se que a questão da inexigibilidade da dívida havia
sido colocada ao tribunal a quo, então haveria omissão de pronúncia,
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determinante da respectiva nulidade - arto 144o, no 1, do CPT - que,
todavia, não vem invocada.

Assim, não se justifica a pretendida ampliação da matéria de facto,
em ordem a averiguar, nomeadamente, da existência da predita
notificação.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 40%.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, António José Martins Miranda de Pacheco.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Derrama. Imposto Acessório. A derrama não é custo fiscal.
Al. a) do n.o 1 do art.o 41o do CIRC. Art.o 28o da Lei
n.o 10-B/96. Lei interpretativa. Retroactividade.

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, em nexo de causalidade como se exige no
art.o 23o do CIRC.

III — A Al. a) do n.o 1 do art.o 41o do CIRC não tem natureza
excepcional, embora a tenham algumas das outras suas
alíneas.

IV — A lei interpretativa, ainda que tributária, porque escla-
recedora de uma questão atinente à certeza e igualdade
de aplicação do direito, não viola os princípios da le-
galidade tributária, do Estado de Direito e do direito à
propriedade privada.

Recurso no 21761. Recorrente: Proqueme — Produtos Químicos de
Manutenção, L.da; 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. Proqueme — Produtos Químicos de Manutenção, L.da, com os

sinais dos autos, dizendo-se inconformada com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo — 2a Secção), de
97.03.25, que julgou improcedente a impugnação por ela deduzida
contra o acto de auto liquidação do IRC do ano de 1992, dela recorre
directamente para esta formação judicial, pedindo a sua revogação
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e substituição por outra decisão que julgue procedente a impugnação
e anule o acto sindicado.

2. Como causa de pedir da impugnação, a ora recorrente alegara
que a autoliquidação do IRC padecia de erro na determinação da
sua matéria colectável por não lhe ter sido abatido, por obediência
a errado entendimento da Administração Fiscal, o valor de
1 194 302$00 correspondente a derrama estimada para o exercício,
sendo que esta era, porém, um custo fiscal.

3. A decisão recorrida estribou-se no entendimento de que, embora
propendesse a aderir à leitura interpretativa dos art.os 41o al. a) e
23o al. f) do CIRC nos termos da qual a derrama seria um custo
fiscal, optava pela tese contrária segundo a qual a derrama não é
custo fiscal por respeito ao disposto sobre a matéria na Lei n.o 10-B/96,
de 23 de Março (Lei de Orçamento do Estado para 1996), dado
que esta tendo alterado (pelo seu art.o 28o) a al. a) do art.o 41o

do CIRC no sentido de não serem dedutíveis para efeitos de de-
terminação do lucro tributável «o imposto sobre o rendimento das
pessoas colectivas (IRC) e quaisquer outros impostos que directa ou
indirectamente incidam sobre os lucros» veio a esclarecer (pelo n.o 7
do mesmo art.o 28o) ter esta disposição natureza interpretativa.

4. Contra tal decisão e em fundamento da sua pretensão de recurso,
esgrime, agora, a recorrente, em resumo. perante este tribunal ad
quem, as seguintes razões:

- Ao tempo dos factos tributários. a derrama tinha a natureza de
custo fiscal segundo o disposto na al. f) do art.o 23o do CIRC, e
não poderia afastar-se essa sua qualidade a coberto da invocação
da al. a) do n.o 1 do art.o 41o do mesmo código, na redacção então
vigente, por esta não se lhe referir e não poder ser objecto de in-
terpretação analógica, dada a sua natureza excepcional.

- A declaração constante do n.o 7 do art.o 28o da Lei n.o 10- B/96,
de 23 de Março no sentido de que a nova redacção dada pelo seu
n.o 1 à al. a) do n.o 1 do art.o 41o do CIRC, e nos termos da qual
a derrama passou a estar sujeita à regra da não dedutibilidade, tem
natureza interpretativa, é inconstitucional em virtude de, tendo esta
prescrição carácter inovatório, ela se corresponder a um cláusula de
retroactividade e como tal violar o princípio da legalidade tributária
em matéria fiscal consagrado no art.o 106o n.o 2, os princípios do
Estado de Direito Democrático consagrados nos art.os 2o e 3o e o
direito de propriedade privada consagrado no art.o 60o, este com-
preendido segundo a dimensão jurídico constitucional dos direitos,
liberdades e garantias consignados nos art.os 17o e 18o, todos da
Constituição.

5. A Fazenda Pública contra-alegou defendendo o julgado e ar-
gumentando em tal sentido que a atribuição da natureza interpretativa
a uma norma representa uma prerrogativa do legislador ordinário
cujo uso constitui uma excepção que o ordinário próprio princípio
da legalidade admite.

6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pronunciou-se. no seu pa-
recer, pelo não provimento do recurso abonando-se na jurisprudência
recente deste tribunal, tirada em casos idênticos. que diz ser pacífica
no sentido da derrama não ter a natureza de custo fiscal.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se a derrama, nos tempos de vigência da al. a) do

n.o 1 do art.o 41o do CIRC, segundo a redacção anterior à dada
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pelo n.o 1 do art.o 28o da Lei n.o 10-B/96, de 23 de Março, tinha
a natureza de custo fiscal para efeitos de determinação do lucro tri-
butável em IRC.

2. A matéria de facto.
A sentença recorrida deu por provado o seguinte quadro de facto:
a) Na declaração modelo 22 do IRC relativa ao exercício de 1992,

apresentada em 20.05.93, a recorrente apurou a matéria colectável
de 39 178 650$00 e procedeu à auto liquidação do respectivo imposto,
tendo apurado a importância a pagar do montante de 3 617 225$00.

b) que para efeitos de apuramento da matéria colectável acresceu
ao resultado líquido do exercício, na linha 12 do quadro 17 da dita
declaração, a importância de 13 137 327$00, referente à estimativa
para impostos sobre o rendimento do exercício que fora contabilizada
como custo, como se pode confirmar pela análise do valor inscrito
na linha 26 do quadro 12 da mesma, declaração;

- Aquela estimativa tem a seguinte decomposição:
IRC — 11 943 025$00
Derrama — 1 194 302$00
Total — 13 137 327$00.
c) Em 12.05.95 a recorrente deduziu reclamação graciosa contra

a liquidação do IRC referente ao exercício de 1992, reclamação que
veio a ser indeferida por despacho de 25.09.95.

d) Este despacho de indeferimento da reclamação foi notificado
à recorrente em 10.10.95.

3 O mérito do recurso.
3.1. A questão enunciada já recebeu duas respostas diferentes por

parte deste Supremo Tribunal: uma no sentido de que a derrama
não é custo fiscal (entre outros. Acs. de 92.09.23, 96.12.04 e 97.05.14,
proferidos. respectivamente, nos Recs nos 14 380. 20 773 e 21 565);
outra no sentido de que ela é custo fiscal (Ac. de 95.02.01, in Rec.
16 975).

O identificado 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 se-
quitur principale.

O assinalado acórdão de 1995 louva-se nas razões assim conden-
sadas no respectivo sumário doutrinal elaborado pelo seu relator «1.
Para determinação do lucro tributável em IRC a regra é a Redu-
tibilidade de todos os encargos fiscais como custos. 2. É excepcional.
insusceptível, pois, de aplicação analógica, a norma do art.o 41o/l/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 conceito
de IRC; 4. IRC e derrama são, em linguagem vulgar e técnica, con-
ceitos distintos: quanto ao destino da receita. à normalidade ou ex-
cepcionalidade da incidência e aos sujeitos tributários activos num
o Estado; na outra os municípios; 5. Por isso não pode, nesta pers-
pectiva, 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 «der-
rama» 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 art.o
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
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no 95/88; 8. Face à redacção dos art.os 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».

Os sinalizados acórdãos de 1996 e 1997, de que foi relator também
o do presente questionaram o valor dos fundamentos de cada uma
a das outras decisões e pronunciaram-se no sentido do sufrágio da
conclusão tirada pelo aresto de 1992.

A decisão censurada postou-se ao lado da tese que se tem por
correcta.

Escreveu-se então no citado acórdão de 1996 e repete-se, hoje,
por se continuar a acreditar na bondade dos argumentos:

«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 n.o 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.

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 carácter público,
a derrama só pode ser lançada para «acorrer ao financiamento de
investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio 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 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 Arto

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 (os de
1992 e 1995, acima identificados, cuja fundamentação se passa a ana-
lisar) não poderá, porém, reconhecer-se a qualquer destas duas as-
serções a densidade ou valor jurídico suficiente para determinar a
solução da questão 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 arto 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
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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
principale.

É que esta é uma qualificação doutrinal que tem o sentido de
reflectir apenas a relação existente 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 determinado, quan-
tificado 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.

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 de apurar-se 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 n.o 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 proveitos 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».

E continuando agora com a fundamentação expendida no acórdão
de 96.12.04 (Rec. 20 773) diz-se novamente:

«Não se argumente que este raciocínio é enganoso porque, sendo
a, declaração da derrama feita apenas no decurso do ano seguinte,
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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 as muda porque, não intervindo o pretenso custo da derrama
na formação e consequente apuramento do rendimento, mas tratan-
do-se apenas de uma resultante sobre o rendimento tributável apu-
rado, 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 rendimento 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 (arto 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.

Sendo assim, a citada al. f) do 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
n.o 378, págs. 14.

Isto autoriza a extrapolar a conclusão de que a al. a) do no 1
do arto 41o do CIRC, que considera como não dedutível para efeito
de determinação do lucro tributável o IRC, não poderá ser qualificada
como norma excepcional, mas como simples explicitação do que já
haveria de ser intuído em face daquela norma geral.

Contendo o preceito várias normas, tantas quantas as previsões
nele mencionadas, só por referência a cada uma delas é 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 arto 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. i, a da al. g); noutros, elas são
meramente explicativas, como a da sua al. a).

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 independente.
constatar-se-á que não poderá deixar de defender-se a tese aqui de-
fendida, sob pena de ter de admitir-se que o citado preceito do CIRC,
aplicável subsidiariamente aos rendimentos da categoria C (rendi-
mentos comerciais, industriais e agrícolas), afrontaria o princípio da
igualdade, pois que colocaria em diferente posição os contribuintes
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.

(1) 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.
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Cai, pois, pela base o argumento tirado do preceito de que, sendo
ele excepcional e não admitindo como tal aplicação analógica, a der-
rama seria forçosamente um custo 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 n.o 1 do art.o 15o, que «. . .a matéria
colectável se obtém pela dedução ao lucro tributável, determinado
nos termos dos artigos 17o e seguintes, . . .» e no n.o 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».

Resumindo: a derrama não deve ser qualificada como encargo fiscal
dedutível porque, na realidade, ela não é um custo fiscal à luz do
critério legal do art. C 23o do CIRC.

Por outro lado, tendo o preceito da al. a) do art.o 41o do CIRC,
na redacção anterior à dada pelo n.o 1 do art.o 28o da Lei n.o 10-B/96,
de 23 de Março, a natureza não de norma excepcional mas de norma
meramente explicativa do sentido que já tinha de intuir-se, relati-
vamente ao IRC, do disposto no art.o 23o do CIRC, não há que
fazer qualquer aplicação analógica do aí estatuído para colocar na
mesma posição do aí explicado IRC a derrama.

3.2. Mas as dúvidas sobre se a derrama é ou não um custo fiscal
devem ter-se hoje por completamente dissipadas em face do disposto
na actual redacção da al. a) do art.o 41o do CIRC, saída do n.o 1
do art.o 28o da Lei n.o 10-B/96, de 23 de Março (Orçamento do
Estado para 1996), nos termos da qual não são encargos dedutíveis
para efeitos fiscais «o imposto sobre o rendimento das pessoas co-
lectivas (IRC) e quaisquer outros impostos que directa ou indirec-
tamente incidam sobre os lucros», e do declarado no n.o 7 do mesmo
art.o 28o de que tal redacção tem natureza interpretativa.

É claro que se poderá questionar a bondade desta qualificação
legislativa, como faz a recorrente, interrogando-nos sobre se, não ob-
stante esta declaração formal do legislador, não se estará, de qualquer
modo, perante uma prescrição ou comando inovador, perante normas
que introduzem princípios jurídico-vinculativos novos, embora fingin-
do serem eles o sentido originário do preceito.

Temos, porém por seguro que estas interrogações não têm razão
de ser e que a nova lei tem, por essência ou por substância, natureza
interpretativa.

Segundo ensina Francesco Ferrara (1), uma lei é interpretativa quan-
do, existindo controvérsia entre os aplicadores do direito, máxime
os tribunais, sobre o sentido de uma norma antecedente, o legislador
se dispõe por declaração expressa ou por outro modo externador
da sua intenção, 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



(2) No mesmo sentido foram recentemente proferidos entre outros, os acórdãos deste
tribunal de 97.03.05 e 97.06.25, in Recs. 20 772 e 21 268, ainda inéditos.
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continha desde o pretérito, — quam interpretationem. . . verum in prae-
teritis . . . , diz o velho brocardo latino.

A injunção de que «a lei interpretativa se integra na interpretada...»
constante do art.o 13o do C. Civil corresponde, deste modo, uma
simples consagração legal de tal velho princípio jurídico.

E diga-se que este não é afastado por qualquer princípio cons-
titucional, máxime, o da legalidade tributária, que se mostra elevado
à categoria de princípio estruturante do sistema fiscal pela Cons-
tituição, pois o uso da interpretação autentica apenas visa alcançar
e conferir maior certeza e igualdade na aplicação da lei e estes são
também, manifestamente, princípios rectores do regime jurídico cons-
titucionalmente definido (art.os 2o, 3o e 13o).

É claro que há hipóteses em que não existe interpretação autêntica
não obstante o legislador dilucide ou resolva uma controvérsia pre-
-existente sobre o sentido da lei: é o que sucede 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.

Deste modo 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.

O primeiro passo a dar deverá ser o de verificar se existia qualquer
controvérsia de interpretação jurídica atinente ao citado preceito que
exigisse essa forma de intervenção legislativa ou seja, se existia a
especifica 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
uma controvérsia sobre o sentido de tal preceito, em termos de jus-
tificar decisões de sentido contrário, como acima se deixou notícia.

Havia, pois, razão para a intervenção legiferante de interpretação
autêntica.

Por outro lado, tendo-se ela confinado à eleição de um dos sentidos
possíveis da lei que a interpretação científica já defendia, há que
tirar a conclusão irrefutável de que não se está a introduzir, hipo-
critamente, qualquer princípio novo ou inovador sobre a matéria re-
gulada, mas apenas que o legislador quis interpretar autenticamente
a lei, ou seja definir o sentido do preceito desde o início da sua
vigência.

E a mesma conclusão é sugerida ainda pelo principal elemento
a relevar na pesquisa do pensamento legislativo que é, como se sabe
o elemento literal, dado 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 a nova redacção à al. a) do n.o 1
do art.o 41o do CIRC.

Ao declara-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 flui, pois que a derrama não é custo fiscal
segundo o sentido normativo originário da al. a) do n.o 1 do art.o
41o do CIRC (2).

(3) Cf. Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 11/83 e 307/90 e Pareceres da Comissão
Constitucional n.os 30/81 e 25/82.

(4) Cf. Constituição da República Portuguesa, Anotada, 3a edição revista, de J. J. Gomes
Canotilho e Vital Moreira, págs. 459. nota VII ao arto 106o.
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Assim sendo, deixa de ter sentido ou razão de ser, tendo-se, con-
sequentemente, por prejudicado o seu conhecimento (nos termos dos
art.os 660o n.o 2, 713o n.o 2 e 726o do C.P.C.), a alegação da recorrente
de que o preceito do n.o 7 do art.o 28o da citada Lei n.o 10-B/96
corresponde a uma cláusula legal de retroactividade que ofenderia
o princípio da legalidade em matéria tributária aclamado no n.o 2
do art.o 106o, os princípios do Estado de Direito Democrático con-
sagrados nos art.os 2o e 3o e o direito de propriedade privada re-
conhecido no art.o 60o, todos os preceitos da Constituição da República
Portuguesa porquanto assenta feita no pressuposto infirmado de que
tal preceito espelha um conteúdo normativo inovador.

De qualquer modo, a título simplesmente académico, sempre se
dirá não existir qualquer das imputadas violações da lei constitucional:
quanto ao princípio da legalidade tributária, porque a lei interpretativa
em causa é também uma lei da Assembleia da República; quanto
ao princípio do Estado de Direito Democrático, porque, embora, re-
clamando a protecção da boa-fé da confiança dos cidadãos na ma-
nutenção da situação jurídica decorrente das leis em vigor à data
da constituição dos efeitos nelas previstos, não obstava, segundo o
entendimento constitucional de então (3), à aplicação de leis fiscais
retroactivas desde que estas não atentassem, de modo intolerável con-
tra aqueles princípios, e a lei interpretativa nunca poderia figurar
em tal categoria pois, vindo fixar um sentido da lei anterior que já
tinha de ser admitido como possível, não poderia ser acusada daquela
violação; quanto ao direito de propriedade, porque tal direito não
está admitido constitucionalmente como um direito absoluto, podendo
sofrer limitações e uma destas é precisamente a obrigação de pa-
gamento de impostos (art.o 12o n.o 1 da C. R. P.) (4).

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

em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente com procuradoria de 40 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) —José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

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

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença da 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direi-
to — arto 32o no 1 al. b) do ETAF.

Recurso n.o 21 776 em que é recorrente Martinho, Mendes e Nas-
cimento, Lda e recorrida Fazenda Pública e em 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 Martinho,
Mendes e Nascimento, Lda, do despacho do TT de 1a Inst. de Leiria,
proferido em 7-3-97 que rejeitou liminarmente a oposição por aquela
deduzida «na execução no 1309-96/100790.4, para cobrança da dívida
no montante de 6.738.717$00, proveniente de verbas indevidamente
recebidas do FSE e do Estado Português, respeitante ao «dossier»
860012PI».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a - . . . na oposição fiscal alega, além do mais, factos e fun-

damentos que inequivocamente demonstram a falsidade do título,
a inexigibilidade da obrigação exequenda e a inexequibilidade do título
executivo;

2a - Pois não basta certificar laconicamente, no título, que a dívida
provém de verbas indevidamente recebidas do FSE e do Estado Por-
tuguês; é preciso certificar a efectiva irregularidade ou irregularidades
que a empresa cometeu, aliás, elencadas no arto 7o do DL no 242/88,
de 7 de Julho, e no preâmbulo do DL no 158/90, de 17 de Maio
(cujas sanções estão tipificadas no arto 9o, do primeiro dos diplomas);

3a - O pedido de devolução voluntária de subsídios só pode ter
por fundamento legal qualquer uma (ou mais) das irregularidades
previstas nos diplomas citados na precedente conclusão;

4a - A acção de formação profissional levada a cabo pela recorrente
foi exemplar e integralmente cumprida, segundo o regime jurídico
instituído sobre a concessão de apoios financeiros, bem como as demais
condições que lhe foram impostas, nomeadamente com a compar-
ticipação de fundos da própria empresa na ordem dos 10% dos custos
globais da acção;

5a - Não lhe tendo, com efeito, pelas entidades fiscalizadoras, sido
feito qualquer aponte ou censura;

6a - Pelo que o pedido de devolução voluntária, de 6.738.717$00,
respeitante a uma parte dos subsídios (cerca de 10%), legalmente
concedidos à recorrente, no âmbito do dossier agrupado de 30 em-
presas, é indevido e não tem fundamento legal;

7a - O título executivo, ao declarar factos como tendo sido praticados
pela recorrente (de que é devedora de verbas indevidamente recebidas
do fundo social europeu), quando na realidade, não ocorreu, é falso,
de harmonia com o disposto no no 2 do arto 372o e no 1 do arto

371o, ambos do CC;
8a - E, sendo falso, é fundamento legal de oposição à execução

fiscal, nos termos da alínea c) do no 1 do arto 286o do CPT;
9a - A recorrente, não tendo cometido qualquer irregularidade na

utilização dos subsídios, por conseguinte nada devendo ao DAFSE,
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consequentemente é-lhe, inexigível a obrigação exequenda, sendo, por
isso, também fundamento à oposição, nos termos do arto 815o, no 1
e alínea e) do arto 813o, ambos do CPC, aplicável por força do disposto
na alínea f) do arto 2o do CPT;

10a - E é inexequível o título, como se demonstrou na conclusão
2a, sendo igualmente, por essa razão, fundamento à oposição fiscal
«sub judice», nos termos do arto 815o no 1 e alínea e) do arto 813o,
ambos do CPC, aplicável por força do disposto na alínea a) do arto

2o do CPT;
11a - É que, tratando-se o pedido de devolução do subsídio em

questão, de um crédito juridicamente qualificado de natureza não
fiscal, e atribuindo a lei especial (DL no 158/90, de 17 de Maio),
competência para «as acções contenciosas conducentes à reposição
dos subsídios, quando irregularmente utilizados, se procedem no do-
mínio da justiça fiscal», ou seja, aos tribunais tributários, e não exis-
tindo norma processual para este tipo de dívidas, em sede pre-
-execução, no Código de Processo Tributário, talqualmente existe nele
para as dívidas de natureza estritamente fiscais, ao alcance de qualquer
contribuinte fiscal, para defesa dos seus legítimos interesses, cons-
titucionalmente consagrados, tais como o da reclamação graciosa e
o da impugnação judicial, para diminuir qualquer conflito (antes da
execução fiscal), mormente o da ilegalidade da dívida exequenda,
etc, terão que se aplicar as normas supracitadas dos artos 815 e 813,
ambos do CPC, sob pena da decisão recorrida violar frontalmente
o princípio constitucional do «due process of law», ou seja, o direito
a um processo justo, ínsito no direito de acesso dos tribunais, previsto
no arto 20o no 1 da Constituição da República Portuguesa;

12a - Sendo, com efeito, o Tribunal Tributário de 1a Instância o
competente e, em sede de oposição fiscal, o meio próprio para a
defesa dos legítimos interesses da executada e ora recorrente defender
aí os seus direitos;

13a - A decisão de indeferimento liminar de oposição à execução
fiscal, nos termos em que fora proferida, salvo o devido respeito e
melhor juízo, violou os dispositivos legais articulados nos art.os 40o,
286o alíneas a), c), g) e h) do CPT, os dos art.os 815o, no 1 e 813o

alíneas a) e e) do CPC e ainda os do decreto-lei no 158/90, de 17/5
e finalmente o do no 1 do arto 2o da Constituição da República
Portuguesa.

Nestes termos . . . deverá ser dado provimento ao recurso e, em
consequência, revogar-se a decisão recorrida por outra que receba
a oposição . . .».

O Exmo magistrado do MP emitiu parecer no sentido da incom-
petência deste tribunal, em razão da hierarquia, para o conhecimento
do recurso, por este não ter por fundamento exclusivamente matéria
de direito, uma vez que «a recorrente sustenta que a acção de formação
profissional, por si levada a cabo, foi integralmente cumprida, no-
meadamente com comparticipação de fundos da própria empresa,
na ordem dos 10% dos custos globais da acção - conclusão 4a -, que
as entidades fiscalizadoras não lhe fizeram qualquer aponte ou censura
- conclusão 5a - e que não ocorreram os factos declarados no título
executivo como sendo praticados pela recorrente - conclusão 7a -»,
sendo que «na douta decisão recorrida, não são dados como provados
os referidos factos . . .». Isto, «independentemente da necessidade
de apuramento de tais factos para a apreciação do recurso».

E, ouvida a recorrente, veio dizer tratar-se de «uma questão ex-
clusivamente de direito», da competência do STA, «atento o disposto
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nos artos 32o, no 1, al. b) e 41o, no 1, al. a), do ETAF e arto 157o

do CPT», já que «o presente recurso vem interposto, exclusivamente,
do despacho de «indeferimento liminar da oposição», deduzida ...
à execução fiscal que o DAFSE lhe moveu, por entender não ser
o Tribunal Tributário o competente para dirimir o diferendo surgido
entre aquele organismo público . . . mas, antes, o Tribunal Admi-
nistrativo», pelo que «não se trata de uma incompetência em razão
da hierarquia . . . mas, de uma incompetência em razão da matéria,
já que os factos alegados pela recorrente, no presente recurso, e que
esta pretende provar, na oposição que deduziu à execução - e que
ainda não tem decisão de mérito mas, repita-se, tão-somente tem
uma decisão de «indeferimento liminar» da sobredita oposição - foram
. . . expressamente alegados, em absoluta razão da ciência justificativa
da profusa demonstração de que, em razão desta matéria a apreciar,
são os tribunais tributários os competentes e não os Administrativos,
até do ponto de vista da economia processual e à semelhança do
que acontece nas oposições às execuções nos tribunais cíveis, onde
os executados podem deduzir imediatamente ali a sua defesa, não
fazendo qualquer sentido mudar de tribunal onde corre contra si
a execução, até para a ela poder obstar, também, imediatamente,
os meios coercivos dela emanados contra o seu património pessoal,
«in caso» por aquela execução «fiscal».

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 bem aponta aquele Exmo magistrado, a recor-

rente sustenta ter cumprido, exemplar e integralmente, a acção de
formação profissional que levou a cabo, «bem como as demais con-
dições que lhe foram impostas, nomeadamente com a comparticipação
de fundos da própria empresa, na ordem dos 10% dos custos globais
da acção», «não lhe tendo . . . , pelas entidades fiscalizadoras, sido
feito qualquer aponte ou censura», além de que os factos «declarados»,
no título executivo, não ocorreram na realidade - cfr. conclusões 4a,
5a e 7a -, sendo que, sobre tais factos, a decisão recorrida é com-
pletamente omissa.

E, como este STA tem vindo constantemente a referir, a relevância,
ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão da causa, não
pode ser equacionada para definir o tribunal competente, antes há-de
ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste tribunal, de 4-5-94 rec. 17.643,
«porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso».

E, como é jurisprudência corrente - cfr., por todos, os Acs do STJ
de 15-5-91 e 6-3-91 in Acs. Douts., respectivamente, 367-917 e 354-813,
a própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles
retiram, desligados de qualquer interpretação jurídica, constituem,
matéria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do Tribunal de
revista.

Ao contrário do que pretende a recorrente, há-de ser, pois, o tri-
bunal competente em razão da hierarquia a resolver todas as questões
postas no recurso, nomeadamente a definição da competência material
dos tribunais tributários (ou administrativos) para o efeito.
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E igualmente não é exacto que a decisão recorrida não tenha de-
cidido, de mérito, a oposição pois que, pese embora tratar-se de um
indeferimento liminar, ali se teve em conta que «os autos já fornecem
elementos para se conhecer da oposição, tendo presente o título exe-
cutivo constante de fls. 42 ...».

No seguimento do que se decidiu «que não se verifica a hipótese
prevista na al. g) do no 1 do arto 286o do CPT nem na al. a) do
mesmo artigo, porquanto o acto de restituição da quantia não é um
acto de liquidação e muito menos de receitas tributárias» pois «da
circunstância de a dívida ser cobrada através do processo de execução
fiscal (cfr. artos 1o e 2o do Dec.Lei 158/90, com a redacção dada
pelo Dec.Lei no 246/91, de 6/7) não se pode extrair que a fixação
da obrigação da cobrança constitua uma questão fiscal para cujo co-
nhecimento seja competente a jurisdição fiscal»; que a nulidade in-
suprível prevista no arto 251o no 1 al. b) do CPT não constitui fun-
damento de oposição no dito arto 286o, pelo que dela não pode co-
nhecer-se em tal sede; e que «seguramente . . . não se verifica, «in
casu», a falsidade do título executivo porque não se verifica qualquer
discordância entre os seus termos formais e a realidade que o mesmo
se destina a provar; que «a caducidade (da dívida exequenda) não
constitui fundamento de oposição à execução», não estando a mesma
prescrita.

Concluindo-se que «não se verifica, assim, nenhum fundamento
de oposição previsto no arto 286o do CPT, o que leva à rejeição
liminar da oposição, nos termos do arto 291o do CPT».

As questões postas no recurso, como resulta óbvio das transcritas
conclusões, não se cingem, pois, à falada incompetência, em razão
da matéria para conhecer de um dos fundamentos da oposição, a
menos que a recorrente a esta o tenha pretendido restringir, com
o exposto a fls. 235/97 - o que, todavia, também ao tribunal hie-
rarquicamente competente cumprirá apreciar.

Ora, a competência hierárquica deste STA, para a apreciação dos
recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos TT de 1a Instância,
cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo
fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32o

no 1 al. b) do ETAF -, constituindo assim excepção à competência
generalizada do TT de 2a Instância - hoje Tribunal Central Admi-
nistrativo, Secção de Contencioso Tributário - ao qual, nos precisos
termos do arto 41o no 1 al. a) do mesmo diploma, compete conhecer
«dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância,
salvo o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32o».

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA, em razão da hierarquia, para dele conhecer,
fazendo, antes, radicá-la na dita 2a Secção do TCA.

Termos em que se acorda declarar este tribunal incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

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

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — João Plácido da Fonseca
Limão. — Fui presente, António José Martins Miranda Pacheco.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Execução Fiscal. Oposição. Objecto. Pedido de Suspensão da
execução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O pedido de suspensão da execução fiscal não é objecto
possível da oposição à execução regulada nos arts 285o

e ss do CPT.
2 — A oposição em que se formule tal pedido será de rejeitar

liminarmente, sem que caiba anular processado e sub-
meter o pedido feito à apreciação no processo de execução
fiscal.

Recurso n.o 21 784. Recorrente: Frutamérica — Sociedade Comercial
de Frutas, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMO.
CONSo Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do TT2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso interposto do despacho da 1a instância que
lhe havia rejeitado liminarmente a oposição deduzida contra a exe-
cução fiscal para cobrança de 103 274 961$ e juros de mora prove-
nientes de direitos aduaneiros, veio a oponente Frutamérica — So-
ciedade Comercial de Frutas, Lda recorrer, concluindo a sustentar
que não estando definitivamente assente a existência ou não de mer-
cadoria importada por meio fraudulentos, toda a colecta que se apure
está sujeita à condição suspensiva da existência ou não da dita matéria
colectável, não sendo por isso certa e que a oposição é de admitir
e sustar-se a execução até que seja decidida a referida questão pre-
judicial, pois a oponente juntou documentos que provam que se está
a discutir em sede própria aquela.

Teriam sido violados os arts. 286o/1/h) do CPT e art. 279o/3 do
CPC, ex vi do art. 2o/f) do CPT.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que se negue provimento
ao recurso e que se reconheça o erro na forma de processo ao pedido
de sustação da execução e que se anule todo o processado posterior
à petição, ordenando-se que o pedido seja apreciado no processo
de execução.

Contra-alegou a FaPa a sustentar o bem fundado da decisão
recorrida.

Controverte-se a possibilidade do objecto da oposição do objecto
da oposição presente - o pedido de suspensão da execução fiscal
com fundamento na pendência de impugnação deduzida contra a exis-
tência da matéria colectável (relativa a mercadoria importa por meios
fraudulentos), de que dependeria a colecta que constitui a dívida
exequenda.
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Sobre a questão tem sido entendido que o referido objecto de
pedido se reporta à extinção da instância executiva (cf. Ac. de 4.10.95,
rec. 19 052), que não à sua mera suspensão, o que se conforma com
o regime da oposição à execução fiscal previsto no CPT).

Pense-se na incongruência de um procedimento ter como objecto
o que é efeito do seu recebimento no despacho liminar (desde que
se verifique penhora em bens suficientes ou se presta garantia
(art. 294o, conjugado com os nos 5 e 1, 2 e 3 do art. 255, todos
do CPT).

Um concurso de efeitos manifestamente espúrio, porquanto a pro-
cedência do pedido já se obtinha com o despacho liminar positivo,
garantida que estivesse a dívida exequenda, condição que perduraria,
sem dúvida, mesmo depois de alcançado a final o sucesso na pretensão.

Por outro lado, do exame do elenco de fundamentos da oposição,
referidos no art. 286o do CPT, se verifica que o seu teor e precom-
preensão se ajustam à pretensão de extinção, que não à da mera
suspensão, pois todos eles se referem a factos jurídicos (inexistência
em abstracto do tributo exequendo, ilegitimidade do citado, falsidade
do título executivo, prescrição, pagamento, anulação da dívida exe-
quenda, etc.) que a serem verificados, propiciam a vicissitude definitiva
da execução por carência de causa juridicamente relevante (seja quan-
to ao aspecto da inexistência da obrigação, seja no que respeita à
sua inexigibilidade).

O fim da oposição à execução fiscal é impugnar a execução a que
se opõe (cf. A. Sousa e J. Paixão, CPTCAnotado, p. 535), apresentado
o procedimento a fisionomia de uma acção destinada a invalidar,
no todo ou em parte, o direito invocado no requerimento da execução
(Lopes Cardoso, Acção Executiva, 3a ed., 275, a referir-se aos em-
bargos de executado em processo civil, que logram correspondência
com o meio processual em causa).

Não é, pois o meio usado o próprio para o fim pretendido pela
executada, como bem decidiram as instâncias ao se decidirem pela
aplicabilidade ao caso do despacho liminar negativo.

Quanto ao parecer do digno agente do MoPo, de se proceder à
anulação do processado posterior à apresentação da petição para que
o pedido de sustação seja apreciado no processo de execução fiscal,
não se vê campo para a aplicação do art. 199o do CPC porque a
”forma estabelecida na lei” a que este preceito se refere ainda é
uma forma de processo judicial, que não se identifica com a execução
fiscal, que tramita, ressalvadas as situações contempladas nos nos 2
e 3 do art. 237o do CPT, administrativamente, nas competentes re-
partições de finanças (referido artigo).

Há, apenas de apresentar o pedido naquela sede, conforme foi
sugerido pelo tribunal recorrido, cabendo à entidade competente a
sua apreciação.

Aos tribunais tributários e em oposição é que não cabe aplicar
o art. 279o do CPC, conforme decorre do exposto.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, em procuradoria em 40 %.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Relator: Ernâni Figueire-
do — Coelho Dias — Almeida Lopes. — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Processo de contra-ordenação fiscal; decisão administrativa
aplicativa de coima; nulidades; não indicação da norma
punitiva aplicada.

Doutrina que dimana da decisão:

- A indicação da norma punitiva é um dos requisitos da decisão
que aplica uma coima (arto 212o no 1 al. b) do CPT).

- Constitui nulidade insuprível no processo de contra-orde-
nação fiscal a falta dos requisitos legais da decisão aplicativa
de coima (arto 195o no 1 al. d) do CPT).

- É nula, por falta daquele requisito, a decisão que, face à
falta de entrega da prestação tributária, conclui, apenas,
que tal conduta omissiva é punível pelo arto 29o do RJITNA,
sem especificar a norma punitiva respectiva.

RECURSO No 21.815 em que é recorrente Ministério Público, Fa-
zenda Pública e Prata e Borges Lda e recorrido Os Mesmos e
em que foi Relator o Exmo Sr. Conso DR. FONSECA LIMÃO.

O Mo Po, a Fazenda Pública e a Sociedade Prata e Borges, Lda,
não se conformando com a sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância
do Porto, dela interpuseram recurso para este STA.

O Mo Po apresentou as seguintes conclusões:
1- Na decisão de aplicação de coima não foram indicadas com

rigor as normas legais punitivas, designadamente se foi aplicada a
punição prevista no arto 29o do RJITNA para as situações de ne-
gligência ou dolo.

2- A sentença ora em crise, considerou que se encontra identificada
a norma punitiva, apesar de esta não ser referida expressamente.

3- Um dos requisitos essenciais da decisão de aplicação das coimas
é a indicação das normas violadas e punitivas (al. b) do arto 212o

do CPT).
4- Tal facto constitui nulidade insuprível nos termos do arto 195o

al. d) do CPT.
5- Nos termos do no 5 do citado arto 195o, trata-se de uma nulidade

de conhecimento oficioso que pode ser arguida até ao trânsito em
julgado da decisão final.

6- Sendo assim, deve a sentença recorrida ser revogada e substituída
por outra em que se julgue improcedente o recurso da decisão de
aplicação das coimas.

Por seu turno, a Fazenda Nacional concluiu a sua alegação do
seguinte modo:

1- A douta sentença recorrida concedeu provimento ao recurso
interposto da decisão condenatória proferida em processo de con-
tra-ordenação alterando a condenação constante daquela decisão para
montante inferior ao fixado sem que tivesse condenado a recorrente
nas custas e imposto de justiça.

2- Da conjugação do disposto nos artos 57o do RGITNA, 92o e
94o no 3 do DL 433/82 de 27 de Outubro, 74o nos 1 e 2 do Código
das Custas Judiciais e 513o no 1 a 514o no 1 do Código de Processo
Penal decorre que as custas são devidas pelo arguido que tendo sido
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causa à acção for condenado ou decair total ou parcialmente em
qualquer recurso.

5- Porque ”in casu” o provimento do recurso foi apenas parcial
e não total sendo a recorrente condenada ainda que em montante
inferior ao fixado mas superior ao pedido (o mínimo legal) havia
lugar à condenação nas respectivas custas e imposto de justiça.

Por último, a recorrente ”Prata e Borges, Lda” traçou o seguinte
quadro conclusivo:

1- A decisão de aplicação da coima não menciona as normas legais
punitivas, sendo um requisito essencial da decisão de aplicação - 212o,
al. b) do CPT.

2- Tal facto constitui uma nulidade insuprível de acordo com o
arto 195o, al. d) do CPT.

3- Sendo assim, deve a decisão de aplicação da coima ser anulada
e consequentemente revogada a sentença.

4- A decisão de aplicação da coima não teve em consideração a
situação económica do agente - arto 190o no 3 do CPT.

5- Logo, a ser aplicada alguma coima, deverá ser pelo seu mínimo.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Logra prioridade de conhecimento a nulidade invocada pelo Mo

Po e pela recorrente Prata e Borges, Lda.
Na decisão aplicativa da coima refere-se que ”Prata e Borges, Lda”

”não entregou nos cofres do Estado o IVA liquidado durante o mês
de Outubro do ano de 1993, no montante de 509.757$00” o que
”constitui infracção ao arto 26o no1 do CIVA, infracção essa que
integra o ilícito contra-ordenacional, sendo punível pelo arto 29o do
RJITNA”.

Em consequência, foi-lhe aplicada uma coima no montante de
160.000$00, em cuja fixação, afirma-se, se terá em consideração que
a infractora actuou com negligência.

Entendem, tanto o Mo Po como a recorrente Prata e Borges Lda

que ao dizer-se, simplesmente, que o ilícito cometido era punido pelo
arto 29o do RGITNA, se cometeu uma nulidade insuprível prevista
nos artos 195o no 1 al. d) e 212o no 1 al. b), ambos do CPT.

Dispõe aquele:
Constitui nulidade insuprível no processo de contra-ordenação fiscal

a falta dos requisitos legais da decisão da aplicação das coimas.
Por outro lado, o arto 212o no 1 al. b) do CPT diz-nos:
A decisão que aplica a coima conterá a indicação das normas

punitivas.
Do cotejo destas disposições legais resulta que é nula a decisão

aplicativa da coima que não indique a norma punitiva aplicável.
A norma punitiva invocada na decisão administrativa foi a do arto

29o do RJITNA.
Este preceito é constituído por nove números e, um deles, por

cinco alíneas, o que equivale a dizer que integra uma multiplicidade
de normas, talvez na ordem das dezenas.

Assim, um cidadão normal, confrontado com a referida decisão,
sempre ficará sem saber, de entre tantas, qual a que, no caso concreto,
foi chamada a punir o ilícito contra-ordenacional imputado à arguida.

Na verdade, não se faz qualquer referência ao no 1 do arto 29o

e parece ter sido esta a norma aplicada.
Apenas de se imputar o ilícito a título de negligência, não se indica

expressamente o no 2 daquele preceito legal.
E, tratando-se de pessoa colectiva, não se invoca o no 9, que eleva

para o dobro os limites das coimas previstas naqueles dois números.
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Em suma, a decisão aplicativa da coima não deu cabal cumprimento
ao disposto no arto 212o no 1 al. b) do CPT, pois não indica, com
rigor, as normas punitivas aplicáveis.

De concluir é, pois, pela verificação da invocada nulidade, de resto,
de conhecimento oficioso, e cuja arguição e apreciação podem ter
lugar até ao trânsito em julgado da decisão final (v. arto 195o, no

5 do CPT).
A qual, nos termos do arto 195o no 3 do CPT, conduz à anulação

dos termos subsequentes do processo, para além da decisão aplicativa
da coima (v. arto 195o no 1 al. d) do CPT).

Daí que se mostre prejudicado o recurso interposto pela Fazenda
Pública.

Nesta conformidade, acorda-se em julgar prejudicado o conheci-
mento do recurso da Fazenda Pública e, concedendo provimento aos
recursos interpostos pelo Mo Po e ”Prata e Borges, Lda”, declarar
nula a decisão administrativa aplicativa da coima, a fls. 43, e anular
todo o processado a ela posterior.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva de Figueiredo — Benjamim Sil-
va Rodrigues.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Imposto de compensação. Liquidação no processo de trans-
gressão.

Doutrina que dimana da decisão:

Resulta do disposto no arto 34o do Regulamento do Imposto
de Compensação, aprovado pelo DL no 354-A/82, de 4
de Setembro, que se o procedimento fiscal se extinguir por
efeito da prescrição o processo de transgressão continua
para arrecadação do imposto e juros de mora.

Recurso n.o 21.855. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: MO-
CAR, SA. Relator: Exmo Conso Dr. Almeida Lopes.

ACÓRDÃO

Com base na falta de pagamento do imposto de compensação dos
3o e 4o trimestres de 1982, relativamente ao veículo de matrícula
NA-97-36, foi levantado auto de notícia contra o arguido MANUEL
DA PIEDADE JOAQUIM, residente em Viegas, 2025 Alcanede.

Por sentença de fls. 19, foi declarado prescrito o procedimento
fiscal, mas o Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de San-
tarém não condenou o arguido no pagamento do imposto e juros
de mora.
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Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, na parte em que não se condenou em imposto
e juros, tendo-se apresentado as seguintes conclusões das suas
alegações:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
da sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;

c) Nos termos do RCPCI são devidas custas.
Contra-alegou o arguido, sustentando a sentença recorrida.
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.
A questão que é objecto do recurso é a de saber se prescrito o

procedimento fiscal por decurso do respectivo prazo, o imposto e
juros devem ser arrecadados no processo de transgressão ou à parte
deste processo.

Antes convém dizer que a sentença não é nula por omissão de
pronúncia, pois o Mo Juiz a quo entende que prescrito o procedimento
fiscal o imposto e juros são liquidados e cobrados à parte do processo
de transgressão. Por isso, há uma decisão e não missão dela.

O que se verifica é que essa decisão não é legal.
É pacífica a jurisprudência deste STA no sentido de que a prescrição

do procedimento fiscal não obsta ao prosseguimento do processo de
transgressão para arrecadação do imposto e juros, sempre que o im-
posto e os juros devam ser liquidados no processo de transgressão
e não tenha prescrito a obrigação tributária.

A regra que se extrai do arto 105o do CPCI é a seguinte: o imposto
é liquidado e pago no processo de transgressão, salvo se lei especial
disser que essa liquidação não deve ser feita no processo de
transgressão.

Mas temos lei para o caso sub judicio. Com efeito, nos termos
do arto 34o do Regulamento do Imposto de Compensação, SE O
PROCESSO DE TRANSGRESSÃO EM QUE HOUVER TAM-
BÉM DE SER LIQUIDADO IMPOSTO ESTIVER PARADO DU-
RANTE 5 ANOS, FICARÁ EXTINTO O PROCEDIMENTO PARA
A APLICAÇÃO DA MULTA, PROSSEGUINDO, NO ENTANTO,
PARA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.

Assim, a decisão recorrida é contrária à lei, pelo que não pode
manter-se.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso e em revogar a decisão recorrida, devendo os
autos baixar à 1a Instância para que se decida a questão do imposto
e dos juros de mora.

Custas pelo arguido-recorrido, por ter contra-alegado e ficado ven-
cido, fixando-se a procuradoria, em 50 % da taxa de justiça.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — José Joaquim Almeida Lopes
(Relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel. — Fui presente:
António Mota Salgado.



3224

Acórdão de 3 de Dezembro 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, e o S.T.A. incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 21.902. Recorrentes: Fazenda Pública e Ministério Público.
Recorrido: Artur Manuel Mesquita. Relator: Exmo. Conso Dr. Vítor
Meira.

Artur Manuel Mesquita deduziu no Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa oposição à execução instaurada contra a sociedade
«Melo, Maio e Mesquita — Mediadores de Seguro, L.da» que contra
si revertera para cobrança de contribuição industrial — grupo B de
1985, invocando a venda da sua quota a Joaquim Pedro Pinto da
Cruz.

Por sentença da Ma juíza daquele Tribunal foi a oposição julgada
procedente por ilegitimidade do opoente, absolvendo-se este da
instância.

Inconformados com a decisão dela decorreram a Fazenda Pública
e o Ministério Público para este Supremo Tribunal Administrativo
pedindo a sua revogação.

A Fazenda Pública formulou as seguintes conclusões:
1) A dívida exequenda respeita à contribuição industrial, grupo

B, do ano de 1985.
2) O oponente foi nomeado gerente da sociedade executada em

16.04.80, tendo cessado o exercício do cargo em 07.07.86.
3) Prescreve o art. 16o do C.P.C.I. que por todas as contribuições

e impostos liquidadas a empresas ou sociedades de responsabilidade
limitada, são pessoal e solidariamente, pelo período da sua gerência,
os respectivos administradores ou agentes.

4) A Meritíssima Juíza «a quo» entende que a responsabilidade
dos gerentes das sociedades de responsabilidade limitada se circuns-
creve ao período da cobrança do imposto, eximindo o recorrido do
pagamento da totalidade da dívida exequenda.

5) A responsabilidade dos gerentes deve abranger não só o período
em que ocorreram os factos que deram origem ao nascimento da
obrigação tributária mas também aquele que fixa a cobrança do
imposto.

6) Os factos que deram origem ao nascimento da obrigação tri-
butária ocorreram no período em que o recorrido foi gerente da
sociedade executada, na media em que a cessação do cargo só ocorreu
em Julho de 1986.

7) A Meritíssima violou o art. 16o do C.P.C.I. ao eximir o recorrido
da responsabilidade pela dívida exequenda.

Por seu turno o Ministério Público formulou as seguintes con-
clusões:

1. O oponente foi gerente da sociedade executada no período entre
16.4.1980 e 18.8.1986, sendo responsável subsidiário por reversão or-

3225

denada nos autos de execução fiscal, a correr termos contra a sociedade
de que era sócio, pelo não pagamento de C.I. de 1985.

2. À data estava em vigor o art. 16o do CPCI que regulada a res-
ponsabilidade subsidiária dos gerentes das sociedades de responsa-
bilidade limita, responsabilidade baseada num critério de culpa fun-
cional, «ex lege».

3. Discutido na Doutrina e na Jurisprudência o momento a que
se deveria reportar essa responsabilidade, maioritariamente se de-
terminou que se deveria reportar, quer ao momento da ocorrência
do facto tributário, quer ao da cobrança do imposto, por se adequar
mais ao espírito da lei e por tal distinção não ter sido feita pelo
Legislador.

4. O oponente era de facto e de direito gerente da sociedade no
ano de 1985, ano a que se refere a dívida exequenda, mantendo-se
em exercício de funções até meados de 1986, como decorre do
probatório.

5. Exercendo o oponente a gerência, no momento da ocorrência
do facto tributário, deveria ter sido declarado parte legítima na ins-
tância executiva, por ser responsável subsidiário nos termos do art. 16o

do CPCI.
6. Ao fazer uma interpretação errónea da lei em vigor à data dos

factos, violou-se na sentença o citado art. 16o do CPCI, fazendo re-
portar a responsabilidade dele decorrente somente ao momento da
cobrança do imposto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de

facto:
1. Corre termos na 6a Secretaria Administrativa das Execuções Fis-

cais de Lisboa o processo executivo no 2894/87 contra a sociedade
Melo, Maia e Mesquita, Mediadores de Seguros, Lda., matriculada
sob o no 54940 a fls. 145 vo do livro C-137.2 da CRCL, para cobrança
coerciva de contribuição industrial grupo B reportada ao ano de 19985
com termo de prazo de cobrança voluntária em 30.12.88, no valor
de 76.000$00 acrescido de juros de mora (fls. 16 e 31/35).

2. Por despacho exarado naqueles autos foi ordenada a reversão
contra o ora A., citado em 20.3.96 (fls. 21 e 22 vo).

3. Pela inscrição no 156134 de 16.4.1980 foi levado a registo o
pacto constitutivo da sociedade executada, sendo todos os sócios, entre
os quais o ora A., nomeados gerentes (fls. 31/35).

4. Pelo averbamento no 1 de 18.8.86 foi levado a registo a cessação
de exercício do cargo de gerente pelo ora A. em 7 Julho 1986
(fls. 31/35).

5. Pela inscrição no 91533 de 24.6.87 foi levada a registo a alteração
total do pacto social da sociedade executada, por deliberação de
12.12.86, passando a girar sob a denominação de Segal — Mediação
de Seguros Lda., sendo a gerência constituída por um conselho di-
reactivo e nomeados directores os sócios José Luís Oleiro Morais
Alçada, Joaquim Pedro Pinto da Cruz Monteiro e o não sócio Edgar
da Rocha Gouveia (fls. 31/35).

Assentes tais factos apreciemos a situação.
Como se vê do provatório da sentença recorrida que atrás se trans-

creveu não se fixou nela a data em que o opoente cessou funções
de gerente da sociedade executada e, consequentemente, o momento
a partir do qual deixou de ser responsável pelas dívidas daquela.
Tal terá ocorrido eventualmente por esse facto não ser especialmente
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relevante para a construção jurídica em que a referida sentença as-
sentou. É porém diferente o entendimento propugnado pelas enti-
dades recorrentes que assumem posições diferentes quanto a tal mo-
mento. Enquanto a Fazenda Pública afirma que o oponente cessou
funções em 7.7.86 já o Ministério Público considera ter o mesmo
sido gerente da sociedade executada em 16.4.80 e 18.8.86. Daqui se
conclui que ocorre divergência factual não só quanto ao entendimento
que ambos os recorrentes têm da mesma situação de facto mas também
em relação à própria sentença que não tomou posição expressa quando
a tal questão de facto. Por isso os recursos não versam apenas matéria
de direito.

Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
de 32o no 1 alínea b) do ETAF compete à Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos
dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo fundamento
em matéria de direito. Tem este Supremo tribunal vindo a decidir
em inúmeros acórdãos, na esteira do Professor Manuel de Andrade,
que a competência se afere pelo «quid disputatum» e não pelo «quid
decisum» por a questão da competência do tribunal ter de ser pre-
viamente resolvida.

No caso vertente e como atrás referimos ambos os recursos referem
matéria de facto que não foi dada como provada pela sentença re-
corrida e que apresentam como relevante para o entendimento jurídico
que defendem e que diverge do que foi entendido pela referida sen-
tença. Não podendo este Supremo Tribunal, como referimos, conhecer
de matéria de facto daí resulta a sua incompetência para conhecer
dos respectivos recursos.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer dos recursos, sendo competente para
o efeito a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo (artigo 41o no 1 alínea a) do ETAF na redacção que
lhe foi dada pelo D.L. 229/96 de 29.11).

Sem custas por os recorrentes delas estarem isentos.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Prescrição do procedimento judicial em processo de transgres-
são e liquidação efectuada neste.

Doutrina que dimana da decisão:

Extinto, por prescrição, o procedimento para aplicação da mul-
ta deve o processo de transgressão prosseguir para apreciação
do imposto nesse mesmo processo liquidado.

Recurso no 21 909. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Alfredo
da Silva Leitão e Filhos, Lda. Relator: Exmo. Conso Dr. António
Pimpão.

3227

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

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Santarém, julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial e ordenou o arquivamento do processo de transgressão.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o 1 do CPT.
c) Nos termos do RCPCI, aprovado pelo DL 449/71, de 26-10,

contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas custas.
d) Deve declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por

outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.

A recorrida não apresentou contra-alegações.
Foi proferido despacho sustentando o decidido.
O EMMP entende que o recurso merece provimento desta forma

se acompanhando a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Os presentes autos de transgressão fiscal foram instaurados na se-

quência do levantamento do auto de notícia por falta de pagamento
do imposto de compensação referente ao (3o e 4o trimestres do) ano
de 1982.

A sentença em recurso julgou extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial, nos termos do arto 27o do DL 433/82, de 27-10,
aplicável subsidiariamente, por força do arto 4o 2 do RJIFNA.

Consta, ainda, da sentença em apreciação o seguinte: ‘‘No que
diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de compensação,
não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva’’.

Concluiu a mesma sentença nos seguintes termos: ‘‘o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado . . .
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo’’.

A recorrente FP não questiona a decisão em apreciação enquanto
decidiu julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado e nessa parte ordenou o arquivamento dos autos não sendo,
por isso, objecto do presente recurso a responsabilidade penal da
recorrida.

O presente recurso apenas questiona a decisão em apreciação na
parte em que não condenou no imposto liquidado e nas custas (como
no presente processo não são pedidos juros resultará tal pedido de
erro de simpatia uma vez que os mesmos são pedidos em outros
processos onde foi proferida decisão semelhante à recorrida) o que
na prespectiva da recorrente FP constituiria omissão de pronúncia.

Contudo inexiste a suscitada nulidade por omissão de pronúncia
já que a decisão em apreciação afirmou, expressamente o seguinte:
‘‘No que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de com-
pensação, não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva’’.

É certo que a mesma sentença concluiu que ‘‘o Tribunal julga ex-
tinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado . . .
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo’’.

Este juízo prendeu-se, se bem compreendemos o sentido da decisão
recorrida, com o entendimento de que extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial não poderia o tribunal conhecer da responsabi-
lidade da arguida pelo imposto pelo que o processo teria de ser dado
por findo.
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Nesta perspectiva existirá não nulidade por omissão de pronúncia
mas, eventualmente, errada interpretação da lei que se refere à apre-
ciação e conhecimento da liquidação do imposto no processo de
transgressão.

Na vigência do CPCI perante a existência de transgressão fiscal
podia o correspondente processo ser instaurado não só para aplicação
da multa como para que o imposto devido fosse exigido.

A liquidação e cobrança do correspondente imposto só devia ser
feita em processo de transgressão quando a lei assim o determinasse.

Existindo dúvida sobre o sentido da lei tal liquidação devia ser
feita em processo administrativo autónomo servindo o processo de
transgressão para aplicação da correspondente multa ficando este pro-
cesso suspenso nos termos do arto 105o do CPCI.

Se a liquidação e cobrança do imposto é efectuada fora processo
de transgressão a prescrição da multa conduzirá ao arquivamento
deste processo.

A questão a equacionar nos presentes autos consite em determinar
qual a consequência da prescrição da multa sobre o processo de trans-
gressão quando este haja sido liquidado o imposto.

É entendimento jurisprudencial corrente que os artos 115o do CPT
e 27o do DL 433/82, de 27-10, se reportam, respectivamente, à extinção
do procedimento judicial penal e contra-ordenacional por prescrição
não se referindo à prescrição da obrigação tributária ou ao imposto
liquidado no processo de transgressão pelo que deve este processo
de transgressão prosseguir para cobrança do imposto mesmo depois
de prescrita a multa.

Inexistem motivos para alterar esta orientação jurisprudencial já
que tais normas não se aplicam à prescrição das obrigações tributárias
pois o seu âmbito circunscreve-se à prescrição do procedimento penal
referido nos casos em que o imposto tenha sido liquidado e esteja
a ser apreciado em processo de transgressão nos termos dos artos 104o

a), 105o, 117o e 126o do CPCI.
Com efeito a vigência dos preceitos normativos que permitiam a

liquidação e cobrança de certos impostos no processo de transgressão
relativamente a factos ocorridos antes da entrada em vigor do RJIFNA
e CPT encontra-se ressalvada pelos artos 2o e 5o 2 do DL 20-A/90,
de 15-1 e 11o do DL 154/91, de 23-4.

Por força do arto 2o do DL 20-A/90 as normas, ainda que de natureza
processual, do RJIFNA só se aplicam a factos praticados posterior-
mente à entrada em vigor do presente diploma o qual, com data
de 15-1-90, foi publicado em suplemento ao DR distribuído em
30-1-1990.

O arto 5o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em vigor
as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja decisão,
com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas atá à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entende que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo arto 52o do RJIFNA, só se aplique
aos factos praticados a partir de 4-2-1990 mantendo-se até esse mo-
mento as normas de direito contravencional que se reportavam às
transgressões.

Da conjugação de todos estes preceitos resulta que terá de ser
no processo de transgressão, regulado nos termos do CPCI, no qual
foi liquidado o imposto, que deve ser praticado o acto que define
a obrigação tributária.
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Assim se entende, acompanhando Alfredo José de Sousa, CPCI,
2a edição, 1986, p. 335, nota 4, que o processo de transgressão quando
vise tão-só, ou também, a exigência de imposto nele liquidado seja
apenas ou cumulativamente uma acção de condenação sendo a li-
quidação efectuada no processo de transgressão um acto adminis-
trativo cuja executariedade só lhe advirá com a sentença condenatória.

Nesta perspectiva, extinto o procedimento para aplicação da multa,
deve o processo de transgressão ser instaurado ou prosseguir para
arrecadação do imposto liquidado.

Conforme se escreveu no recente Ac. deste tribunal de 2-7-97,
Rec. 21.856, sobre questão idêntica à dos presentes autos ‘‘à CRP
é indeferente que a definição, com força coerciva, da concreta obri-
gação do imposto se faça por acto judicial ou por acto administrativo,
desde que neste caso esteja garantido o recurso contencioso previsto
no no 4 do seu arto 268o’’.

Diversos preceitos legais estabeleciam que o processo de trans-
gressão devia ser instaurado ou prosseguir para arrecadação do im-
posto e juros, mesmo depois de prescrita a infracção tributária (cfr.
arto 74o do CIProfissional, 103o § único do CIComplementar, 89o

§ 1o do CICapitais, 30o do RIsVeículos, 34o do ICompensação e
arto 219o § 2o do RISelo).

Estamos perante regimes especiais de liquidação e cobrança de
impostos que se aplicam no campo específico da previsão normativa
e que não foram revogados por normas gerais emitidas no âmbito
do processo penal (cfr. arto 7o 3 do CCivil) nem por normas que,
na esfera de outras células tributárias, estabeleceram regimes diversos
para a liquidação e cobrança de outros impostos.

Assim a prescrição do procedimento judicial impede o prossegui-
mento dos autos para aplicação da multa mas exige que os mesmos
continuem ‘‘para arrecadação do imposto devido’’ tal como expres-
samente resulta do arto 34o do mencionado RICompensação.

Respeitando a situação dos autos a este imosto deve o processo
prosseguir para ‘‘arrecadação’’ do mesmo.

Entende-se que não podia a recorrida ter sido condenado em custas
uma vez que a decisão proferida foi de arquivamento do processo
não tendo responsabilizado quer pela multa quer pelo imposto li-
quidado em tal processo.

Não pode este tribunal apreciar a responsabilidade da recorrida
pelo imposto pois que necessário se torna que, num primeiro mo-
mento, seja fixada a matéria de facto pertinente. Acresce que, nos
termos do arto 21o 4 do ETAF, este Tribunal apenas conhece de
matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1a instãncia. De qualquer forma não poderia este Tri-
bunal substituir-se à primeira instância julgando tal matéria de facto
já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade do duplo grau de
apreciação jurisdicional, direito nos processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a instância. De qualquer forma não
poderia este Tribunal substituir-se à primeira instância julgando tal
matéria de facto já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade
do duplo grau de apreciação jurisdicional.

Por isso devem os presentes autos prosseguir para que seja apreciada
a legalidade ou não do imposto liquidado nos presentes autos.

Só após a apreciação desta questão deverá o mesmo tribunal decidir
se são ou não devidas custas.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
revogando a sentença recorrida para que seja substituída por outra
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que conheça do pedido de condenação do imposto liquidado e das
correspondentes custas se inexistir qualquer outra questão que impeça
tal apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (Relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão. — Fui presente: António Mota
Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Prescrição do procedimento judicial em processo de transgres-
são e liquidação efectuada neste.

Doutrina que dimana da decisão:

Extinto, por prescrição, o procedimento para aplicação da mul-
ta deve o processo de transgressão prosseguir para apreciação
do imposto nesse mesmo processo liquidado.

Recurso n.o 21 922. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Américo
Ferreira dos Santos. Relator: EXMO. CONSo. Dr. ANTÓNIO
PIMPÃO.

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

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Santarém, julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial e ordenou o arquivamento do processo de transgressão.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o 1 do CPT.
c) Nos termos do RCPCI, aprovado pelo DL 449/71, de 26-10,

contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas custas.
d) Deve declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por

outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.

O recorrido não apresentou contra-alegações.
Foi proferido despacho sustentando o decidido.
O EMMP entende que o recurso merece provimento deste forma

se acompanhando a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Os presentes autos de transgressão fiscal foram instaurado na se-

quência do levantamento de auto de notícia por falta de pagamento
do imposto de compensação referente ao (3o e 4o trimestre do) ano
de 1982, 1983, 1984 e (1o trimestre de) 1985.

A sentença em recurso julgou extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial, nos termos do arto 27o do DL 433/82, de 27-10,
aplicável subsidiariamente, por força do arto 4o 2 do RJIFNA.
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Consta, ainda, da sentença em apreciação o seguinte: “No que
diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de compensação,
não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva”.

Concluiu a mesma sentença nos seguintes termos: “o Tribunal jul-
gado extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado
. . . e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente
processo”.

A recorrente FP não questiona a decisão em apreciação enquanto
decidiu julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado e nessa parte ordenou o arquivamento dos autos não sendo,
por isso, objecto do presente recurso a responsabilidade penal da
recorrida.

O presente recurso apenas questiona a decisão em apreciação na
parte em que não condenou no imposto liquidado e nas custas (como
no presente processo não são pedidos juros resultará tal pedido de
erro de simpatia uma vez que os mesmos são impedidos em outros
processos onde foi proferida decisão semelhante à recorrida) o que
na perspectiva da recorrente FP constituiria omissão de pronúncia.

Contudo inexiste a suscitada nulidade por omissão de pronúncia
já que a decisão em apreciação afirmou, expressamente, o seguinte:
«No que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de com-
pensação, não se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva».

É certo que a mesma sentença concluiu que «o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado . . .
e, consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

Este juízo prendeu-se, se bem compreendemos o sentido da decisão
recorrida, com o entendimento de que extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial não poderia o tribunal conhecer da responsabi-
lidade da arguida pelo imposto pelo que o processo teria de ser dado
por findo.

Nesta perspectiva existirá não nulidade por omissão de pronúncia
mas, eventualmente, errada interpretação da lei que se refere à apre-
ciação e conhecimento da liquidação do imposto no processo de
transgressão.

Na vigência do CPCI perante a existência de transgressão fiscal
podia o correspondente processo ser instaurado não só para aplicação
da multa como para que o imposto devido fosse exigido.

A liquidação e cobrança do correspondente imposto só devia ser
feita em processo de transgressão quando a lei assim o determinasse.

Existindo dúvida sobre o sentido da lei tal liquidação devia ser
feita em processo administrativo autónomo servindo o processo de
transgressão para aplicação da correspondente multa ficando este pro-
cesso suspenso nos termos do arto 105o do CPCI.

Se a liquidação e cobrança do imposto é efectuada fora processo
de transgressão a prescrição da multa conduzirá ao arquivamento
deste processo.

A questão a equacionar nos presentes autos consiste em determinar
qual a consequência da prescrição da multa sobre o processo de trans-
gressão quando neste haja sido liquidado o imposto.

É entendimento jurisprudencial corrente que os artos 115o do CPT
e 27o do DL 433/82, de 27-10, se reportam, respectivamente, à extinção
do procedimento judicial penal e contra-ordenacional por prescrição
não se referindo à prescrição da obrigação tributária ou ao imposto
liquidado no processo de transgressão pelo que deve este processo
de transgressão prosseguir para cobrança do imposto mesmo depois
de prescrita a multa.
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Inexistem motivos para alterar esta orientação jurisprudencial já
que tais normas não se aplicam à prescrição das obrigações tributárias
pois o seu âmbito circunscreve-se à prescrição do procedimento penal
referido nos casos em que o imposto tenha sido liquidado e esteja
a ser apreciado em processo de transgressão nos termos dos artos 104o

a), 105o, 117o e 126o do CPCI.
Com efeito a vigência dos preceitos normativos que permitiam a

liquidação e cobrança de certos impostos no processo de transgressão
relativamente a factos ocorridos antes da entrada em vigor do RJIFNA
e CPT encontra-se ressalvada pelos artos 2o e 5o 2 do DL 20-A/90,
de 15-1 e 11o do DL 154/91, de 23-4.

Por força do arto 2o do DL 20-A/90 as normas, ainda que de natureza
processual, do RJIFNA só se aplicam a factos praticados posterior-
mente à entrada em vigor do presente diploma o qual, com data
de 15-1-90, foi publicado em suplemento ao DR distribuído em
30-1-1990.

O arto 5o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em vigor
as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja decisão,
com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas até à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entende que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo arto 52o do RJIFNA, só se aplique
aos factos praticados a partir de 4-2-1990 mantendo-se até esse mo-
mento as normas de direito contravencional que se reportavam às
transgressões.

Da conjungação de todos estes preceitos resulta que terá de ser
no processo de transgressão, regulado nos termos do CPCI, no qual
foi liquidado o imposto, que deve ser praticado o acto que define
a obrigação tributária.

Assim se entende, acompanhando Alfredo José de Sousa, CPCI,
2a edição, 1986, p. 335, nota 4, que o processo de transgressão quando
vise tão-só, ou também, a exigência de imposto nele liquidado seja
apenas ou cumulativamente uma acção de condenação sendo a li-
quidação efectuada no processo de transgressão um acto adminis-
trativo cuja executoriedade só lhe advirá com a sentença condenatória.

Nesta perspectiva, extinto o procedimento para aplicação da multa,
deve o processo de transgressão ser instaurado ou prosseguir para
arrecadação do imposto liquidado.

Conforme se escreveu no recente Ac. deste Tribunal de 2-7-97.
Rec. 21.856, sobre questão idêntica à dos presentes autos «à CRP
é indiferente que definição, com força coerciva, da concreta obrigação
do imposto se faça por acto judicial ou por acto administrativo, desde
que neste caso esteja garantido o recurso contencioso previsto no
no 4 do seu arto 268o».

Diversos preceitos legais estabeleciam que o processo de trans-
gressão devia ser instaurado ou prosseguir para arrecadação do im-
posto e juros, mesmo depois de prescrita a infracção tributária (cfr.
arto 74o do CIProfissional, 103o, § único do CIComplementar, 89o,
§ 1o do CICapitais, 30o do RIsVeículos, 34o do ICompensação e
arto 219o § 2o do RISelo).

Estamos perante regimes especiais de liquidação e cobrança de
impostos que se aplicam no campo específico da previsão normativa
e que não foram revogados por normas gerais emitidas no âmbito
do processo penal (cfr. arto 7o 3 do Ccivil) nem por normas que,
na esfera de outras cédulas tributárias, estabeleceram regimes diversos
para a liquidação e cobrança de outros impostos.
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Assim a prescrição do procedimento judicial impede o prossegui-
mento dos autos para aplicação da multa mas exige que os mesmos
continuem «para arrecadação do imposto devido» tal como expres-
samente resulta do arto 34o do mencionado RICompensação.

Respeitando a situação dos autos a este imposto deve o processo
prosseguir para «arrecadação» do mesmo.

Entende-se que não podia o recorrido ter sido condenado em custas
uma vez que a decisão proferida foi de arquivamento do processo
não o tendo responsabilizado quer pela multa quer pelo imposto li-
quidado em tal processo.

Não pode este Tribunal apreciar a responsabilidade do recorrido
pelo imposto pois que necessário se torna que, num primeiro mo-
mento, seja fixada a matéria de facto pertinente. Acresce que, nos
termos do arto 21o 4 do ETAF, este Tribunal apenas conhece de
matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1a instância. De qualquer forma não poderia este Tri-
bunal substituir-se à primeira instância julgando tal matéria de facto
já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade do duplo grau de
apreciação jurisdicional, direito nos processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a instância. De qualquer forma não
poderia este Tribunal substituir-se à primeira instância julgando tal
matéria de facto já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade
do duplo grau de apreciação jurisdicional.

Por isso devem os presentes autos prosseguir para que seja apreciada
a legalidade ou não do imposto liquidado nos presentes autos.

Só após a apreciação desta questão deverá o mesmo tribunal decidir
se são ou não devidas custas.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
revogando a sentença recorrida para que seja substituída por outra
que conheça do pedido de condenação do imposto liquidado e das
correspondentes custas se inexistir qualquer outra questão que impeça
tal apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (Relator). —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

IRC; DERRAMA; interpretação autêntica do arto 41o no 1
al. a) do CIRS.

Doutrina que dimana da decisão:

A derrama não constitui custo fiscal e não é dedutível para
efeitos da determinação do lucro tributável por se tratar
de imposto acessório do IRC.

Através do arto 28o no 2 da Lei 10-B/96, de 23/5 fez o legislador
uma interpretação autêntica do arto 41o no 1 al. a) do CIRC.
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RECURSO No 21.996 em que é recorrente Taylor, Fladgate e Yeat-
man - Vinhos, SA e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator
o Exmo Sr. Conso DR. FONSECA LIMÃO.

Taylor, Flagate e Yeatmam, Vinhos, SA, não se conformando com
a sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância do Porto, que lhe
julgou improcedente a Impugnação que havia deduzido, dela interpôs
recurso para este STA, terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:

”1o- O IRC incide sobre o ”lucro Real”, tal como resulta do apu-
ramento contabilístico;

2o- Para efeitos do apuramento do lucro tributável, em regra, é
custo tudo quanto esteja contabilisticamente reconhecido como tal,
sendo indispensável à obtenção dos proveitos;

3o- Só não o serão os encargos especificamente excluídos por norma
fiscal expressa;

4o- Assim, para determinação do lucro tributável em IRC a regra
é a dedutibilidade de todos os encargos com custos fiscais;

5oÉ excepcional, insusceptível, pois, de aplicação analógica, a norma
do arto 41o no 1 al. a) do CIRC que impede a dedução do IRC
como custo para tal efeito;

6o- Na vigência da inicial redacção dessa alínea, a derrama, como
encargo fiscal que é, só não seria assim dedutível como custo na
determinação do lucro tributável se coubesse no conceito do IRC;

7o - IRC e derrama são conceitos distintos: quanto ao destino da
receita, à normalidade ou excepcionalidade da incidência e aos sujeitos
tributários activos - num o Estado, na outra os municípios.

8o- Por isso, não pode, nesta perspectiva, tratar-se a derrama como
um mero adicional do IRC, antes como um imposto acessório dele;

9o - As diferenças entre estas duas figuras tributárias levam à con-
clusão que o conceito do imposto da derrama não cabe no conceito
de IRC;

10o- Se o legislador do CIRC quisesse exceptuar também a derrama
daquela regra de dedutibilidade dos encargos fiscais como custos,
só teria de usar na redacção do arto 41o no1 al. a) do CIRC, uma
fórmula semelhante à que usara nesses antes ao da nova redacção
à alínea c) do arto 32o do CCI através do DL 95/88;

11o- Face à inicial redacção dos arto 23o al. f) e 41o no 1 al. a),
a colecta da derrama é de considerar como custo na determinação
do lucro tributável em IRC;

12o- Não altera esta conclusão a nova redacção dada ao arto 5o

da Lei 1/87 pelo DL 470-B/88.
13o- Também não altera esta conclusão a natureza interpretativa

conferida pela Lei Orçamental de 1996 à nova redacção do arto 41o

no 1 al. a) do CIRC;
14o- Tal alteração inova face à redacção anterior, pelo que é in-

constitucional a atribuição daquela natureza, impondo-se a conclusão
de que a nova redacção da norma apenas dispõe para o futuro, i.
é, de 1996, inclusive, em diante.

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, 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- A impugnante tem como actividade principal a produção de

vinhos licorosos;
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2- Em 28/5/93 apresentou declaração modelo 22, relativamente ao
exercício de 1992, procedendo à liquidação do IRC;

3- A impugnante inscreveu na linha 12 do quadro 17 da declaração
mod. 22 ”IRC e Contribuição Autárquica (arto 41o no 1 al. a) e b)”
a soma de 2.500.000$00.

4- No exercício de 1992, a aqui impugnante procedeu à autoli-
quidação em IRC no montante de 3.913.726$00 e de Derrama no
valor de 428.401$00 com base no lucro tributável apurado de esc.
11.900.027$00;

5- Na determinação daquele lucro tributável não foi considerado
como custo dedutível a colecta da derrama, a qual importou em esc.
428.401$00.

6- A impugnante deduziu reclamação graciosa contra a autoliqui-
dação acima referida em 25/5/95.

7- Sobre tal reclamação não recaiu qualquer decisão;
8- Esta reclamação deu entrada na Repartição de Finanças em

20 de Setembro de 1995.
9- Esta impugnação deu entrada em 25/9/96.
A questão a resolver é a de saber se a derrama deverá ser con-

siderada como imposto dedutível em IRC, nos termos da al. f) do
arto 23o do CIRC, no período da primitiva redacção da al. a) do
no 1 arto 41o, do mesmo Código, anterior à que lhe foi dada pela
Lei no 10-B/96, de 23/3.

”O IRC e a derrama são, em linguagem vulgar e técnica, conceitos
distintos: quanto ao destino da receita, à normalidade ou excepcio-
nalidade da incidência e nos sujeitos tributários activos, num caso,
o Estado e noutro, os municípios (v. ac. STA de 1/2/95, rec. 16.975).”

É pacífico, no entanto, que a derrama, a que se refere o arto 5o

da Lei 1/87, na redacção do DL 470-B/88, é um imposto adicional
ou acessório do imposto principal a cuja colecta acresce (Alberto
Xavier, Princípios de Direito Fiscal, 1991, Vol. I, pag. 63; Pedro Soares
Martinez, Man. Dir. Fiscal, 1983, pag. 204 e 453; Nuno Sá Gomes,
Lições de Direito Fiscal, Vol. I, 1984, pág. 371/376).

Mas, sendo assim, logo aqui aplicação do princípio segundo o qual
”acessorium sequitur principale”.

Na verdade, uma vez que a derrama é um imposto acessório do
IRC, forçoso é concluir que, não sendo acto dedutível, como preceitua
o arto 41o no 1 al. a) do CIRC, para efeitos de determinação do
lucro tributável, o mesmo há-de acontecer com a derrama.

Por outro lado, nos termos do arto 23o e al. b) do CIRC, os encargos
fiscais só constituem custos se, comprovadamente, forem indispen-
sáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto
ou para a manutenção da fonte produtora.

Não se vê como considerar o encargo fiscal designado por derrama
indispensável para a manutenção da fonte produtora.

E não é, seguramente, indispensável para a realização dos proveitos
ou ganhos sujeitos a imposto, porquanto tal encargo só surge se os
houver.

Isto é, a derrama em nada contribui para a realização dos proveitos
ou ganhos sujeitos a IRC.

Em suma, a derrama não constitui custo por não ser indispensável
à realização dos ganhos ou proveitos sujeitos a imposto, não sendo
dedutível, para efeitos da determinação do lucro tributável, por o
não ser o IRC, cujo regime deve seguir.
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Neste sentido, decidiram os Ac. STA de 23/9/92, rec. 14.380; 4/12/96,
rec. 20.773, 5/3/97, rec. 20.772, 16/4/97, rec. 21.488, 30/4/97, rec. 21.267
e 24/9/97, rec. 21.537, entre outros.

Por último, refira-se ainda que a Lei do Orçamento do Estado
de 1996, (Lei no 10-B/96, de 23/5), através do seu arto 28o deu nova
redacção à al. a) do arto 41o do CIRC cujo texto passou a ser o
seguinte:

O imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas e quaisquer
outros impostos que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros.

A mesma Lei, através do seu arto 28o no 2, introduziu àquele Código
um novo preceito, o arto 39o-A, em cujo no 7 se estabeleceu o seguinte:

A redacção dada nos termos do no 1 à alínea a) do no 1 do arto

41o do Código do IRC tem natureza interpretativa.
Trata-se de uma verdadeira interpretação autêntica pois que se

visou esclarecer o sentido da lei anterior que, afinal, já o comportava,
muito embora não fosse pacífico.

Daí que não se suscitem as questões de inconstitucionalidade, tra-
zidas às conclusões do recurso, decorrente da retroactividade da lei
interpretativa ao integrar-se na lei interpretada (v. arto 13o no 1 do
C.Civil), pois não tem, aquela, carácter inovador.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida.

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

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Benjamim Silva
Rodrigues. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Processo. Tribunal de revista. Recurso. Fundamentos. Negócio
jurídico. Interpretação. Art.o 82o do CIMSISSD. Interpre-
tação de escritura pública.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O erro na apreciação das provas a na fixação dos factos
materiais da causa não pode ser fundamento do recurso
de revista, salvo havendo ofensa de disposição expressa
da lei que exija certa espécie de prova para a existência
do facto ou que fixe a força de determinado meio de
prova.

II — Compete às instâncias interpretar o sentido da declaração;
o tribunal de revista apenas pode conhecer da questão
de saber se foram bem interpretados a aplicados os cri-
térios de interpretação da vontade das partes fixados na
lei, máxime no art.o 236o do C. Civil.

III — O Fisco não está impedido de interpretar uma escritura
no sentido de indagar se as estipulações nela formalizadas
correspondem a quaisquer factos tributários previstos nas
leis de tributação.
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Recurso n.o 22 013. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Ana
Alves Costa; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. A Fazenda Pública, dizendo-se inconformada com o acórdão

do Tribunal Tributário de 2a Instância (actualmente Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo), de 96.12.10,
que, tendo concedido provimento ao recurso, revogou a sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, de 95.12.12, a julgou
procedente a impugnação deduzida por Ana Alves da Costa, com
os demais sinais dos autos, contra a liquidação da sisa do montante
de 460 000$00, dele recorre para esta formação judicial, pedindo a
sua revogação.

2. O acórdão recorrido estribou-se, em resumo, no entendimento
de que se provara, ao contrário do pressuposto pela decisão da 1a ins-
tância, que as benfeitorias no prédio doado haviam sido feitas com
autorização da doadora, por iniciativa da impugnante e seu marido
e para melhorar as suas condições de habitabilidade e aproveitamento,
em virtude de morarem nele com os seus filhos e a doadora (sua
mãe) a no de que o sentido que o declaratário normal, colocado
na posição do real declaratário, podia retirar das afirmações feitas
pela doadora na escritura pública de doação abaixo identificada, de
que «a donatária fez a entrada da quantia de 4 600 000$00 ... durante
os anos de 1987 a 1988...» «que a doadora já recebeu» a que tal
«entrada» «... corresponde ao dinheiro que a donatária entregou, em
benfeitorias, feitas na casa de habitação», era apenas o de que «ficasse
a constar de tal escritura, para os efeitos devidos (designadamente
o valor do prédio a considerar para efeitos de imposto sucessório
- art.o 30o do CIMSISSD), que o prédio tinha, à data da doação,
o seu valor aumentado graças a benfeitorias suportadas pela própria
donatária e seu marido, no valor de 4 600 000$00» a não o de que
essas benfeitorias fossem um encargo com a doadora pela doação,
pelo que, consequentemente, não se verificavam os pressupostos da
incidência objectiva tipificada no art.o 5o/1o do Código do Imposto
Municipal da Sisa a do Imposto sobre as Sucessões e Doações (do-
ravante apenas CIMSISSD).

3. Refutando esta decisão, a recorrente sustenta agora, em síntese,
nas suas alegações, que o acto de liquidação não padece do imputado
erro nos pressupostos de facto, pois o que houve foi uma entrada
em dinheiro da donatária a favor da doadora, satisfazente duma exi-
gência desta para ser feita a doação a favor daquela, a que este foi
o sentido que se quis que ficasse consignado na escritura, ao usarem-se
as citadas expressões verbais, a não aquele que o tribunal intuiu como
sendo o único que uma declaratário normal delas poderia retirar.

4. A recorrida contra-alegou, batendo-se pela confirmação do
julgado.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, conquanto tenha notado que
o recurso assenta numa discordância da parte sobre a matéria de
facto fixada pela instância recorrida, pronunciou-se, por manifesto
lapso, dado o recurso versar já sobre decisão da 2a instância, pela
incompetência hierárquica deste tribunal.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
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1. A questão decidenda.
É a de saber se a «entrada» de 4 600 000$00 de que se fala na

escritura pública de doação foi, não simples benfeitoria livremente
efectuada pela donatária em prédio da doadora por aquela habitado
a para melhorar as suas condições de habitabilidade, como decidiu
o acórdão recorrido, mas encargo exigido pela doadora em seu favor
à donatária (modo), tal como foi pressuposto no acto de liquidação
impugnado.

2. A matéria de facto.
O acórdão recorrido estribou-se, em sede de facto, no seguinte

quadro que deu por assente:
a) Por escritura pública de 18 de Novembro de 1993, Clementina

Alves doou a sua filha, ora recorrida, o prédio urbano, destinado
exclusivamente à habitação e o prédio rústico denominado «Campo
da Porta», sitos no lugar de Cimo de Pele ou Cima de Pele, da freguesia
de Joane, inscritos sob os art.os 24o e 1069o a descritos na Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob os n.os 15 049
a 00 518, respectivamente, reservando para si o usufruto dos mesmos.

b) Da referida escritura ficou a constar o seguinte:
«Que não obstante o usufruto reservado, atribuem a esta doação

o valor de cinco milhões de escudos, quatro milhões a oitocentos
escudos ao prédio urbano e duzentos mil escudos ao prédio rústico.

Que a donatária fez entrada da quantia de quatro milhões a seis-
centos mil escudos, dois milhões a quinhentos mil escudos durante
o ano de mil novecentos e oitenta a sete e os restantes dois milhões
a cem mil escudos, durante o ano de mil novecentos a oitenta a
oito a que corresponde ao dinheiro que a donatária entregou, em
benfeitorias, feitas na casa de habitação a que já recebeu, efecti-
vamente, da donatária aquela entrada total de quatro milhões a seis-
centos mil escudos».

c) Em 14.12.93, a ora recorrida compareceu na 1a repartição de
Finanças de Vila Nova de Famalicão, tendo declarado a doação re-
ferida na al. a), o que foi reduzido a escrito, tendo com base nessa
declaração sido instaurado, naquela repartição, em 14.12.93, o pro-
cesso de imposto sucessório.

d) No referido processo apurou-se que a donatária, aqui recorrida,
não estava sujeita a imposto sucessório, por virtude de aproveitar das
prerrogativas contidas no n.o 2 do art.o 12o do CIMSISSD, mas estava
sujeita a imposto de sisa sobre a matéria colectável de 4 600 000$00,
correspondente às entradas feitas pela donatária, referidas na escritura
de doação, tendo, nos termos do art.o 5o do referido diploma, sido
efectuada a liquidação desse imposto, no montante de 460 000$00, aqui
impugnada.

e) A ora recorrida foi notificada da liquidação impugnada em
20.06.94 e para efectuar o seu pagamento no mês seguinte, o que
não fez. pelo que foi instaurado processo de execução.

f) A presente impugnação foi apresentada em 30.09.94.
g) A ora recorrida habita há mais de 38 anos no prédio urbano

referido na al. a), vivendo com ela o marido, os filhos e a mãe da
recorrida.

h) As benfeitorias referidas na escritura pública de doação, no
montante de 4 600 000$00, visaram a melhoria das condições de ha-
bitabilidade e aproveitamento do prédio doado a foram feitas, por
iniciativa do ora recorrida e seu marido, com autorização da mãe
da ora recorrida.

(1) Cf., entre outros, Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio Nora, Manual de Processo
Civil, 1985, págs. 471.

(2) Assim o proclama o art.o 655o n.o 1 do C.P. Civil que diz expressamente que «o
tribunal colectivo aprecia livremente as provas e responde segundo a convicção que tenha
formado acerca de cada facto».
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3. Da questão decidenda.
3.1. Do erro na fixação dos factos materiais da causa.
Como acima se sintetizou, o que a recorrente controverte é o re-

sultado do juízo de facto tirado pelo tribunal a quo como corres-
pondente ao entendimento que o declaratário normal poderia retirar
dos termos da declaração constante da escritura, da inexistência do
facto pressuposto pelo acto de liquidação da «entrada» em dinheiro
nela mencionada enquanto encargo da doação exigido pela doadora.

Mas esta pretensão não pode ser acolhida. E não o pode ser porque,
estando-se na presença de uma causa inicialmente julgada por um
tribunal tributário de 1a instância, a competência desta Secção res-
tringe-se à matéria de direito, nos termos do n.o 4 do art.o 21o do
ETAF.

Equivale isto por dizer que os poderes deste Supremo se quedam
pelos do tribunal de revista (art. 721o do C.P.C.) a que o recurso
não pode ter por objecto o erro na apreciação das provas a na fixação
dos factos materiais da causa, salvo o caso de ofensa a 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 (n.o 2
do art. 722o do C.P.C.).

A alteração pelo tribunal de revista do quadro de facto fixado
pela instância apenas poderá fundamentar-se na violação de qualquer
norma que estabeleça uma situação de prova legal, de prova cujo
valor a lei antecipadamente determine (as chamadas situações de pro-
va legal, por confissão, documentos autênticos, alguns documentos
particulares a por presunções legais) (1).

A apreciação das provas segundo a livre convicção do tribunal,
que é a regra no domínio probatório (2), não cabe nos seus poderes
e não pode, consequentemente, ser fundamento do recurso de revista
(art o 721o n.o 1 do C. P. C.).

Por razões de prestígio a funcionalidade dos tribunais, essa tarefa
foi reservada apenas aos tribunais inferiores.

Como é evidente, a impossibilidade de censura do juízo de facto
pelo tribunal de revista envolve a fixação, quer dos factos materiais
simples, quer dos complexos a conclusivos, quer, finalmente, das ila-
ções, inferências ou interpretações deles tiradas pelas instâncias, pois
também estas resultam da constatação a aplicação de regras de ciência
a de experiência comum cuja consideração só é possível em sede
de facto.

Ora, mesmo deixando-se de lado a questão de saber se o facto
objectivo relevado como elemento da norma de incidência, - entradas
em favor do doador -, se tem de identificar forçosamente com a
sua vontade real ou, na falta de conhecimento desta, com o sentido
que um declaratário, colocado na posição do real declaratário, possa
deduzir do comportamento do declarante, ou se poderá ser inde-
pendente deles, até isso não é objecto de recurso, temos de notar
que não cabe nos poderes do tribunal de revista de que se falou
o indagar qual o sentido ou sentidos que um destinatário normal,
colocado na posição do real declaratário, poderia inferir do com-
portamento do declarante, pois isso envolveria a ponderação dos di-



(3) Cf., entre outros, os acórdãos do STJ, de 8/5/91, 27/11/91, 7/1/92, 11/12/92, 30/11/94
e 18/5/95, in respectivamente, BMJ n.os 407o-487 e 512, 411o-513, 413o-479, 421o-364 e Col.
Jur., Acs. Do STJ, 1994, tomo III, págs. 167 e 1995, tomo II, págs. 94.

(4) Sobre a matéria. A invalidade dos Negócios Jurídicos no Código da Sisa e do Imposto
Sobre as Sucessões e Doações de José Manuel M. Cardoso da Costa, in C.T.F. 199o-201
e segs.
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versos elementos de facto caracterizantes da posição do real decla-
ratário, por referência aos quais se afere o sentido surpreendível por
aquele declaratário normal que aja no quadro das mesmas solicitações,
a estes elementos de facto apenas são captáveis através de um juízo
de livre apreciação das provas, não decorrendo da interpretação/apli-
cação de qualquer norma do tipo daquelas que estão excepcionadas
no n.o 2 do art.o 722o do C. P. Civil.

Neste domínio a ressalvada a advertência dada, o tribunal de revista
apenas poderia sindicar, caso lho fosse solicitado, se o critério seguido
pelas instâncias para determinar a vontade real das partes ou o sentido
da declaração se ajustava ao expresso no art.o 236o do C. Civil a
se o mesmo tinha sido correctamente aplicado em face dos factos
concretos apurados, cabendo exclusivamente a estas interpretar qual
fosse o sentido da concreta declaração (3).

Sendo assim, a fixação dos factos materiais da causa feita pela
2A instância, relativamente ao pressuposto de facto questionado para
este tribunal ad quem, não poderá ser alterada, estando consequen-
temente assente, urbi et orbi, que a entrada feita pela ora recorrida
correspondeu a benfeitorias feitas por sua iniciativa a fim de melhorar
as condições de habitabilidade do prédio doado onde morava e in-
dependentemente, deste vir a ser-lhe doado mais tarde e, consequen-
temente. que inexiste o pressuposto de facto que possa ser contrastado
com o definido abstractamente na norma de incidência.

3.2. Não se objecte que o tribunal tributário não pode efectuar
a definição do referido facto sob pretexto de estar-se perante uma
situação coenvolvida na hipótese legal do art.o 82o do CIMSISSD.

É que não é assim. Este preceito apenas impede que o Fisco e,
por decorrência, os tribunais que têm competência para anular os
seus actos, conheçam da nulidade ou anulabilidade dos actos ou con-
tratos susceptíveis de operar a transmissão de bens, uma vez constatada
a sua existência perante o respectivo título (4).

Sendo assim, o tribunal, como o Fisco, não estão impedidos de
interpretar o título para indagar se as estipulações nele formalizadas
correspondem a qualquer facto tributário previsto nas leis de tri-
butação.

E é o que se passa no caso concreto: o tribunal limitou-se a investigar
o sentido das estipulações relativas à existência de «entradas» me-
diante a realização de benfeitorias no prédio doado.

Temos, portanto, de concluir pelo não provimento do recurso.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em negar provimento ao recurso a confirmar o douto acórdão
recorrido.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues (re-
lator) — José Joaquim de Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva
Figueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 3 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição à execução. Ilegalidade da liquidação da dívida exe-
quenda. Não existência de meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto de liquidação. Ampliação da ma-
téria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se a lei não assegura meio judicial de impugnação ou
recurso contra o acto de liquidação, a ilegalidade desta
pode ser objecto de oposição à execução.

II — Se do probatório da sentença não resulta com clareza
qual o acto administrativo que subjaz aquela liquidação,
bem como o modo como este foi levado ao conhecimento
do interessado, impõe-se a ampliação da matéria de facto.

Recurso n.o 22.023. Recorrente: Compal — Companhia Produtora de
Conservas Alimentares, S. A. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. COMPAL — Companhia Produtora de Conservas Alimenta-
res, S. A., com sede em Almeirim, opôs-se a uma execução fiscal
que lhe foi instaurada, com fundamento em alíneas b), g) e h) do
CPT.

O Mmo Juiz do 4o 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:

1o A douta sentença recorrida ao não conhecer da ilegalidade con-
creta da dívida, violou o art. 286o, n. 1, al. g) do Código de Processo
Tributário e o artigo 20o da Constituição da República.

2o A douta sentença recorrida, ao não declarar a recorrente parte
ilegítima no processo de execução, violou o artigo 286o, no 1, b) do
Código de Processo Tributário.

3o A douta sentença recorrida violou o artigo 286o, n. 1, h) do
mesmo Código de Processo Tributário, uma vez que não reconheceu
que, pelo menos a partir do período de seis meses de armazenagem,
a responsabilidade de tal armazenagem competia à Administração
do Porto de Lisboa.

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 instância:
2.1. Com base na certidão de relaxe de fls. 19, a Administração

Fiscal instaurou execução fiscal contra a oponente, na importância
de 11.417.080$00, por dívida à Administração do Porto de Lisboa,
conforme factura n. IP 8122 de 9 de Outubro de 1991, emitida em
nome do oponente, cuja factura diz respeito a armazenagem, trans-
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porte, destruição e soterragem, bem como despesas e material da
Listráfego em 28 e 29 de Março de 1990, respeitante a 465 paletes
de sumos de fruta.

2.2. A dita mercadoria deu entrada no armazém “F” a coberto
da Declaração de Entrada em Entreposto n. 55 de 23/2/87, da De-
legação Aduaneira de Alcântara-Norte, da Alfândega de Lisboa, tendo
sido elaborado o título de propriedade n. 87/87 em nome da Com-
pal — Companhia Produtora de Conservas Alimentares, AS, encon-
trando-se inserido no duplicado deste o seguinte endosso: “Do bkin
enter prises Inc. C70 Aliás Fabrega & Fabrega Attor neys in law”.

2.3. A oponente prestou termo de responsabilidade perante a Ad-
ministração-Geral do Porto de Lisboa pelo qual se obrigou a en-
tregar-lhe uma fiança bancária no montante de 4.000.000$00 como
garantia de pagamento de tráfego de entrada e de saída, bem como
armazenagem de seis meses, relativos a 465 paletes com sumos de
fruta com um peso bruto de cerca de 460 toneladas, a entrar no
Entreposto de Alcântara a partir de 20 de Fevereiro de 1987. A opo-
nente obrigou-se a reforçar a garantia se no termo do prazo de 6 meses
a mercadoria ainda se mantiver em armazém.

2.4. A oponente prestou a garantia n. 0862009, através do Banco
Totta & Açores, conforme termo referido no ponto 2.3, com data
de 23 de Fevereiro de 1987.

2.5. A oponente informou a Administração-Geral do Porto de Lis-
boa, por carta de 22 de Maio de 1987, que vendeu as 465 paletes
de sumos de fruta a “Dobkin Enterprises Inc”, com sede em Bank
of América Building, 50 the Street-City of Panama-Panama e que,
considerando as condições de venda - em que todos os encargos são
da conta do seu cliente - a oponente se considerava desligada do
negócio desde a data em que foi paga, em 10 de Março de 1987,
e que os encargos futuros são pagos pelo comprador. Pedia ainda
o cancelamento do termo de fiança em poder da Administração-Geral
do Porto de Lisboa.

3. São três os fundamentos do recurso, a saber:
a) violação do disposto no art. 286o, 1, g) do CPT e no art. 20o

da CRP;
b) violação do disposto no art. 286o, 1, b), do CPT; e
c) violação do disposto no art. 286o, 1, h), do CPT.
Vejamos então.
3.1. O art. 20o, n. 1, da Constituição assegura a todos “o acesso

ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses
legítimos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de
meios económicos”.

Por sua vez, o art. 286o, 1, g) do CPT, estatui que é fundamento
de oposição a “ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação”.

Da conjugação destes preceitos resulta que o oponente pode usar
da oposição se não houver outro meio para atacar a alegada
ilegalidade.

Pois bem.
A ilegalidade do acto de liquidação é fundamento de impugnação

e não de oposição à execução.
Vide nesse sentido o art. 120o do CPT.
É pois através do processo de impugnação que o recorrente tem

que atacar as ilegalidades do acto de liquidação.
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E só pode socorrer-se do meio de oposição se a lei não lhe assegurar
meio de impugnação ou recurso.

O Mmo Juiz decidiu não poder o recorrente servir-se da oposição
à execução por não ter feito prova de que não dispôs de outro meio
para atacar o acto de liquidação.

A respeito deste passo da decisão do Mmo Juiz escreveu o recorrente
nas suas alegações:

“. . . é manifesto que a impossibilidade de impugnar ou recorrer
duma dívida coercivamente exigida pela Administração do Porto de
Lisboa é uma questão de direito. E, como tal, é de conhecimento
oficioso. . . Encontramo-nos neste processo perante uma emissão de
uma factura por parte da APL . . . relativa a serviços prestados. Como
resulta dos documentos juntos aos autos, a existência da dívida foi
discutida entre a oponente e a APL antes de instaurada a execução,
após o que a APL decidiu proceder a essa execução. . . Tal execução
baseia-se única e exclusivamente na definição pela APL do que con-
sidera ser o seu direito, e a factura em causa não é susceptível de
impugnação ou de recurso, embora possa servir de base a uma exe-
cução fiscal. . .”

No seu douto parecer, o EPGA escreveu o seguinte:
“. . . decorre igualmente que a fixação ou imposição daquela quantia

foi feita por um órgão da Administração ao abrigo de normas de
direito público, a qual produziu efeitos jurídicos na esfera da re-
corrente que, assim, foi constituída devedora. E sendo assim, como
parece ser, a Administração do Porto de Lisboa praticou um acto
administrativo respeitante a mercadoria abandonada, isto é, praticou
um acto administrativo respeitante a questão aduaneira, para cujo
conhecimento tinha competência o Tribunal Tributário de 2a Instância
(hoje Secção de Contencioso Tributário do TCA)- cfr. o art. 41o,
1, b) do ETAF”.

Como se vê, o recorrente defende que não pôde impugnar ou re-
correr da decisão que lhe impôs o pagamento das quantias em causa,
por isso que não houve uma decisão de que pudesse impugnar ou
de que pudesse recorrer.

O EPGA refere que parece ter a Administração praticado um acto
administrativo.

Expressa assim uma dúvida.
E compulsados os autos não se sabe como foi fixada a importância

a pagar pelo recorrente, e de que modo tal imposição lhe foi
comunicada.

No ofício de fls. 21 dá-se conta da remessa de certidão da de-
liberação do Conselho de Administração do Porto de Lisboa de 30
de Janeiro de 1992.

Tal certidão refere nomeadamente que “o Conselho de Adminis-
tração deliberou . . . executar Compal. . . pela dívida de . . . e que
vence juros de mora a partir de . . .”

Assim esta deliberação tem apenas como escopo a instauração de
uma execução.

Os autos não fornecem elementos sobre o acto administrativo que
está na base daquela execução e de que modo o mesmo foi levado
ao conhecimento do recorrente.

Sabemos isso sim, através do ofício de fls. 22 que a APL defende
que a “oposição . . . deverá ser liminarmente rejeitada, por não ser
lícito, através da mesma, questionar a legalidade concreta da dívida
exequenda”.
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Isso será assim realmente, mas apenas e tão-só se o recorrente
dispôs previamente da possibilidade de impugnar a alegada ilegalidade
ou de interpor recurso da decisão respectiva.

Dúvida que os autos não esclarecem.
Impõe-se assim ordenar a ampliação da matéria de facto, de forma

a saber qual o conteúdo do despacho ou deliberação que fixou as
quantias alegadamente em dívida e qual o modo de que a admi-
nistração se socorreu para comunicar ao recorrente essa decisão ou
deliberação.

E ter-se-á em conta se havia ou não meio legal de impugnar ou
recorrer contra o acto de liquidação. Tendo-se em conta que as ile-
galidades invocadas devem ser conhecidas em processo de oposição,
caso não exista esse meio legal, em obediência ao comando do
art. 286o, 1, g), do CPT.

Ampliação que se ordena, nos termos do art. 729o, n. 3, do CPC.
E porque assim se decide, fica prejudicado o conhecimento dos

restantes fundamentos do recurso.
A decisão recorrida não pode pois manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a decisão recorrida, ordenando-se a ampliação da ma-
téria de facto.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 1997. — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa (relator) — João Plácido da Fonseca Limão — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

RECLAMAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA. RECURSOS
INTERPOSTOS PARA O TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL E PARA O PLENO DA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO STA. ART. 75o DA LEI DO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Interposto recurso para o Tribunal Constitucional por
parte do M. P., o mesmo interrompe os prazos para a
interposição de outros que porventura caibam da deci-
são — art. 75o da Lei do Tribunal Constitucional.

II — Assim, interposto recurso para o Tribunal Constitucional
de uma norma cuja aplicação o Tribunal recusou, com
fundamento em inconstitucionalidade, o prazo para in-
terposição de recurso para o Pleno interrompe-se, po-
dendo apenas ser interposto depois de cessada a inter-
rupção, nos termos da citada disposição legal.

Recurso n.o 12 610. Reclamante: Ministério Público; Reclamado: Ma-
nuel Francisco da Silva Martins; 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, identificado nos
autos, interpôs, junto deste Supremo Tribunal, recurso contencioso
de anulação do despacho do Senhor 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, proferido na reclamação extraordinária por si apresentada.

Por acórdão de 11 de Junho de 1997, este Supremo Tribunal con-
cedeu provimento ao recurso.

Quer o EPGA, quer a autoridade recorrida interpuseram recurso
daquela decisão.

O EPGA recorreu para o Tribunal Constitucional.
A autoridade recorrida interpôs recurso para o Pleno da Secção

Tributária deste Supremo Tribunal.
O M.mo Juiz relator, confrontado que tais requerimentos, proferiu

o seguinte despacho:
“Admito os recursos interpostos pelo M. P. (para o Tribunal Cons-

titucional) e pela autoridade recorrida (para o Pleno deste Supremo
Tribunal). . .”.

Notificado desta decisão, o Ministério Público reclama para a con-
ferência da admissão do recurso para o Pleno.

Ouvidas as partes, nada disseram.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É do seguinte teor o requerimento do EPGA:
“Notificado do despacho de fls. 65, o Ministério Público vem dele

reclamar para a conferência . . . , porquanto, ao admitir também o
recurso para o Pleno da Secção, violou-se . . . o disposto no art. 75o

da Lei n. 28/82, de 15 de Novembro, na redacção da Lei n. 85/89,
de 7 de Setembro, nos termos do qual o recurso interposto e admitido
para o Tribunal Constitucional interrompe o prazo para a interposição
do recurso para o Pleno, o qual só pode ser interposto depois de
cessada a interrupção”

Para conhecer da presente reclamação, assenta-se na seguinte ma-
téria de facto:

a) Em 11 de Junho de 1997 foi proferido acórdão, concedendo
provimento ao recurso contencioso.

b) O EPGA, notificado da decisão referida em a), interpôs recurso
para o Tribunal Constitucional, em 19/06/97.

c) O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais interpôs igualmente
recurso da decisão dita em a) para o Pleno da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em 30/06/97.

d) O Mmo Juiz relator, proferiu em 09/07/97 o seguinte despacho:
“admito os recursos interpostos pelo M. P. (para o Tribunal Cons-
titucional) e pela autoridade recorrida (para o Pleno deste Supremo
Tribunal).

Decidindo:
Dispõe o art. 75o, n. 1, da Lei do Tribunal Constitucional (Lei

n. 28/82, de 15/11, alterada pela Lei n. 143/85, de 26/11, e pela Lei
Orgânica n. 85/89, de 7/9):

“O prazo de interposição de recurso para o Tribunal Constitucional
é de 8 dias e interrompe os prazos para a interposição de outros
que porventura caibam da decisão, os quais só podem ser interpostos
depois de cessada a interrupção”.
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Como resulta do normativo ora citado, a interposição do recurso
para o Tribunal Constitucional, por parte do Ministério Público, in-
terrompeu “os prazos para a interposição de outros que porventura
caibam da decisão, os quais só podem ser interpostos depois de cessada
a interrupção”, isto para usar a terminologia da própria lei”.

O M.mo Juiz relator recebeu, como vimos, ambos os recursos.
Tal decisão não pode manter-se, face ao normativo atrás citado.
3. Face ao exposto, decide-se:
a) revogar o despacho do Juiz relator, objecto da presente

reclamação;
b) admitir o recurso interposto pelo Ministério Público para o Tri-

bunal Constitucional, com as consequências previstas no art. 75o, n. 1,
da Lei do Tribunal Constitucional.

Tal recurso tem efeito suspensivo, com subida imediata nos próprios
autos — art. 78o, n. 4, da referida Lei.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Ernâni Fi-
gueiredo — Mendes Pimentel.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso que não ataca a decisão, mas tão-só a liquidação.
Seu não provimento.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O objecto de recurso é constituído por um pedido e um
fundamento:

a) O pedido consiste na solicitação de revogação da
decisão impugnada.

b) O fundamento consiste na invocação de um vício
no procedimento ou no julgamento.

2 — Ao recurso em que se não aponta a decisão é de negar
provimento, por falta de objecto.

Recurso: 17.818; Recorrente: Alfredo Rodrigues da Cruz; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Cunha e Silva.

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

Alfredo Rodrigues da Cruz, de Lageosa do Dão, Tondela, incon-
formado com o Acórdão de 20 de Outubro de 1992, proferido pelo
T.T. de 2a Instância a fls. 75 e 76, que, entendendo que o recurso
interposto da sentença do T.T. de Instância de Viseu não afrontou
esta, lhe negou provimento, veio dele recorrer para este Supremo
Tribunal, formulando nas suas alegações as seguintes conclusões:

1a. O Recorrente ao contrário do douto Acórdão de que ora se
recorre, confrontou a decisão que apreciou a impugnação.
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2a. O Recorrente, detectou irregularidades determinativas de sub-
stituição da sentença que apreciou as alegadas ilegalidades do acto
tributário, conducentes à sua revogação.

3a.O Recorrente pôs em causa a liquidação bem como pôs em
causa a sentença, demonstrando que esta enfermava de vícios de forma
ou fundo.

4a. O Venerando Tribunal Tributário de 2a Instância estava pos-
sibilitado de criticar a decisão recorrida.

Quanto ao acto tributário:
5a.Está eivado de ilegalidade o acto tributário ora recorrido pra-

ticado pela Segunda Repartição de Finanças do Concelho de Viseu,
porquanto praticado face a inexistência de facto tributário e de cuja
procedência ora se recorre.

6a. Devendo por isso ser ANULADO na sua totalidade, bem como
ser restituída ao Recorrente a totalidade do imposto pago por des-
conhecimento da Lei e da situação.

Termos em que, a douta decisão ora recorrida do Tribunal Tri-
butário de 2a Instância deve ser revogada e substituída por outra
que critique e aprecie, julgue, a decisão recorrida e a impugnação
procedente e provada e, em consequência ANULADA a liquidação
do Imposto de Mais-Valias (1o. do arto.1 do C.I.M.V.), levada a cabo
pela Segunda Repartição de Finanças do Concelho de Viseu por ma-
nifesta ilegalidade do Acto Tributário e que foi pelo montante de
406.250$00 (quatrocentos e seis mil duzentos e cinquenta escudos).

Bem como,
Devendo na mesma decisão ser ordenada a restituição desta im-

portância ao Recorrente.
Houve contra-alegação defendendo a sentença, e o Digno Magis-

trado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal emitiu
douto parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos, antes de mais, a matéria de facto provada:
1. Em 23 de Janeiro de 1987, o impugnante, Alfredo Rodrigues

da Cruz, apresentou na 2a. Repartição de Finanças do Concelho de
Viseu, uma declaração modelo no.1, de Imposto de Mais-Valias.

2. Nesta declarava permutar com a firma “Lucas & Irmãos Ro-
drigues, Lda”, um terreno para construção - vide fls.23 - englobando
os artigos 57 e 58 urbanos e 745 rústico, pelo valor de 12.500.000$00,
recebendo em contrapartida um estabelecimento comercial com a
área de 160m2, a edificar naquele prédio - vide fls.27-.

3. Este, foi adquirido no próprio dia ”ad permuta”, tendo sido
paga a sisa no.102/502, de 1.250.000$00 - vide fls.26-.

4. Avaliado o prédio, foi-lhe atribuído um valor inferior ao declarado
- na declaração modelo 1 de Mais-Valias -.

5. Considerado que o terreno foi alienado a título oneroso, antes
de decorridos dois anos sobre a sua aquisição a igual título, foram
extraídos elementos para os Serviços de Contribuição Industrial, e
pelo impugnante apresentada a declaração modelo 3 da Contribuição
Industrial, Grupo B - Acto Isolado de Comércio - em 15 de Fevereiro
de 1988.

6. Essa declaração, após informação prestada pelos Serviços de
Fiscalização Tributária, conduziu à fixação do lucro tributável de
1.250.000$00 - vide fls.28.
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7. Contra esta fixação, não apresentou reclamação o impugnante.
8. Pelo que lhe foi liquidada Contribuição Industrial, do Grupo

B, no montante de 375.000$00 e Imposto Extraordinário Sobre Lucros
na quantia de 31.250$00, perfazendo 406.250$00, que entrou no débito
normal ao Tesoureiro da Fazenda Pública através do conhecimento
no.587, que foi pago em 28 de Outubro de 1988, dentro do prazo
de cobrança à boca do cofre.

9. A presente impugnação foi instaurada em 22 de Dezembro de
1988.

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações do recorrente,
a questão fulcral e única a decidir é a de se saber se um recurso
jurisdicional em que se ataca apenas o acto de liquidação, sem alusão
à decisão recorrida, pode, ou não, ter provimento.

É que, efectivamente, no caso presente, no recurso interposto por
Alfredo Rodrigues da Cruz, este limitou-se a pôr como fundamento
exclusivamente os vícios do acto de liquidação, deixando sem censura
a sentença proferida, não cumprindo, assim, o anus de alegação que
lhe competia.

E por que tal sucedeu, o acórdão recorrido do T.T. de 2a.Instância
entendeu, e bem, de harmonia com a orientação jurisprudencial cor-
rente e a doutrina que estava impossibilitado por via disso de criticar
tal decisão.(Conf. os Acs. deste S.T.A. de 28/3/90, 25/9/91, 23/10/91
e 15/01/92, proferidos, respectivamente, nos recursos n.os 10.645,
13.092, 13.202 e 13.181, e Prof. M. Teixeira de Sousa, Estudos sobre
o novo Processo Civil, pág.453, em que este Ilustre Professor refere
que o objecto do recurso é constituído por um pedido e um fun-
damento. O pedido consiste na solicitação de revogação da decisão
impugnada, e o fundamento na invocação de um vício no procedimento
(error in procedendo) ou no julgamento (error in judicando).

Na verdade, enquanto na impugnação judicial se afronta o acto
de liquidação, no recurso jurisdicional o afrontamento dirige-se em
primeira linha à decisão que apreciou aquela impugnação, o que quer
dizer que só faz sentido conhecer dos vícios do acto tributário se
previamente se fez a demonstração de incorrecção da sentença, como
bem destaca o acórdão recorrido e o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto
no seu douto parecer - anote-se que, no caso presente, e como bem
refere aquele Ex.mo Magistrado, o recorrente impugnou judicialmente
o imposto de mais-valias, alegando a inexistência de facto tributário,
por inexistência de ganhos, enquanto que na sentença se provou que
o imposto liquidado ao impugnante não foi o de mais-valias, mas
o de contribuição industrial e imposto extraordinário sobre lucros,
o que leva a que a liquidação real se tornasse definitiva por não
reclamada.

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações,
improcedem todas as conclusões das alegações do recorrente.

DECISÃO:
1 - Acorda-se em negar provimento ao recurso, confirmando-se

o acórdão recorrido, e
2 - Condenar o recorrente nas custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Alexandre Cunha e Silva (Re-
lator) — Mendes Pimentel — Almeida Lopes. — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Restituições ao Fundo Social Europeu. Oposição à execução
fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

Não se integra no fundamento de oposição à execução fiscal,
constante da alínea b), do n.o 1, do artigoo 286o, do Código
de Processo Tributário — falta de posse dos bens que ori-
ginaram a dívida exequenda — o facto de a executada não
ser a responsável pela verba a restituir, por entender que
a responsabilidade pela restituição pertence a outra pessoa.

Das decisões do DAFSE a mandar restituir, cabe recurso con-
tencioso para o tribunal administrativo de círculo compe-
tente, e não oposição à execução fiscal.

Recurso n.o 19 214. Recorrente: ECOF — Porcelanas e Faianças, L.da;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Al-
meida Lopes.

Pela Repartição de Finanças de Oliveira de Frades correu termos
uma execução fiscal promovida pelo Departamento para o Fundo
Social Europeu (DAFSE) para cobrança coerciva da quantia de
4 523 120$00 à executada ECOF — Porcelanas e Faianças, L.da, com
sede em Oliveira de Frades, resultante de uma decisão de restituição
de subsídios para a formação profissional.

Por apenso a essa execução, a executada deduziu oposição e pediu
a extinção do processo executivo, com fundamento no facto de não
ser responsável pela restituição da verba, devendo a mesma ser exigida
a Área Crítica, L.da, sediada na Rua de Arroios, 60-A, Lisboa, por
ter sido esta que provocou a duplicação de despesas.

Por sentença de fls. 70 a 87, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viseu julgou a oposição improcedente, pelo facto
de a dívida não ter resultado da posse de bens.

Inconformada, a oponente recorreu para este STA e pediu a re-
vogação da sentença, com base nas seguintes conclusões das suas
alegações:

a) A executada, e aqui recorrente, não é responsável pela restituição
da quantia exequenda, devendo, em seu lugar, ser a mesma exigida
a quem, em paralelo, assumiu a posição de sujeito passivo da relação
material;

b) Como ficou demonstrado, a duplicação das despesas, facto de
onde emerge a dívida exequenda, deveu-se a um acto imputável à
Área Crítica e, assim sendo, é esta a real devedora da quantia em
causa;

c) Pois, a executada jamais pode vir a ser responsável por um acto,
pelo qual ela é alheia, e nesta conformidade, é parte ilegítima por
não lhe ser adstrita tal responsabilidade.

d) A sentença recorrida viola, assim, o disposto no art. 286o do
Código de Processo Tributário.

A Fazenda contra-alegou, sustentando a sentença recorrida.
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, sendo certo que a 1a Instância
fixou a seguinte matéria de facto:

3.1. — Em 1987, e no seguimento da necessidade de promover acção
de formação, decidiu a opoente ECOF — Porcelanas e Faianças, L.da,
com sede em Oliveira de Frades, candidatar-se aos subsídios do Fundo
Social Europeu e do Estado Português;

3.2. — Apresentada a candidatura, já com a intervenção de um
Gabinete de Consultores de Gestão, denominado Área Crítica, L.da,
foram celebrados entre a ECOF e esta dois contratos de prestação
de serviços, visando:

3.2.1. — O primeiro a elaboração de diagnóstico das necessidades
de formação profissional da empresa, preparação e apresentação do
pedido de subsídio e,

3.2.2. — O segundo, entre outros, de preparação e divulgação do
curso ou cursos a ministrar, a selecção e recrutamento dos formandos
e formadores quando solicitado e a supervisão pedagógica à elabo-
ração dos manuais de formação a utilizar na acção;

3.3. — Pelo cumprimento destas tarefas, comprometeu-se a pagar-
-lhe a importância de 6 900 000$00;

3.4. — Em Janeiro de 1988, iniciou-se a divulgação da acção de
formação, tendo sido recebidas respostas num total de 138, donde
foram seleccionadas 81 formandos que iniciaram o curso em 11 de
Abril;

3.5. — A selecção de formadores viria a ser feita pela ECOF;
3.6. — A executada perante a reacção da Área Crítica, L.da, ela-

borou os planos dos cursos, os horários o cronograma das acções
de formação e recorreu aos préstimos da Universidade de Aveiro,
do Centro da Cerâmica e do Vidro, da Cencal e outras, em busca
de material pedagógico;

3.7. — Os cursos funcionaram das 8 às 23 h, de segunda a sába-
do — até às 13 h —, durante oito meses e meio, sem que alguém
verificasse o desenrolar do mesmo, e sempre segundo a orientação
da ECOF;

3.8. — Que desconhecia o quantitativo a pagar por hora e men-
salmente a formandos e formadores;

3.9. — Em 14 de Janeiro de 1993, o Director-Geral do Departa-
mento para os Assuntos do Fundo Social Europeu — Organismo de-
pendente do Ministério do Emprego e Segurança Social — certificou
que a empresa “ECOF — Porcelanas e Faianças, L.da, com sede em
Oliveira de Frades, é devedora da quantia de 4 523 120$00, prove-
niente de verbas indevidamente recebidas do Fundo Social Europeu
e do Estado Português, respeitante à acção de formação profissional
com a referência 881258 P1;

3.10. — Recebida na Repartição de Finanças do concelho de Oli-
veira de Frades em 19 de Janeiro desse ano, foi instaurado o processo
de execução fiscal no. 2593/93/100005.5, com autuação datada de 28
de Janeiro;

3.11. — Procedeu-se à citação da executada em 16 de Fevereiro
de 1992;

3.12. — No Tribunal Judicial da Comarca de Oliveira de Frades,
corre o processo especial de recuperação de empresas com o no.
79/92, ao que os autos de execução fiscal foram sustados;

3.13. — A presente oposição foi instaurada em 8 de Março de 1993.
Descrita a causa, vemos que a questão que é objecto do recurso

é a de saber se a oposição se pode integrar na al. b), do no 1, do
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arto 286o, do Código de Processo Tributário, por a oponente não
ser responsável pelo pagamento da dívida.

Nos termos dessa norma, constitui fundamento de oposição à exe-
cução fiscal 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.

Ora, no caso dos autos, a dívida não resultou da posse de quaisquer
bens, mas resultou de uma decisão de restituição tomada pelo DESE
no uso dos seus poderes de fiscalização e controlo dos dinheiros res-
peitantes a subsídios para a formação profissional.

Terminado o processo de apuramento de saldo, o DAFSE tomou
uma decisão: mandar restituir certa verba. Se a pessoa obrigada à
restituição entende que a decisão enferma de alguma ilegalidade,
o que tem a fazer é interpor um recurso contencioso para o Tribunal
Administrativo de Círculo competente, e pedir a anulação dessa de-
cisão, que é um verdadeiro acto administrativo e não qualquer acto
de liquidação de receita tributária (não é um acto tributário). Se
esse recurso não for interposto e a dívida passar para cobrança coer-
civa, não pode o executado, em sede de execução, deduzir oposição
à mesma e alegar que não deve, porque quem deve é outra pessoa.

Por isso, o arto 286o, no 1, al. b), do CPT, não tem aqui aplicação,
pois não está em causa a posse de qualquer bem: não foi exigido
o pagamento de qualquer tributo incidente sobre bens possuídos pela
executada.

O afirmar-se que outrem é devedor da quantia exequenda não
constitui qualquer fundamento de oposição. Era fundamento, sim,
do recurso contencioso, se este tivesse sido interposto.

Ora, estando aberta a via judiciária para pôr em causa a legalidade
do acto administrativo que mandou restituir — como tem acontecido
em centenas de casos — não pode a executada discutir na oposição
a legalidade concreta da dívida exequenda — al. g) do arto 286o.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — José Joaquim de Almeida Lopes
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

REGULAMENTO GERAL DAS CANALIZAÇÕES DE ES-
GOTO DA CIDADE DE LISBOA. TAXA DE LIGAÇÃO
DE ESGOTOS. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A taxa de ligação à rede geral de esgotos da cidade de
Lisboa é devida pela ligação do prédio a essa rede.

II — Essa taxa é igualmente devida pela ampliação de um
prédio, que importe a supressão de dois ramais e alteração
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de um terceiro, que é rebaixado e aumentado em ca-
pacidade volumétrica.

III — Neste último caso estamos perante um novo ramal de
ligação à rede geral de esgotos.

Recurso n.o 19.478. Recorrentes: Ministério Público e Fazenda Pú-
blica; Recorrido: José da Silva Torrão Santos. Relator: Juiz-Con-
selheiro Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ DA SILVA TORRÃO SANTOS, identificados nos autos,
impugnou o acto de liquidação praticado pela C amara Municipal
de Lisboa, respeitante à taxa de ligação à rede geral de esgotos.

O Mmo Juiz do 11o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa julgou a impugnação procedente.

Inconformado com esta decisão o Exmo Procurador da República
junto daquele tribunal interpôs recurso para o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Este, porém, negou provimento ao recurso.
Inconformados com esta decisão, quer o representante do Minis-

tério Público, quer o representante da Fazenda Pública interpuseram
recurso para este Supremo Tribunal.

Aquele concluiu as suas alegações do seguinte modo:
a) O recorrido José da Silva Torrão Santos, proprietário do prédio

sito no n. 47 da Avenida da República em Lisboa, com 4 pisos, pro-
cedeu a obras, delas resultando um prédio inteiramente novo com
9 pisos;

b) Por isso a anterior ligação à rede de esgotos, constituída por
três ramais pequenos, foi eliminada e construída uma nova ligação
formada por um só ramal, num nível inferior ao dos anteriores e
com umas dimensões muito maiores;

c) Deste modo, havendo, como se provou, uma nova ligação do
prédio à rede geral de esgotos, tal situação gerou um facto tributário
inteiramente novo e constitutivo da obrigação de pagamento, pelo
recorrido, da taxa de ligação de esgotos;

d) Conforme, claramente, resulta das disposições legais conjugadas
dos artos. 3o, 10o e 11o do Dec.-Lei 31.674, de 22.11.1941, e artos.
90o, 91o, 100o e 101o da Portaria n. 11.338, de 8.5.1946, e artos. 75o,
§ 1o, e 76o § 1o do Regulamento de Esgotos de Lisboa;

e) Disposições estas que o douto Acórdão recorrido violou, devendo
ser revogado e substituído por outro que confirme a liquidação da
taxa de ligação de esgotos devida pelo recorrido.

Por seu turno, o representante da Fazenda Pública terminou as
suas alegações com o seguinte quadro conclusivo:

1o - O recorrido procedeu a obras de ampliação do prédio situado
na Av. da República, n. 47, em Lisboa, o qual passou de 4 para
9 andares.

2o - Por disposição da Câmara Municipal de Lisboa, foi necessário
proceder a alterações na ligação de esgotos.

3o - Em face desta ligação, foi liquidada a taxa no montante de
Esc. 41.467$00.

4o - Perante o probatório, o Tribunal Tributário de 2a Instância
negou provimento ao recurso.
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5o - O acórdão recorrido fez, em nosso entender, uma errada in-
terpretação da Lei,

Porquanto:
a) Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 31.674, de 22/11/1941: ”Ne-

nhum projecto de construção, reconstrução ou ampliação de prédios
situados na área abrangida pela sede de saneamento pode ser aprovado
sem incluir as respectivas instalações sanitárias e a sua ligação à rede”.

No caso dos autos, a questão sub judice consiste em saber se a
ampliação de 3 para 9 pisos deve ou não estar sujeita à taxa de
ligação de esgotos.

b) De acordo com os artigos 3o, 10o e 11o do Decreto-Lei n. 31.674,
22/11/41, nos. 100o e 101o da Portaria n. 11.338, de 08/05/1946, e
art. 75o, §1o do Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos da
Cidade de Lisboa, a taxa de ligação visa satisfazer os encargos de-
correntes da instalação da rede de saneamento.

Assim, e em conformidade com todas as disposições legais, uma
reconstrução ou ampliação que implique uma nova ligação da rede
de esgotos do prédio à rede geral determina a constituição de uma
nova obrigação tributária da taxa de ligação de esgotos.

Em defesa da tese defendida pela Fazenda Pública, veja-se o douto
acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância de 10/07/90, Recurso
n. 54.955.

c) Como é bom de ver, à medida que aumenta o número de andares
de um prédio, maiores são as utilidades prestadas pela rede geral
de esgotos, logo, justificada está a liquidação da respectiva taxa.

6o Em face do exposto, é de manter a liquidação efectuada, por
terem sido observados todos os preceitos legais.

Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no Tribunal Tributário

de 2a Instância:
”O prédio existente na A. da República, n. 47, tornejando para

a Av. Visconde de Valmor, em Lisboa, antes de 1960, compunha-se
de 4 pisos e possuía três ligações ao colector municipal.

”Porque o dono procedeu a obras de ampliação do prédio, o qual
passou de 4 para 9 pisos, por disposições dos serviços da CML o
edifício só deveria ter uma ligação, pelo que se tornou necessário
proceder às devidas alterações que conduziram à supressão de duas
ligações ao colector municipal e ao abaixamento do nível de uma
das ligações ao colector da Av. da República, com o seu alargamento.
Por isso o novo ramal resultou de substituição de um dos três ramais
anteriores, pois o prédio já estava ligado à rede antes dessa obra”.

3. Como resulta do probatório, o imóvel em causa tinha inicialmente
4 pisos, com três ligações ao colector municipal.

Face a obras de ampliação passou a ter 9 pisos. Consequentemente,
alterou as ligações ao colector municipal, suprimindo duas e alargando
a outra, com abaixamento da mesma.

E a questão a resolver é esta: deverá o impugnante pagar taxa
de ligação à rede de esgotos?

O Mmo Juiz de 1a Instância entendeu que não, na consideração
que ”a taxa de ligação é somente devida em relação aos prédios
ainda não ligados à data da entrada em vigor deste Regulamento”,
nos termos do art. 75o, § 1o do Regulamento Geral das Canalizações
de Esgotos da cidade de Lisboa, sendo que à data da entrada em
vigor do citado Regulamento já o prédio se encontrava ligado à rede,
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de passo que a lei impede que se pagasse uma taxa de ligação à
rede correspondente à ampliação do prédio.

Por seu turno, o acórdão recorrido confirmou a decisão recorrida,
na base de que os diplomas legais aplicáveis à situação em apreço
”não tributam as alterações ou ampliações das ligações ou ramais
anteriores mas as novas ligações ou ramais”, não sendo aqui ”válida
a interpretação analógica e não se justifica a interpretação extensiva,
pois a contraprestação da administração autárquica num caso e noutro
é totalmente diferente”.

Será assim?
Para responder à questão que é colocada importa definir o textos

legais aplicáveis.
Vejamos então.
Dispõe o art. 3o do Dec.-Lei n. 31.674, de 22/11/41:
”Nenhum projecto de construção, reconstrução ou ampliação de

prédios situados na área abrangida pela rede de saneamento pode
ser aprovado sem incluir as respectivas instalações sanitárias e a sua
ligação à rede”.

Dispõe, por sua vez, o art. 10o do referido Dec.-Lei:
”Para fazer face aos encargos da instalação e conservação da rede

de saneamento são autorizadas as câmaras municipais a cobrar, por
cada prédio...uma taxa de ligação e uma taxa de conservação.”

O artigo seguinte fixa em 10% do rendimento colectável do prédio
o montante máximo da taxa de ligação.

Idêntica redacção a estas têm os nos 100o e 101o da Portaria n.
11.338, de 8/5/46 (Regulamento geral das canalizações de esgoto).

Dispõe, por sua vez o art. 75o do Regulamento Geral das Ca-
nalizações de Esgoto da Cidade de Lisboa (vide Edital da CML n.
145/60, de 17/9/60):

”Para fazer face aos encargos com a instalação e conservação da
rede geral de esgotos da Cidade de Lisboa, cobrará a Câmara, por
cada prédio...uma taxa de ligação e uma taxa de conservação, em
função dos respectivos rendimentos colectáveis.

§ 1o - A taxa de ligação é somente devida em relação aos prédios
ainda não ligados a data da entrada em vigor deste Regulamento...”.

Pois bem.
O acórdão recorrido põe o acento tónico no facto de já haver

uma ligação anterior do prédio à rede de esgotos, não sendo assim
devida, pela reconstrução do prédio, qualquer taxa de ligação, por
isso que esta destina-se às novas ligações ou ramais.

Aceitamos - e ninguém o põe em causa - que se está perante um
prédio em reconstrução.

Mas daí não se segue que não seja devida a taxa.
Dito de outro modo: não resulta dos textos em causa que só os

prédios novos devam pagar taxa.
Temos para nós que cabem no espírito e letra da lei todas as si-

tuações que importem uma alteração qualitativa da ligação à rede
de esgotos e não apenas a ligação de um prédio novo.

A lei não faz essa distinção.
E nem se percebia que o fizesse.
Basta atentar, na hipótese extrema, de um prédio que possuía ini-

cialmente um ramal de ligação à rede de esgotos, e por força da
reconstrução, com o aumento pronunciado do espaço volumétrico,
passasse a dispor de vários ramais de ligação a essa rede. Não se
percebia que, nesse caso extremo, não houvesse que pagar uma taxa
de ligação à rede geral de esgotos.
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Há aqui efectivamente uma alteração qualitativa na ligação, que
justifica que a taxa seja paga.

Idêntico raciocínio se deve fazer no caso dos autos.
Na verdade, para além da eliminação de dois ramais da ligação,

o terceiro foi rebaixado e obviamente aumentado na sua capacidade
para fazer face ao novo espaço volumétrico do prédio em causa.

Deve pois falar-se na substituição dos três ramais anteriores por
um novo ramal, de capacidade muito superior.

Concluímos dos textos em causa que para ser devida a taxa deve
estar-se perante um novo ramal, sem que se tenha que estar perante
um novo prédio.

E, como já dissemos, a hipótese dos autos prefigura um novo ramal,
com aumento obviamente substancial da respectiva capacidade.

Divergimos assim do acórdão recorrido, pois consideramos que há
um novo ramal.

É devida pois a respectiva taxa.
As decisões recorridas não podem pois manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento aos recursos

interpostos pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, revo-
gando-se a sentença da 1a Instância e o acórdão da 2a Instância man-
tendo-se pois o acto de liquidação impugnado.

Custas pelo recorrido apenas na 1a Instância.

Lisboa, 10 Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa (relator) — Bran-
dão de Pinho — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, António Mota
Soares.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Sisa. DL 260- B/81. DL 459/83. Interpretação das leis.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Sendo a fracção adquirida com recurso ao crédito nos
termos do DL 459/93 não pode, para efeitos de isenção
de sisa, aplicar-se o disposto na regra 19a do § 3o do
arto. 19o. do C. Sisa, na redacção do DL 260-B/81, por
aquele diploma não vir aí contemplado.

II — O intérprete não pode retirar entendimentos da lei que
não estejam em correspondência com a sua letra ou o
seu espírito.

Recurso No. 20637 em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido JOSÉ LUÍS DOS SANTOS FERNANDES, e em que é
Relator o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Inconformado a sentença proferida no Tribunal Tributário de 1a

Instância de Coimbra que o condenou no pagamento da quantia de
629.968$00, abrangendo imposto de sisa, multa e juros compensa-
tórios, dela recorreu o arguido José Luís dos Santos Fernandes, tendo
o Tribunal Tributário de 2a Instância revogado a sentença julgando
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prescrito o procedimento pela transgressão fiscal e anulando a li-
quidação de sisa efectuada no mesmo processo de transgressão.

Não se conformando com o decidido recorreu a Fazenda Pública
para Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação desse
acórdãos formulando as seguintes conclusões:

1a. O recorrente recorreu ao crédito bancário para compra da frac-
ção tendo a mesma instituição de crédito avaliado a mesma em
7.475.000$00.

2a. Perante este valor, superior ao declarado de 4.800.000$00, e
de acordo com o disposto na regra 19o §3o do arto 19o do Código
da Sisa, verificando-se que o recorrente não devia ter beneficiado
de isenção de sisa.

3a. Não concordamos com o douto acórdão do T. T. de 2a. Instância
na parte final quando diz que o fisco violou a lei, ao aplicar a regra 19a

do arto 19o do C. Sisa, por esta não se aplicar ao Decreto-Lei 459/83
de 30 de Setembro, uma vez que o Decreto-Lei 260-B/81 de 2 de
Setembro englobava toda a legislação sobre o crédito à habitação
na regra 19a § 3o do artigo 19o, e apesar do Decreto-Lei 459/83 ter
saído posteriormente, não deixou de estar inserido no âmbito da re-
ferida regra 9a do artigo 19o do C.S.I.S.S.D.

4a. Em face do exposto, é de manter a liquidação efectuada pela
administração fiscal.

5a Assim, o douto acórdão de que ora se recorre violou os artigos 1o,
2o, 19o §3o regra 19a e 39-A, todos do C.S.I.S.S.D.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso
por o acórdão recorrido ter feito correcta interpretação e aplicação
dos preceitos legais.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
1 - O arguido, por escritura de 16.5.1985 (fls. 24 e seguintes), ad-

quiriu a SOLUM - Construções de Coimbra, Lda., a fracção autónoma
designada pela “G” do arto matricial no 6947, descrito na matriz predial
urbana da freguesia de S. A. Olivais.

2 - No mesmo dia celebrou com a Caixa Económia de Lisboa um
contrato de mútuo de 2.900.000$00, ao abrigo do disposto no De-
creto-Lei no 459/83, de 30 de Dezembro, tendo a instituição de crédito
avaliado a fracção pelo valor de 7.475.000$00.

3 - Em 3.4.85 o arguido apresentou na Repartição de Finanças
de Coimbra (1a) a declaração para efeitos de isenção de sisa (arto

15o-B do CIMSSD) tendo declarado o valor de aquisição de
4.800.000$00.

4 - O arguido declarou que houve recurso ao crédito mas não
apresentou uma certidão ou informação sobre o valor da avaliação
feita pela instituição de crédito.

5 - Por esta razão, e atendendo ao valor declarado, o arguido ficou
isento de sisa.

Estando o âmbito do recurso balizado respectivas alegações, apenas
as questões aí referidas poderão ser abordadas. Ora a única questão
que colocada a este Tribunal e que cumpre resolver é a de saber
se a regra 19o do §3o do artigo 19o do Código da Sisa é ou não
aplicável à aquisição de uma fracção de um imóvel efectuada em
16 de Maio de 1985 ao abrigo do Decreto-Lei no 459/83 de 30 de
Setembro. Vejamos então, transcrevendo-a, o que se contém na norma
em causa.
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“Art. 19o - A sisa incidirá sobre o valor por que os bens forem
transmitidos.

§ 3o - O disposto no parágrafo anterior entender-se-á, porém sem
prejuízo das seguintes regras:

19a Na aquisição de habitação para residência permanente do ad-
quirente, havendo recurso ao crédito nos termos dos Decretos-Leis
nos 435/80 de 2 de Outubro, e 149/81, de 4 de Junho, a sisa incidirá
sobre o preço convencionado ou sobre o valor da avaliação efectuada
pela instituição de crédito respectiva, se este for maior, não se apli-
cando o disposto no § 4o deste artigo.”

A redacção do artigo que transcrevemos é a que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei no 260-B/81 de 2 de Setembro, posteriormente alterada
pelo Decreto-Lei no 108/87 de 10 de Março, mas era a que vigorava
à data da aquisição da fracção que, como referimos, ocorreu em 16
de Maio de 1985.

A interpretação das leis deve efectuar-se tendo em atenção tanto
a sua letra como o seu espírito. Não pode porém considerar-se urna
interpretação que não tenha no texto legal uma base de apoio. Como
referia Ferrara (Interpretação e aplicação das leis, fls. 128), “entender
uma lei não é somente aferrar de modo mecânico o sentido aparente
e imediato que resulta da conexão verbal; é indagar com profundeza
o pensamento legislativo, descer da superfície verbal ao conceito ín-
timo que o texto encerra e desenvolvê-lo em todas as suas direcções
possíveis: Scire legis non hoc est verba earum tenere, sed vim ac
potestatum (17, Dig. 1, 3). A missão do intérprete é justamente des-
cobrir o conteúdo real da norma jurídica, determinar em toda a ple-
nitude o seu valor, penetrar o mais que é possível (como diz Winds-
cheid) na alma do legislador, reconstruir o pensamento legislativo”.

No caso vertente, conforme resulta do conteúdo da norma que
transcrevemos, o legislador do Decreto-Lei no 260- B/81 apenas quis
que a sisa incidisse sobre o valor da avaliação se fosse maior que
o convencionado nos casos das aquisições efectuadas com recurso
ao crédito nos termos dos Decretos-Leis nos 435/80 e 149/81. O le-
gislador exprimiu-se com perfeita clareza não deixando quaisquer dú-
vidas ao intérprete. Se outra fosse a sua vontade não teria feito expressa
referência àqueles diplomas legais. Pretender, como faz a recorrente,
que o DL 260-B/81 englobava toda a legislação sobre o crédito à
habitação na regra 19a, nela se incluindo o DL 459/83 que ainda
não fora publicado, é tentar extrair da lei algo que se não contém
nem na sua letra nem no seu espírito. Só em 1987, na redacção dada
à regra 19a pelo DL 108/87 veio a ser consagrado o entendimento
propugnado pela recorrente. Mas, como resulta do artigo 12o do Có-
digo Civil, a lei só dispõe para o futuro, devendo ressalvar-se, mesmo
nos casos em que lhe seja atribuída eficácia retroactiva, os efeitos
já produzidos. Todavia no caso vertente não há sequer qualquer re-
troactividade a considerar. A aquisição efectuada pelo arguido estava
assim sujeita à regras gerais, como decidiu o acórdão recorrido, não
havendo pois qualquer censura a fazer-lhe.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso
e confirmar inteiramente o acórdão recorrido.

Sem custas por a recorrente delas estar isenta.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Cunha e Sil-
va — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Imposto de selo em arrematação em hasta pública.

Doutrina que dimana da decisão:

Efectuada a venda, em hasta pública, de um lote de terreno
ficou o corresponente acto sujeito ao imposto do selo a
que se refere o art.o 15.o da TGIS sendo irrelevante para
apreciar da legalidade do acto da liquidação desse imposto
que posteriormente tenha sido celebrada escritura referente
ao mesmo lote.

Recurso n.o 20 855; Recorrente: José Gomes Ld.a; Recorrida: Fazenda
Pública; Relator: Exmo. Cons.o Dr. António Pimpão.

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

José Gomes, L.da, recorre do acórdão que, no Tribunal Tributário
de 2.a Instância negou provimento ao recurso interposto de sentença
que julgou improcedente a impugnação da liquidação de imposto
do selo.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
A. A transmissão de propriedade da parcela de terreno para a

aqui impugnante não se operou por força de uma arrematação.
B. A hasta pública promovida pela CM de Braga foi um expediente

para publicitar a venda e conseguir o maior preço.
C. A CMB reservou-se o direito de posteriormente rejeitar ou acei-

tar a oferta da licitante, que nunca teve o direito de exigir o título
de arrematação para que se operasse a transmissão de propriedade.

D. A propriedade da parcela de terreno transferiu-se para a im-
pugnante através da escritura de compra e venda — art.os 1316, 1317a)
e 408.o do C. Civil — outorgada a 31-01-1991 no Cartório da CMB.

E. Não houve arrematação, não se tendo lavrado nem auto, nem
título — art.os 900.o e 905.o do C. Civil — através dos quais se tenha
operado a transmissão de propriedade do prédio em causa.

F. Por não ter havido arrematação inexistente o pressuporto da
tributação pelo art.o 15.o da TGIS pelo que a sua liquidação enferma
de ilegalidade.

G. Os selos dos art.os 15.o e 50.o da TGIS não são acumuláveis,
sendo certo que é o desta última disposição o que deve ser liquidado,
pelo que deverá conceder-se provimento ao recurso.

A ERFP entende que o recurso não merece provimento pois que
a transmissão de propriedade se operou pela arrematação tendo ocor-
rido o facto tributário previsto no art.o 15.o da TGIS pelo que a
outorga da escritura de compra e venda constitui novo acto, não ob-
stante a sua irrelevãncia, pois a transmissão já se operara pela
arrematação.

O EMMP sustenta que o recurso não merece provimento pois que
o que se discute nos presentes autos é a tributação da arrematação
e não a tributação do posterior contrato de compra e venda feito
por escritura pública.
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Acrescenta que tendo em conta o teor do art.o 15.o e 50.o da TGIS,
dúvidas não há de que a arrematação é regulada na 1.a norma (que
abrange quaisquer arrematações, salvo as efectuadas nas bolsas) e
não na 2.a (que se aplica apenas nos casos de compra e venda, por
contrato ou judicial), não importando, de resto e por isso, apurar
se a propriedade se transfere com a arrematação ou apenas com
a posterior venda mediante escritura pública. Será, por isso, de con-
firmar o acórdão uma vez que nele se decidiu ser aplicável o art.o 15.o
da TGIS.

O acórdão recorrido fixou os seguintes factos:
1. A CMB aprovou e fez publicar um Regulamento para venda

em hasta pública de um lote B, com a área de 812 m2, situado a
Nordeste da Escola Preparatória André Gomes.

2. Em 10-10-90 foi lavrada acta da qual consta que o Senhor Pre-
sidente da Câmara declarou aberta a praça iniciando-se a alienação
do terreno, tendo o mesmo sido licitado pela sociedade José Gomes,
L.da, pela importância de 20.500.000$00.

Em face deste resultado, o Senhor Presidente da Câmara alienou,
provisoriamente, pelo citado valor à sociedade licitante, informando-a
de que a alienação cabe à Câmara Municipal em reunião.

3. O executivo municipal deliberou alienar o imóvel em 25-10-90.
4. Em 25-10-90, pagou a recorrente, a título de imposto do selo,

a quantia de 1.230.000$00, nos termos do art.o 15.o da TGIS.
5. Em 30-1-1991, no edifício dos Paços do Conselho do Município

de Braga foi celebrada escritura de compra e venda do imóvel.
A sentença recorrida entendeu que tendo ocorrido uma arrema-

tação de bens imóveis pertencentes a uma autarquia local imedia-
tamente ficou a mesma sujeita ao imposto a que se refere o art.o 15.o
da TGIS. Acrescentou que também se realizou desnecessariamente
a compra e venda de bens imóveis por escritura pública pois que
a transmissão da propriedade já se havia efecuado pela arrematação
pois que o título de transmissão da propriedade é o auto a que se
refere o art.o 900.o do CPCivil.

Continua a defender a recorrente que no presente caso não está
consubstanciada uma arrematação mas sim uma venda a titular por
escritura pública em obediência ao art.o 89.o a) do C. Notariado pelo
que a transmissão de propriedade não se operou por qualquer acto
de arrematação mas antes pela outorga da escritura lavrada na Câmara
Municipal uma vez que a hasta pública serviu unicamente como forma
de negociação da parcela de terreno e de publicitar a sua venda.

O EMMP sustenta que o recurso não merece provimento pois que
o que se discute nos presentes autos é a tributação da arrematação
e não a tributação do posterior contrato de compra e venda feito
por escritura pública.

Acrescenta que tendo em conta o teor do arto 15o e 50o da TGIS,
dúvidas não há de que a arrematação é regulada na 1a norma (que
abrange quaisquer arrematações, salvo as efectuadas nas bolsas) e
não na 2a (que se aplica apenas nos casos de compra e venda, por
contrato ou judicial), não importando, de resto e por isso, apurar
se a propriedade se transfere com a arrematação ou apenas com
a posterior venda mediante escritura pública pelo que conclui que
deverá confirmar-se o acórdão recorrido.

O imposto do selo, na expressão de Alberto Xavier, Manual de
Direito Fiscal, 1981, p. 86 e 87, quando não pago por papel selado
ou estampilha importa que o particular se dirija à respectiva repartição
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onde efectua o respectivo pagamento em moeda legal tendo o selo
”o valor jurídico de quitação do pagamento efectuado, de que é prova
legal absoluta” uma vez que apenas se verifica ”a previsão de uma
obrigação de imposto e a imposição de uma forma especial de recibo”
pois que o imposto do selo é ”uma designação genérica que encobre
realidades muito heterogéneas” às quais é ”comum a forma de co-
brança, (por moeda especial ou por quitação especial) mas já são
muitos diversos os pressupostos de facto das obrigações tributárias
submetidas àquele regime de cobrança”.

Tributa-se no imposto do selo o valor de certos actos, documentos
ou produtos. Na ausência de uma verdadeira norma de incidência
do imposto do selo estabelece o arto 1o do RISelo, sobre a epígrafe
de ”incidência” que ”o imposto do selo recai sobre todos os docu-
mentos, livros papéis, actos e produtos designados na tabela aprovada
pelo Decreto-Lei no 10.039, de 26 de Agosto de 1924, ou em leis
especiais, salvas as isenções aí declaradas”.

Não sendo este preceito muito claro quanto à incidência do referido
imposto o certo é que estabelece que o selo recai ou tem como objecto
os documentos, livros, papéis, actos e produtos individualizados na
tabela mencionada.

Nos termos do arto 4o do mesmo Regulamento ”o Estado adquire
o direito ao imposto do selo quer pelo facto da sua liquidação e
pagamento, quer pela prática do acto sobre que o mesmo imposto
recair. . .” pelo que a prática do acto imediatamente conduz a que
sobre ele recaia o imposto do selo respectivo.

Resulta da matéria de facto assente que (1) a CMB aprovou e
fez publicar um Regulamento para venda em hasta pública de um
lote B, com a área de 812 m2, situado a Nordeste da Escola Pre-
paratória André Gomes e que (2) em 10-10-90 foi lavrada acta da
qual consta que o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a
praça iniciando-se a alienação do terreno, tendo o mesmo sido licitado
pela sociedade José Gomes, L.da, pela importância de 20.500.000$00
e que, em face deste resultado, o Senhor Presidente da Câmara alie-
nou, provisoriamente, pelo citado valor à sociedade licitante, infor-
mando-a de que a alienação cabe à Câmara Municipal em reunião.

Resulta ainda da matéria de facto assente que (3) o executivo mu-
nicipal deliberou alienar o imóvel em 25-10-90, que (4) em 25-10-90,
pagou a recorrente, a título de imposto do selo, a quantia de
1.230.000$00, nos termos do arto 15o da TGIS e que (5) em 30-1-1991,
no edifício dos Paços do Concelho do Município de Braga foi celebrada
escritura de compra e venda do imóvel.

Da matéria de facto provada resulta que se realizou a mencionada
arrematação e que a mesma cai sob a alçada do arto 15o da referida
Tabela o qual se reporta à arrematação de imóveis do qual apenas
se encontram excluídas, por força do mesmo preceito, as efectuadas
em bolsas.

Ainda que a venda tenha, eventualmente, ficado condicionada a
posterior deliberação da Câmara o certo é que existiu a referida
arrrematação.

Assente que existiu a dita arrematação do identificado imóvel ime-
diatamente ficou o referido acto sujeito ao mencionado imposto do
selo nos termos do arto 15o citado.

Conforme sustenta o EMMP o que se discute nos presentes autos
é a tributação ou não da arrematação e não a tributação do posterior
contrato de compra e venda feito por escritura pública.
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Não importa, por isso, determinar se a propriedade se transmitiu
ou não por essa arrematação ou apenas com a posterior venda me-
diante escritura pública pois que nos presentes autos apenas se discute
a legalidade ou não do imposto do selo que incidiu sobre a referida
arrematação.

Acresce que na situação dos autos a escritura de fls. 12 e ss não
é conclusiva quanto ao momento da transmissão da propriedade já
que na mesma se afirma (fls. 13) o seguinte:

”Um — que, de harmonia com a deliberação do Executivo Mu-
nicipal de . . . , e de conformidade com a autorização concedida pela
Assembleia Municipal de Braga, em secção de. . . , e mediante alie-
nação em hasta pública, realizada em. . . , o Município. . . transmite
para a representada pelo segundo outorgante o direito de propriedade
sobre os lotes de terreno a seguir identificados. . .”.

Da mesma escritura consta, nos termos transcritos, que a alienação
foi efectuada em hasta pública o que sempre conduzirá à existência
da dita arrematação contrariamente ao sustentado pela recorrente.

De qualquer forma não importa para a economia dos presentes
autos, uma vez que apenas se encontra questionado o imposto do
selo incidente ou não sobre a arrematação, determinar se o acto cons-
tante da mencionada escritura pública ficou ou não sujeito ao imposto
do selo a que se refere o arto 50o da mesma Tabela que se reporta
à compra e venda efectuada judicial ou contratualmente.

Improcedendo todas as conclusões das alegações entende-se que
o acórdão recorrido deve manter-se.

Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso
confirmando o acórdão recorrido.

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

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — António José Pimpão (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Ilegalidade concreta da liquidação e fundamento de oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

Não integra fundamento de oposição à execução, enquadrável
no artigo 286o do CPT, a alegação de que a quantia exe-
quenda, referente ao imposto complementar, não é devida
uma vez que a sua apreciação levaria à discussão da le-
galidade concreta da liquidação.

Podendo o recorrente impugnar a liquidação do imposto com-
plementar, com fundamento na ilegalidade da liquidação,
não pode com este mesmo fundamento instaurar oposição;
a ilegalidade da liquidação só pode ser invocada em opo-
sição quando ao executado não tiver sido facultada a pos-
sibilidade de reagir contra o acto da liquidação mediante
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impugnação que na situação dos autos lhe estava assegurada
pelo artigo 85o do CIComplementar.

Recurso n.o 20 904. Recorrente: Avelino Ribeiro dos Santos Veiga.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. António
Pimpão.

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

Avelino Ribeiro dos Santos Veiga recorre da decisão que, no Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 3o Juízo, 2a Secção, in-
deferiu liminarmente a oposição.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a A notificação da deliberação da Comissão Distrital proferida

sobre a reclamação do contribuinte ora alegante a propósito da li-
quidação do seu imposto profissional de 1987, desacompanhada da
indicação dos seus fundamentos, é nula e de nenhum efeito nos termos
das disposições combinadas dos artigos 269o 3 da CRP, 30o da LPTA
e 20o, 21o e 22o do CPT.

2a Enquanto essa notificação não vier a ser regularmente feita,
não pode ter-se por encerrado o processo administrativo em que a
referida decisão se insere.

3a E, por consequência, de acordo com o arto 90o do CPT, tem
de se ter por suspensa a própria fixação da matéria colectável.

4a Porque, de acordo com o disposto no arto 234o do CPT, as
dívidas sujeitas a execução terão de ser certas, líquidas e exigíveis,
é manifesto que ainda não se encontram satisfeitos os pressupostos
da execução fiscal deduzida contra o contribuinte ora alegante.

5a Sendo manifesto que essa acção executiva foi intentada antes
de tempo, pelo que, de acordo com as disposições combinadas dos
artos 474o l c) e 479o 2 do CPC, devia ter sido indeferida liminarmente.

6a Nestas circunstãncias, a AF está a inviabilizar ao ora alegante
a garantia de recurso aos tribunais dos artos 20o e 269o 4 da CRP
e, simultaneamente, a inviabilizar-lhe a garantia do no 3 do arto 106o

do mesmo texto legal, de não ser obrigado a pagar impostos que
não tenham sido devidamente liquidados.

7a Constituindo esta situação, a provar apenas pelo próprio processo
administrativo de reclamação — cuja junção aos autos se re-
quer — fundamento bastante e legal de oposição à execução, na pers-
pectiva da al. h) do no 1 do arto 286o do CPT.

8a Pelo que deve ser revogada a douta decisão recorrida, deve
ser julgada procedente a oposição deduzida contra a execução fiscal
pendente e deve mandar-se suster os seus termos.

A ERFP entende que a decisão recorrida deve manter-se uma vez
que a ilegalidade concreta da liquidação não pode servir de funda-
mento de oposição à execução.

O EMMP defende que o recurso não merece provimento pois que:
O recorrente alega como fundamento de oposição à execução nada

dever ao Fisco por estar pendente impugnação da liquidação de im-
posto profissional.

Porém a liquidação que deu origem à execução fiscal não é relativa
ao imposto profissional mas sim ao imposto complementar defen-
dendo o recorrente que a quantia que foi objecto de liquidação de
imposto complementar não é devida.
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Para saber se a quantia exequenda é ou não devida ter-se-ia de
apreciar a legalidade da respectiva liquidação (a do imposto com-
plementar), já que, se a quantia foi correctamente liquidada a quantia
nela referida é devida, enquanto a mesma não for anulada.

A apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda só
pode ser efectuada em processo de execução fiscal quando a lei não
assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de
liquidação - arto 286o 1 g) do CPT.

O recorrente não alega sequer que não tenha podido impugnar
a liquidação de imposto complementar que fixou a quantia exequenda
e é certo que a lei assegura meio judicial de impugnar actos de li-
quidação de imposto complementar - arto 58o do CIComplementar pe-
lo que não é possível apreciar a legalidade da liquidação no presente
recurso.

Na petição inicial referiu o impugnante que por aviso-citação foi
informado de que está a correr contra si processo de execução por
dívida de 688.483$00 respeitante a imposto complementar do ano
de 1987 (arto 1o) e que nada deve ao Fisco, pelas razões que opor-
tunamente referiu na reclamação que deduziu contra a fixação da
matéria colectável e contra a liquidação do imposto profissional de
1987 (arto 3o) pelo que entende que não lhe pode ser movida a presente
execução, porque sem ter sido apreciada aquela sua reclamação e,
eventualmente, sem vir a ser apreciada a impugnação que do resultado
dela for deduzida - isto é, sem ter sido liquidado regularmente esse
imposto - é manifesto que a dívida que agora se procura cobrar,
à luz do arto 234o do CPT, além de não ser certa, nem líquida, também,
de modo algum, se pode ter por exigível (arto 4o).

A decisão recorrida depois de afirmar que o oponente não invoca
nenhum dos fundamentos de oposição previstos no arto 286o do CPT
acrescenta que a matéria versada na petição prende-se com a le-
galidade da liquidação da dívida exequenda, ilegalidade concreta, que
não pode servir de fundamento à oposição. Acrescenta que no caso
assegura a lei ao oponente a possibilidade de impugnar, o que de
resto fez, como consta da informação de fls. 38, pelo que indeferiu
liminarmente a oposição.

Parece-nos que esta decisão de indeferimento liminar deve ser man-
tida com os fundamentos que na mesma decisão são invocados.

Com efeito não articulou o recorrente qualquer fundamento en-
quadrável no arto 286o do CPT e os que da petição constam pren-
dem-se com a apreciação da legalidade concreta da liquidação da
dívida exequenda.

Na verdade e conforme sustenta o EMMP o recorrente alega como
fundamento de oposição à execução nada dever ao Fisco por estar
pendente impugnação da liquidação de imposto profissional quando
a liquidação que deu origem à execução fiscal não é relativa ao imposto
profissional mas sim ao imposto complementar defendendo o recor-
rente que a quantia que foi objecto de liquidação de imposto com-
plementar não é devida.

Determinar se a quantia exequenda e referente ao imposto com-
plementar é ou não devida conduz à apreciação da legalidade da
liquidação do imposto complementar como igualmente constituirá
apreciação da legalidade da liquidação deste mesmo imposto averiguar
se a quantia exequenda foi correctamente liquidada uma vez que
igualmente consistiria em determinar se a mesma é ou não devida.

O fundamento a que se refere o arto 286o 1a) do CPT reporta-se
apenas à ilegalidade absoluta ou abstracta da dívida exequenda re-
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sultante da inexistência de lei em vigor à data dos factos a que respeita
a obrigação e na qual se encontre prevista a sua liquidação ou donde
conste a autorização para a sua cobrança na data em que ocorreu
a liquidação tudo por força dos artos 106o, 108o e 202o da CRP.

Não pode a ilegalidade em concreto da liquidação servir de fun-
damento de oposição à execução uma vez que a mesma pode ser
apreciada em sede de impugnação judicial nos termos constantes dos
artos 120o e seg.s do CPT.

Acresce que enquanto a quantia liquidada não for anulada é devida
e decorrido o prazo da impugnação fica precludido o seu conhe-
cimento.

Concorda-se, por isso, com o entendimento da decisão recorrida
quando na mesma se afirma que não pode em oposição apreciar-se
a legalidade concreta da liquidação.

Igualmente se concorda com a decisão recorrida quando na mesma
se sustenta que podendo o oponente impugnar a correspondente li-
quidação não podia, a oposição, ter por fundamento a ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda.

Nos termos do arto 286o 1g) do CPT pode a oposição ter por
fundamento a ”ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação”.

De acordo com este preceito a ilegalidade da liquidação só pode
servir de fundamento à oposição quando ao executado não tiver sido
facultada a possibilidade de reagir contra o acto da liquidação me-
diante impugnação ou recurso.

Assegurando a lei tal possibilidade de impugnação ou recurso con-
tencioso do acto de liquidação restará ao interessado esta via.

Pretendeu o legislador, com a indicada al. g), que a ilegalidade
em concreto da dívida exequenda só permitisse fundamentar a opo-
sição à execução quando, na falta de disposição legal, o executado
não pudesse reagir contra o acto de liquidação servindo-se da im-
pugnação ou do recurso.

Desta forma foi alargado o âmbito da protecção dos administrados
no âmbito da execução fiscal em situação paralela à que admitiu
o recurso contra quaisquer actos administrativos lesivos, independen-
temente da sua forma, nos termos do arto 268o da CRP.

Na situação dos autos a oponente pretende discutir a legalidade
da liquidação do imposto complementar em sede de oposição.

Contudo o arto 58o do CIComplementar permitia ao recorrente
impugnar a liquidação de imposto complementar não podendo, por
isso, discutir no processo de oposição a legalidade da liquidação do
mencionado imposto.

Como na petição de oposição e nas conclusões das alegações do
presente recurso apenas se discute a legalidade da liquidação não
podem estas conclusões deixar de improceder.

Nos termos expostos será de confirmar a decisão que assim decidiu.
Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso

confirmando a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente fixando-se em 50% a procuradoria.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Fonseca Limão — Coelho Dias. — Fui presente: Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Contradição entre fundamentos e decisão. Gerente de
facto — arto 13o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não é nulo o acórdão da 2a Instância, por contradição
entre fundamentos e decisão, quando deu como provado
que nenhuma decisão era tomada na empresa sem se
falar com um sócio e quando decidiu que outro sócio
também praticou actos de gerência de facto.

II — Pratica actos de gerência de facto o sócio que assina
cheques, que executa e distribui o serviço a efectuar,
que leva o pessoal para as obras, que faz notas de en-
comenda e requisições e que contacta clientes.

Recurso n.o 21 054. Recorrente: António da Costa Neves; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida Lopes.

1o Relatório
Com base no facto de não ter exercido a gerência de facto, o

contribuinte ANTÓNIO DA COSTA NEVES, residente em Porto
Godinho, Paião, Figueira da Foz, deduziu oposição à execução que
contra si reverteu e que corria termos pela 2a Repartição de Finanças
de Coimbra contra a Lusocivil, Indústria de Construção Civil, Lda.

Por sentença de fls. 55 a 60, o Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra julgou a oposição procedente por ter
entendido que o oponente não exerceu gerência de facto.

A 2a Instância, na sequência de recurso da Fazenda Pública, anulou
a sentença recorrida por contradição entre fundamentos e decisão
e, conhecendo em substituição, julgou a oposição improcedente, pois
entendeu ter havido gerência de facto.

Agora quem não se conforma é o contribuinte oponente, o qual
recorreu para este STA, para o que apresentou as seguintes conclusões
das suas alegações:

A) O douto acórdão recorrido violou o disposto no n.o 2, do ar-
tigo 342.o do Código Civil, na medida em que o ora recorrente logrou
provar que não exercia a gerência, de facto, da Lusocivil, como resulta,
desde logo, da matéria dada como provada pelo tribunal recorrido;

B) Além disso, existe uma violação das alíneas c) e d), do n.o 1,
do artigo 668.o, ambos do Código de Processo Civil;

C) O douto acórdão recorrido padece, salvo o devido respeito, de
uma contradição entre os fundamentos e a decisão, nos termos da
alínea b), do n.o 1, do artigo 668.o do Código de Processo Civil;

D) Em face dos factos dados como provados pelo Tribunal re-
corrido, este Supremo Tribunal possa decidir no sentido de considerar
o presente recurso procedente, anulando o douto acórdão recorrido
e confirmando a decisão do Tribunal Tributário de 1.a Instância,
no sentido de considerar procedente a oposição deduzida pelo ora
recorrente, aplicando correctamente o citado preceito legal;

E) O facto dado como provado pelo Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância: “sendo que era o Sr. António Soares quem determinava as
decisões dentro da Lusocivil”, era um facto sobre o qual o Tribunal
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recorrido, salvo o devido respeito, não podia deixar de tomar co-
nhecimento, nos termos da alínea d) do n.o 1, do artigo 668.o do
Código de Processo Civil.

F) Pelo facto enunciado na alínea anterior pode este Supremo
Tribunal entender que a “decisão de facto pode e deve ser ampliada
em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito. Re-
metendo para o efeito o processo de volta à 2.a Instância. Tal seria
assim em virtude deste Tribunal não poder alterar a matéria de facto
já fixada por aquele Tribunal, nos termos do n.o 3, do artigo 729.o
do Código de Processo 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, sendo certo que a 2a Instância
fixou a seguinte matéria de facto, que este STA tem de respeitar:

1 — O opoente António da Costa Neves tornou-se sócio da empresa
“Lusocivil — Indústria de Construção Civil, Lda”, através da aquisição
da quota do sócio Manuel Marques Moreira, cuja cedência se efectivou
pela escritura de fls. 5 a 14 de 2 de Novembro de 1988, sendo logo
nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade eram necessárias as assinaturas de
três gerentes, salvo para actos de mero expediente (fls. 12).

3 — Os cheques da empresa eram assinados pelos sócios-gerentes
António Manuel da Silva Soares, Fernando Leal Soares e António
da Costa Neves (depoimento de fls. 42 e v.).

4 — O opoente era sócio-trabalhador da executada e distribuía o
serviço a efectuar, levava o pessoal para as obras, fazia notas de en-
comendas e requisições e contactava os clientes (depoimentos de fls. 42
e 43).

5 — Nenhuma decisão era tomada na empresa sem se falar com
o sócio António Soares (depoimento de fls. 42 v.).

2o Fundamentação
São duas as questões a resolver:
a) O acórdão recorrido contém as nulidades arguidas?
b) A decisão da 2a Instância deve ser confirmada ou reformada?
Vejamos como se resolvem estas questões.
Entende o recorrente que o acórdão viola a al. b), do no 1, do

arto 668o do CPC — falta de especificação dos fundamentos — a al. c)
— oposição entre os fundamentos e a decisão — e a al. d) — omissão
de pronúncia. Diz haver contradição entre fundamentos e decisão
na medida em que tendo-se dado como provado que era o Sr. AN-
TÓNIO SOARES quem determinava as decisões dentro da empresa,
acabou por se decidir que o recorrente não era trabalhador mas
gerente.

Mas esta nulidade não se verifica. Com efeito, a 2a Instância deu
como provado (n o 5) que nenhuma decisão era tomada na empresa
sem se falar com o sócio António Soares, e deu como provado que
o recorrente era sócio-trabalhador (n o 4). Mas destes factos não
se pode extrair a convicção, que a 2a Instância não extraiu, de que
o recorrente não tinha gerência de facto. Podia o gerente António
Soares ser o principal gerente, e o recorrente ser um gerente se-
cundário. Mas nem por isso o recorrente deixava de ser gerente e
ter de suportar a responsabilidade fiscal derivada do facto de gerir
em alguma medida. Para se ser gerente de facto não é preciso que
se pratiquem muitos actos de gerência de facto. Basta alguns actos.

Diz o recorrente que a 2a Instância omitiu pronunciar — deixou
de conhecer — sobre o facto de ser o gerente António Soares que
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determinava as decisões dentro da empresa. Mas a verdade é que
a 2a Instância pronunciou-se sobre esse facto, pois até deu como
provado que nenhuma decisão era tomada na empresa sem se falar
com o sócio António Soares. Por isso, não se verifica a nulidade
por omissão de pronúncia.

Entende o recorrente que a 2a Instância julgou mal pelo facto
de ele, recorrente, ter provado que não exerceu a gerência de facto
da empresa. Como é óbvio, trata-se de uma questão probatória que
escapa aos poderes de cognição deste STA (arto 21o, n o 4, do ETAF).
Mas sucede que os factos dados como provados pela 2a Instância
vão mesmo em sentido contrário ao que refere o recorrente. Com
efeito, a 2a Instância deu como provado que o recorrente assinava
cheques da empresa (n o 3), e que executava e distribuía os serviços
a efectuar, levava o pessoal para as obras, fazia notas de encomenda
e requisições e contactava os clientes. Ora, é manifesto que quem
pratica estes actos exerce de facto a gerência. Também é verdade
que o recorrente era gerente de direito, pois, por meio de escritura
pública, adquiriu a quota do sócio Manuel Marques Moreira (n o 1
do probatório).

Resulta do probatório, com muita clareza, que o recorrente era
gerente de direito e praticou actos de gerência de facto.

No seu recurso, o recorrente nada disse quanto à culpa pela in-
suficiência do património da empresa.

Por todas estas razões, temos de concluir que o acórdão da 2a Ins-
tância não é nulo e que julgou bem o mérito da causa.

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

ao recurso e em confirmar o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Almeida Lopes (Rela-
tor) — Ernâni Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Prescrição de juros devidos à CGD.

Doutrina que dimana da decisão:

A eventual prescrição dos juros convencionais ou legais, nos
termos do artigo 310o, alínea d) do C.Civil, devidos à CGD
por força de contrato de mútuo celebrado entre esta entidade
e o executado não é de conhecimento oficioso nos termos
do artigo 303.o do C.Civil.

Recurso no 21 290. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; recorridos:
Urbiprojecta — Construções e Emp., SARL, CRSS de Setúbal e
Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Cons. Dr. António Pimpão.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, S. A., recorre da sentença de graduação
de créditos proferida no tribunal Tributário de 1.a Instância, 2.a Juízo,
2.a Secção, na execução instaurada contra Urbiprojecta — Constru-
ções e Empreendimentos, SARL.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1.a A CGD instaurou a execução em 4 de Agosto de 1983 pedindo

o pagamento de 2 481 322$ até 23 de Junho de 1983 e, após esta
data, juros vincendos de 2 027$92 por dia;

2.a A executada, regularmente citada, não veio deduzir oposição
nem, de qualquer modo, veio invocar a prescrição da dívida exequenda
ou de parte desta;

3.a A dívida exequenda goza das garantias reais decorrentes de
hipoteca e de penhora, artigos 686.o e 822.o do C.Civil;

4.a A prescrição para ser eficaz, necessita de ser invocada por aquele
a quem aproveita, não podendo ser conhecida oficiosamente - ar-
tigo 303.o do C.Civil;

5.a O disposto no artigo 259.o do CPT somente se aplica às dívidas
ao Estado «palavra empregue em sentido estrito; ou seja por dívidas
de contribuições e impostos»;

6.a O conhecimento oficioso da prescrição de juros é ilegal e ile-
gítimo, por vedado face ao artigo 303.o do C.Civil;

7.a A sentença recorrida ofende e viola o disposto nos artigos 686.o
e 822.o do C.Civil e 259.o do CPT.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
nos termos do artigo 310.o do C.Civil os juros convencionais ou legais
prescrevem no prazo de 5 anos sendo a prescrição de conhecimento
oficioso nos termos dos artigos 259.o do CPT e artigo 27.o do anterior
CPCI devendo o limite de cinco anos reportar-se à data da instauração
da execução, nos termos do artigo 310.o e 323.o do C.Civil e não
à data da venda pois que o artigo 341.o, n.o 7 do CPT releva quanto
ao termo ou data até à qual são liquidados os juros e não quanto
ao início ou data desde a qual são devidos, por não prescritos os
juros.

A sentença recorrida fixou os seguintes factos ou ocorrências
processuais:

1) A execução n.o 8842/83 foi instaurada pela FP, em representação
da CGD, para cobrança da quantia de 2 481 322$40 de capital e juros
de despesas que a CGD calculou em 976 650$60 e 24 801$, respec-
tivamente; dívida a esta Instituição, resultante do não cumprimento
por parte da executada, do contrato de empréstimo n.o 2J31144, de
3 de Julho de 1975;

2) Na referida execução foi efectuada em 24 de Outubro de 1984,
a penhora dos imóveis descritos de fls. 59 a 61 do processo executivo
e cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido;

3) A venda do bem descrito a fls. 59 teve lugar em 28 de Novembro
de 1991 pela quantia de 7 100 000$;

4) O bem dito em 3) encontrava-se à data da venda onerado com
hipoteca voluntária a favor da CGD (ap. 1 de 5 de Agosto de 1975),
para garantia do empréstimo de 6 600 000$ de capital; juro anual
de 10 % elevável a 12,5 %, despesas de 264 000$ e com o montante
máximo de crédito e acessórios de 9 339 000$;

5) A penhora do bem dito em 3) foi registada, em 25 de Junho
de 1985, na CRP de Almada através da apresentação 50 com o n.o 9953;
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6) A executada, por conta da dívida exequenda, pagou em 21 de
Fevereiro de 1986, a quantia de 664 404$ para expurgação da hipoteca
da fracção referida a fls. 26 cujo teor aqui será por inteiramente
reproduzido;

7) Na mesma data a executada pagou 229 196$ a título de custas.
A sentença em recurso graduou o crédito da CGD em 2.o lugar

referindo o seguinte «crédito exequendo, consubstanciado em 24 801$
de despesas e 1 836 918$40 de capital, ainda em dívida após o pa-
gamento por conta efectuado em 21 de Fevereiro de 1986 acrescidos
de juros de mora, podendo ser contados até à data da venda mas
com o limite máximo de cinco anos».

Afirmou ainda que a dívida exequenda goza da garantia real de-
corrente de hipoteca, e da garantia real da penhora.

Não vem questionado nem o crédito por contribuição predial nem
o seu posicionamento em primeiro lugar pois que a recorrente CGD
concordando com a graduação do seu crédito em segundo lugar de-
fende que aí deve ser graduado na totalidade, sem qualquer limite
a juros, embora contado somente até à data da venda, pois goza
da garantia real decorrente de hipoteca, e, na parte excedente, goza
da garantia real da penhora uma vez que a prescrição necessita sempre,
neste caso, de ser invocada por aquele a quem aproveita, e não o
foi, sendo certo, que em relação a execuções por dívidas à CGD,
está vedado o conhecimento oficioso da prescrição.

Na situação dos autos estamos perante uma execução instaurada
pela CGD na qual pretendia esta entidade receber a quantia de
2 481 322$40 de capital e juros e despesas que a CGD calculou em
976 650$60 e 24 801$, respectivamente.

Entendeu a sentença de graduação de créditos, em recurso, que
os juros, quer legais, quer convencionais, em caso algum podem ex-
ceder o máximo de cinco anos por força do artigo 310.o, alínea d)
do C.Civil pois que a prescrição seria de conhecimento oficioso.

Não importa determinar (questão tratada no Ac. deste Tribunal
de 9 de Março de 1994, recurso n.o 15 769, Ap. DR, p. 863), se o
artigo 693.o, n.o 2 do C.Civil é ou não aplicável às dívidas a favor
da CGD garantidas por hipoteca e se os juros capitalizados perdem
ou não a natureza de juros e passam a integrar o capital em dívida
àquele instituição tal como não importa averiguar qual a situação
dos juros referentes a período anterior aos cinco anos que antecedem
a venda (questão tratada nos Ac. deste Tribunal de 13 de Março
de 1996, Recurso n.o 20 180, ou CTF 253/5, p. 9 e v.o) já que, conforme
sustenta o EMMP, importa previamente determinar se a prescrição
de juros em dívida à CGD é ou não de conhecimento oficioso.

Nos termos do artigo 259.o do CPT «a prescrição será conhecida
oficiosamente pelo juiz se o chefe da repartição de finanças não o
tiver feito».

A prescrição era já de conhecimento oficioso nos termos dos §§ 2.o
e 3.o do artigo 27.o do CPCI.

Contudo este artigo 27.o do CPCI regulava a «prescrição das con-
tribuições e impostos em dívida ao Estado» reportando-se o artigo 34.o
do CPT à «prescrição da obrigação tributária».

Na vigência do mencionado artigo 27.o do CPT havia quem en-
tendesse que este preceito apenas se aplicava «às liquidações efec-
tuadas pela Administração Fiscal, regendo, quanto às restantes e na
falta de preceito expresso» o C.Civil (cfr. nota 12, p. 148, CPCI;
2.a edição, 1986, Alfredo José de Sousa . . .).



3270

Conforme escrevem estes mesmos autores CPT, 1991, nota 8, p. 90,
em anotação ao artigo 34.o, este regime de prescrição só é aplicável
às «obrigações tributárias» pois que «às obrigações não tributárias
susceptíveis de serem cobradas coercivamente em processo de exe-
cução fiscal [artigo 233.o, alínea 1b) e n.o 2] aplica-se a prescrição
do Código Civil, artigo 309.o e seguintes, salvo disposição de lei es-
pecial» pelo que nos parece podermos acrescentar que no regime
da prescrição se deve incluir não só o prazo, o seu início e interrupção
como ainda o conhecimento oficioso ou não da mesma prescrição.

Com efeito na celebração ou execução de um contrato de em-
préstimo bancário a CGD não actua revestida de poder ou autoridade,
mas nas vestes de empresa bancária, na situação dos — e até em
concorrência com os — demais bancos (STA, 15 de Janeiro de 1997,
Recurso n.o 18 785) pelo que não podemos deixar de concluir que
à situação dos autos é aplicável o artigo 303.o do C.Civil pelo que
não podia o tribunal conhecer oficiosamente da prescrição pois ne-
cessitava de ser invocada por aquele a quem a mesma aproveitava.

Neste sentido parece pronunciar-se este Tribunal quando afirma
que no regime processual das execuções fiscais por dívidas à CGD
não cabe o esquema prestacional previsto no artigo 279.o, n.o 1 do
CPT (STA, 7 de Fevereiro de 1996, Recurso n.o 19 920).

Tendo o Decreto-Lei n.o 48 953, de 5 de Abril de 1969, instituído
a CGD como «uma pessoa colectiva de direito público, dotada de
autonomia administrativa e financeira, com património próprio, com-
petindo-lhe o exercício das funções de instituto de crédito do Estado»
(artigos 1.o e 2), entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.o 287/93,
de 20 de Agosto, que a transformou em sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos, foi-lhe concedida a faculdade de cobrar coer-
civamente todas as dívidas de que fosse credora, independentemente
da sua origem, natureza ou título, pelo processo executivo fiscal (ar-
tigo 61.o do citado decreto-lei, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 693/70, de 31 de Dezembro).

Passaram, por isso, a ser cobradas pela execução fiscal todas as
dívidas da CGD ainda que resultantes de relações jurídico privadas
e nomeadamente as inerentes aos contratos de mútuo referentemente
aos quais não são aplicáveis as normas de direito material público.

Nesta prespectiva se entende que não seja aplicável às dívidas da
CGD o regime prestacional previsto para as dívidas tributárias não
só por existir norma especial (artigo 18.o, n.o 2 do Decreto-Lei
n.o 693/70, e artigos 160.o e 161.o n.o 2 do Regualemnto da CGD
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 694/70, de 31 de Dezembro) nesse
sentido e que por isso não teria sido revogada pelo artigo 11.o do
Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril, como ainda porque não são
aplicáveis às dívidas da CGD os preceitos constantes do CPT relativos
às dívidas tributárias que sejam incompatíveis com a natureza privada
das dívidas em execução nos tribunais tributários. Estas dívidas regidas
pelo direito civil não perdem a sua natureza de dívidas resultantes
de contratos de mútuo pelo facto de serem cobradas pelos tribunais
tributários.

Assim sendo entende-se que procedem as conclusões do presente
recurso pelo que deve o crédito reclamado pela CGD ser graduado
em 2.o lugar sem qualquer limitação.
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Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso e em revogar parcialmente no n.o 2 de fls. 79 que passará
a ter a seguinte redacção:

«2) O crédito exequendo».
Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — António Pimpão — Brandão
de pInho — Almeida Lopes. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há omissão de pronúncia quando, no acórdão pro-
ferido, se decide que não tem aplicação à hipótese dos
autos determinada norma

II — Assim sendo, o acórdão recorrido não tem que se pro-
nunciar sobre a constitucionalidade de tal norma

III — Assim, a invocada nulidade por essa alegada omissão
de pronúncia não pode proceder.

Recurso no 21.348. Recorrente: Gomes & Fernandes, Ld. Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. GOMES & FERNANDES, Ld., recorrente nos presentes autos,
veio arguir a nulidade do acórdão proferido nesta Secção.

Defende que nos autos está suscitada a retroactividade da lei nova
(no caso o art. 894o do CPC), sendo que, sobre tal questão o acórdão
em causa não se pronunciou. Defende igualmente que a nova redacção
o n. 2 do art. 894o do CPC viola preceitos constitucionais. Pede,
a final, que a arguição de nulidades seja atendida.

Notificado desta arguição, o representante da Fazenda Pública sus-
tenta que a mesma deve ser desatendida.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal é de opinião que a arguição
de nulidades deve ser indeferida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Decidiu-se no acórdão em causa que não era aplicável à situação

dos autos o disposto no n. 2 do art. 894o do CPC, na redacção do
Dec.-Lei n. 368/77, de 3/9.

E decidiu-se assim, uma vez que o recorrente tinha suscitado a
questão da aplicação do art. 894o, 2, do CPC, nas suas alegações
de recurso.

Escreveu-se:
”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.).
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Não tem assim aplicação à hipótese dos autos o referido art. 894o,
2, do C.P.Civil, na redacção do Dec.-Lei no 368/77, de 3/9.

Não procedem pois as conclusões D) e E) das alegações de recurso
e, por inerência, as conclusões F) e G)”.

Não ocorre assim a alegada omissão de pronúncia.
Na verdade, o Tribunal disse qual era o preceito aplicável, definindo

um outro que, no eu entender, não era aplicável.
Se a não aplicação de dado preceito ou a aplicação de um outro

violam a Constituição é ponto que este Supremo Tribunal está neste
momento impedido de apreciar.

3. Face ao exposto, desatende-se a arguição de nulidades suscitada
pelo recorrente.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em
Esc. 15.000$00.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa, relator. — Fon-
seca Limão — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

IRC. Derrama. Custo Fiscal. Lei interpretativa.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama é um Imposto acessório do IRC, não sendo
de considerar como custo fiscal dedutível à matéria co-
lectável desse imposto.

II — A não exclusão como encargo por norma fiscal expressa
não basta para a consideração como custo fiscal.

III — A redacção dada ao artigo 41o. do CIRC pela Lei 10-B/96
é interpretativa, pelo que tem eficácia retroactiva sem pa-
decer de inconstitucionalidade.

Recurso No. 21357 em que são recorrente MUNDILEASING - So-
ciedade de Locação Financeira SA recorrida a Fazenda Pública,
e em que é Relator o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Vítor Meira.

“Mundileasing - Sociedade de Locação Financeira, S A” impugnou
no tribunal Tributário de 1a Instancia de Lisboa a autoliquidação
do IRC do exercício de 1993 com fundamento em erro resultante
de erróneo apuramento da matéria colectável, por haver incluído a
importância respeitante à derrama, pedindo a anulação das imposições
fiscais a mais liquidadas e pagas.

Por sentença do Mo Juiz daquele tribunal foi a impugnação julgada
improcedente.

Inconformada com o decidido interpôs a impugnante recurso para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sen-
tença, formulando as seguintes conclusões:

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.
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2) A não consideração da Derrama como custo fiscal foi efectuada
em obediência ao despacho de 13.02.90, preferido no processo
no 85/90.

3) Na redacção inicial da alínea a), do no 1, do art. 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 Art. 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 de 13.02.90 fez uma aplicação analógica
da norma contida naquela alínea do art. 41o do C.I.R.C.

6) Tal norma, porque de carácter excepcional é insusceptível de
aplicação analógica nos termos do art. 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 Art. 106, no2 da Constituição da República Portuguesa.

8) A nova redacção dada à alínea a), do n.o 1, do Art. 41o, do
C.I.R.C. pelo Art. 28o, no 1, da Lei no 10/96, de 23 de Março, tem
carácter inovatório.

9) A declaração contida no no7, do Art. 28o, da Lei no 10/96, de
23 de Março quanto à natureza interpretativa dessa norma corres-
ponde a uma cláusula de retroactividade.

10) Tal conteúdo retroactivo pretendido atribuir à nova redacção
da Alínea a), do n.o 1, do Art. 41o, do C.I.R.C. é inconstitucional,
por violar o princípio da legalidade em matéria fiscal consagrado
no Art. 106o, no2, da Constituição da República Portuguesa.

11) Esse conteúdo retroactivo viola ainda os princípios do Estado
de Direito Democrático, consagrado nos Artos. 2 e 3, o direito de
propriedade privada consagrado no Art. 60o, o qual goza, por força
do Art. 17o, do regime dos Direitos, Liberdades e Garantias con-
signado no Art. 18o, todos da Constituição.

12) Nos termos do Art. 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 no1, do Art. 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.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido da improcedência do
recurso.

O Exmo Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pelo não
provimento do recurso por a redacção da alínea a) do n.o 1 do arto 41o

do CIRC, na redacção dada pela Lei 10-B/96 ter natureza interpre-
tativa, sendo por isso de aplicação retroactiva, conforme tem sido
entendimento jurisprudencial.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1) Na declaração modelo no22 do IRC relativa ao exercício de

1993, apresentada à Administração Fiscal em 31/05/1994, a impug-
nante apurou a matéria colectável de 334.654.435$00 e procedeu à
autoliquidação do respectivo imposto tendo apurado a importância
a pagar de 131.959.433$00, montante que entregou nos cofres do
Estado em 31/05/1994 (fls. 7 a 15 cujo teor aqui se dá por inteiramente
reproduzido).
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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 132.523.157$00 (incluindo
11.580.115$00 de derrama) referente à estimativa para impostos sobre
o rendimento do exercício que fora contabilizado como custo, na
linha 26 do quadro 12 da mesma declaração.

3) Em 18/05/1995 a ora impugnante deduziu reclamação da liqui-
dação de IRC referente ao exercício de 1993 e esta foi indeferida
por despacho de 25/09/1995.

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 18/08/1995.

Assentes estes factos apreciemos a situação.
A questão que vem suscitada no presente recurso assenta na con-

sideração ou não da derrama como custo para apuramento do lucro
tributável. Para concluir que a derrama é custo a recorrente invoca
a seu favor o acórdão deste Supremo Tribunal de 1 de Fevereiro
de 1995 (recurso no 16975). Tal aresto não está porém em consonância
a orientação que se tem vindo a fixar neste tribunal, que vai em
sentido contrário, como pode ver-se nos acórdãos de 23.9.92
(Ro 14380), 4.12.96 (Ro 20773), 5.3.97 (Ro 20772), 14.5.97 (Ro 21565)
e 25.6.97 (Ro 21268).

As derramas configuram-se como impostos adicionais, acessórios
dos impostos principais, a cuja colecta acrescem (Sá Gomes, Manual
de Direito Fiscal, vol. I, pág. 305 ). Constituem receitas dos municípios,
cabendo a deliberação quanto à sua criação às assembleias municipais,
sob proposta ou pedido de autorização da câmara municipal, des-
tinando-se à obtenção de fundos para ocorrer ao financiamento de
investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio financeiro
(arto 5o no2 da Lei 1/87 de 6 de Janeiro — Lei das Finanças Locais).
Na redacção inicial deste artigo 5o havia pagamento de derrama mes-
mo que houvesse isenção de IRC. Na redacção actual a derrama
surge como um imposto acessório, seguindo o principal e não sendo
devido se este o não for.

A recorrente pretende que, incidindo o IRC sobre o lucro real
tal como resulta do apuramento contabilístico e não sendo o montante
da derrama um encargo especificamente excluído por norma fiscal
expressa, a regra será a sua dedutibilidade como custo fiscal. Não
tem porém razão. Como refere Rogério Fernandes Ferreira (A der-
rama é ou não um custo fiscal? In CTF 378-13) a questão não pode
encarar-se de modo tão simples porquanto há encargos tomados como
custos na contabilidade que não são custos fiscais e verbas que, ao
invés, se qualificam como custos no cômputo do lucro tributável em
IRC e não são contabilizadas ou configuradas como custos (exemplo:
participações nos lucros). Cita mesmo o caso do IRS que não é con-
siderado por ninguém como custo fiscal embora nenhuma norma legal
o exclua. Do que vimos dizendo se terá de concluir não bastar que
a derrama não tenha sido excepcionada para que a possamos con-
siderar como custo pois que os encargos fiscais só serão custos quando
o puderem ser. Ora a derrama tem a mesma natureza de imposto
sobre o rendimento que o IRC e não se mostra indispensável “para
a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a
manutenção da fonte produtora” como prescreve o artigo 23o do
CIRC. Por isso não há que considerá-la como custo.

Este entendimento, a que se chegava pela interpretação da lei vi-
gente veio a ser reforçado com a redacção dada ao artigo 41o do
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CIRC pela Lei 10-B/96 de 23 de Março (Lei Orçamental) que acres-
centou ao elenco dos encargos dedutíveis “quaisquer outros impostos
que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros”. Tal redacção,
a que foi atribuída natureza interpretativa, não teve efectivamente
carácter inovador, limitando-se a explicitar o sentido que o texto legal
já possuía. Por isso se considera o mesmo com eficácia retroactiva,
ressalvando obviamente os casos julgados, sem com isso padecer de
qualquer inconstitucionalidade. Não sofre pois a autoliquidação im-
pugnada de quaisquer vícios como os que a recorrente lhe imputa
por a derrama não ser no caso vertente dedutível como custo à matéria
colectável.

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

Custas pela recorrente, fixando em 60% a procuradoria.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Cunha e Sil-
va — Benjamim Rodrigues. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

OPOSIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE
COIMA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Invocando o opoente que não foi notificado da decisão
que aplicou a coima cujo não pagamento originou a
execução, requerendo que se notificasse o exequente para
comprovar ter efectuado tal notificação, não pode o
juiz, atento o princípio do inquisitório (art.40 no 1 CPT),
escusar-se a tal diligência invocando o ónus da prova.

II — O apuramento da ocorrência ou não da notificação
não consubstancia apreciação da legalidade da liqui-
dação, impeditiva da dedução de oposição, mas apu-
ramento da eficácia do acto em que assenta a execução.

Recurso n.o 21 402. Recorrente: Carbovegetal-Indústria de Carvão
Vegetal, Ld.a; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso.
Dr. VÍTOR MEIRA.

”Carbo Vegetal, Indústria de Carvão Vegetal, Lda.” deduziu opo-
sição à execução contra si instaurada por não pagamento de coima
em que teria sido condenada em processo de contra-ordenação. In-
vocou não ter sido notificada da dita condenação pelo que entendia
poder deduzir oposição, ao abrigo das alíneas c) e h) do artigo 286o

do C.P.T., e requeria a notificação da entidade exequente para juntar
documento comprovativo do cumprimento do artigo 1 13o do C.P.P.,
por lhe ser impossível fazer prova negativa dessa ocorrência.

Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Santarém foi julgada improcedente a oposição no entendimento
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de que cabia à opoente o ”onus probandi”, não tendo ela feito prova
do alegado nem da dificuldade de obter tal prova.

Inconformada com a decisão recorreu a opoente para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formulando as se-
guintes conclusões:

I - A douta decisão recorrida, ao impor à oponente a prova da
sua não notificação, violou as regras de repartição do ónus da prova
estabelecidas nos artos 342o e sgs do Código de Processo Civil.

II - A inversão do ónus da prova impunha ao Representante da
Fazenda Pública, em sede de oposição à execução fiscal, a demons-
tração de que a arguida foi efectivamente notificada da decisão final
proferida nos autos de contra-ordenação.

III - Por não ter sido efectuada prova da realização da notificação
deve, em consequência, ser revogada a douta decisão recorrida e con-
siderada procedente a oposição deduzida à execução fiscal.

Contra-alegou a Fazenda Pública no sentido da manutenção do
decidido na sentença recorrida.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal Administrativo pronunciou-se pelo provimento do recurso
por a falta de prova da notificação caber ao requerente da execução
como condição de eficácia da decisão condenatória pelo que, não
tendo feito tal prova, deve a dúvida ser processualmente valorada
a favor da opoente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A dívida exequenda no processo de execução fiscal subjacente

a esta oposição tem origem em certidão emitida pelo director de
serviços da Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa
e Vale do Tejo, correspondente a condenação da ora oponente em
coima.

2. Na ausência pagamento voluntário da colina, foi remetida cer-
tidão da dívida à repartição de finanças de Ourém, onde foi instaurada
a execução fiscal donde emana a presente oposição.

3. A oponente não fez qualquer prova da alegada ausência de no-
tificação do despacho que a condenou na referida coima.

Apreciemos agora as questões suscitadas no recurso.
A questão fundamental a decidir prende-se com o ónus da prova

e a determinação da parte a quem ele compete. A regra geral vem
prevista no no 1 do artigo 342o do Código Civil e atribui àquele que
invocar um direito o fazer a prova dos factos constitutivos do direito
alegado. Mas tal normativo não resolve por si só a questão. Se por
um lado o opoente não provou que não foi notificado da decisão
que lhe aplicou a coima, por outro o exequente não provou que tal
decisão era exequível por estarem cumpridos os requisitas da sua
eficácia que o opoente questionara. Mas o julgador não pode res-
guardar-se numa redoma quando os factos se apresentem incertos
face às provas produzidas pelas partes pois no direito fiscal vigora
o princípio do inquisitório que obriga o julgador a realizar ou ordenar
todas as diligências que considerar úteis ao apuramento da verdade
desde que suscitadas pelas partes (artigo 41o no 1 do CPT). No caso
vertente a opoente invocou a dificuldade de efectuar a prova negativa
e solicitou ao julgador que a parte contrária fizesse prova da sua
notificação. Tal bastaria para que o Mo Juiz devesse ter deferido
ao requerido pois quem detinha a prova dos factos questionados era
a exequente, não sendo por isso exigível que fosse a opoente a provar
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um facto cuja eventual ocorrência era imputável à parte contrária.
Como explica o Professor Vaz Serra (Provas - Direito Probatório
Material, fl. 65) o encargo da prova deve caber à parte que se encontra
em melhor situação para a produzir. Como bem refere o Ministério
Público no seu parecer, sendo a oposição à execução fiscal uma ver-
dadeira contestação à petição, embora com tramitação processual au-
tónoma, era ao requerente da execução que cabia provar os factos
que serviam de suporte ao direito que pretendia fazer valer. Se a
certidão que serviu de base à execução foi questionada por a decisão
em que se fundamentava carecer de eficácia era ao exequente que
competia demonstrar que a sua pretensão não sofria de irregulari-
dades. A questão que estamos a apreciar não contende com o que
prescreve a alínea h) do no 1 do artigo 286o do CPT. Com efeito,
não está em causa a legalidade em concreto da liquidação da dívida
exequenda que a oponente não questiona. O que ela afirma é que
não foi notificada da decisão que lhe aplicou a coima. Se tiver razão
esta não terá transitado em julgado pelo que não poderia ainda ter
lugar a execução. Ora quem faz as notificações e quem executa é
que terá de provar que a notificação ocorreu e não quem invoca
não a ter recebido. Por isso não pode manter-se a sentença recorrida.

Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença recorrida, devendo o Mo Juiz proceder às di-
ligências de prova requeridas pela opoente, preferindo depois nova
sentença em conformidade com o que for apurado.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro 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 recurso
interposto de uma decisão dum tribunal tributário de
1a instância, cujo âmbito abranja questões de facto e
de direito.

II — Competente é, neste caso, o Tribunal Central Adminis-
trativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, nos
termos dos artos 32o, 1, b) e 41o, 1, a), ambos do ETAF.

Recurso n.o 21 530 em que é recorrente António Medeiros Ponte
e recorrida Fazenda Pública e em que foi relator o Exmo Sr.
Conso Dr. Coelho Dias.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. António Medeiros Ponte, inconformado com a decisão do Mmo

Juiz, de fls. 80 da mesma veio recorrer para este STA, concluindo,
além do mais, o seguinte:

«O oponente nunca exerceu efectivamente a gerência da Sociedade.
A alínea j) dos factos é uma mera conclusão.
A douta sentença, ao julgá-lo responsável pelo período em que

foi sócio-gerente alegadamente efectivo, violou o disposto no arto

268o n.o 1 b) e h) do CPT e no arto 668o no 1 c), devendo ser revogada
e absolvido o oponente.”

1.1 Contra-alegou a FaPa, pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.

1.2 O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, excepcionou
a incompetência do mesmo, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso, por este não versar, exclusivamente, matéria de direito,
conforme demonstra no seu parecer aqui dado por reproduzido.

1.3 Ouvido o recorrente sobre tal questão prévia, veio sustentar
que apenas questiona 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, no probatório, se assentou em que
a executada originária fora constituída por escritura de 13.11.80, tendo
o oponente passado a ser seu sócio-gerente a partir de 16.3.81 e
que, até Abril deste último ano, a “Milhafre” fora gerida pela to-
talidade, em conjunto, dos seus sócios deixando, a partir de então,
o oponente, de dispor ou orientar os destinos daquela sociedade,
o recorrente como vimos discorda, claramente, da situação factual
fixada, ao afirmar nunca ter exercido, efectivamente, a gerência da
sociedade, daí extraindo consequências jurídicas opostas às que di-
manaram da decisão, pelo que o recurso coloca querela factual a
ser dirimida.

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 32, 1, b) do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra do
conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior, que
é, no caso, o Tribunal Central Administrativo, pela sua Secção de
Contencioso Tributário — arto 41o, 1, a), daquele diploma, na redacção
dada pelo arto 1o do DL 229/96, 29 de Novembro.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, áquele Tribunal Central Administra-
tivo — Secção de Contencioso Tributário — e não a este STA.
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3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e procuradoria,
respectivamente, em 15 000$00 e 40 %.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

CPT e seu arto 13o, § único do DL 68/87, sua natureza; Arto
16o e 13o, aquele do CPCI e este do DL 103/80 e res-
ponsabilidade dos gerentes aferida pelo tempo. Interpretação
do arto 16o do CPCI e presunção de culpa funcional.
Constitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 13o do CPT tem natureza substantiva. O CPT
só logra integral aplicação quanto às matérias de índole
processual nele versados.

II — O D.Lei 68/87 não tem natureza interpretativa; é inovador
e, por isso, só dispõe para o futuro.

III — A responsabilidade dos gerentes, prevista no arto 16o do
CPCI e 13o do DL 103/80, de 9 de Maio, é aferida pelo
período em que ocorresse o facto tributário e pelo período
da cobrança da dívida.

IV — A interpretação que extrai do arto 16o do CPCI uma
presunção de culpa funcional dos gerentes não viola os
princípios da justiça e da proporcionalidade decorrente
da ideia do Estado de Direito Democrático.

Recurso n.o 21.569 em que é recorrente Maria Madalena Campos
Fonseca de Oliveira Hipólito e recorrida Fazenda Pública. Relator
o Exmo Sr Conso DR. FONSECA LIMÃO.

Maria Madalena Campos Fonseca de Oliveira Hipólito, não se con-
formando com a sentença na parte em que lhe foi desfavorável, a
fls. 45 e seguintes, do Mo Juíz do TT de 1a Instância de Leiria, dela
interpôs recurso para este STA, terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:

I

O arto 16o do CPCI e o arto 13o do DL 103/80 de 09 Maio, não
integram qualquer princípio da culpa funcional, ou, se tal se não
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considerar são tais normas materialmente inconstitucionais a partir
da entrada em vigor da Constituição de 1976.

II

O Decreto-Lei no 68/87 de 09 de Fevereiro tem carácter inter-
pretativo, aplicando-se a todas as situações anteriores.

III

O arto 13o do Código de Processo Tributário aplica-se aos processos
de execuções prudentes em que ainda não tenha sido ordenada a
reversão da execução contra os responsáveis subsidiários, nos termos
do no 1 do arto 2o do Decreto que o aprovou, pelo que será de
aplicar ao caso sub judice.

IV

Aquele normativo é materialmente inconstitucional, violando os
artos 2o, 107o e no 2 do arto 266o da Constituição da República.

V

Assim não deverá ser ordenada a reversão contra o alegante da
execução da sociedade ”Bernardo, Oliveira e Medeiros, Lda” ou, caso
assim se não entenda, deverá ser admitida prova de culpa efectiva
ou não do alegante.

A Fazenda Pública opinou pela improcedência do recurso.
O Exo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, foi de parecer que

o recurso deve ser julgado improcedente.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Vem provada a seguinte matéria de facto:
«a) Com base em certidões de fls. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 foi instaurada a execução no 935/83
e ap. contra Bernardo, Oliveira e Medeiros Lda para haver desta
as quantias nela mencionadas;

b) As quantias constantes das certidões de fls. 14 e 25 são dívidas
aos CTT (cfr. doc. de fls. 24 e 25 cujo conteúdo aqui se dá por
reproduzido).

c) Por despacho de 23/2/95 foi ordenada a reversão da execução
contra os gerentes da executada, entre eles, a ora oponente que foi
citada em 6/3/95 (cfr. fls. 29 e v) e deduziu oposição em 31/3/95;

d) Após a morte de José Luis Marques Bernardo, em Fevereiro
de 1981, a oponente assumiu tomar conta da empresa passando a
dirigi-la (cfr. arto 5o e 10o da petição).»

Posto isto, apreciemos as conclusões do recurso e, recordando que
as dívidas respeitam a impostos, multas, custas, quotizações para o
fundo de Desemprego e contribuições para a Segurança Social, tra-
temos do regime jurídico que lhes é aplicável, no tocante à respon-
sabilidade da recorrente pelo seu oponente.

Há, desde já, que excluir a aplicação dos artos 13o do CPT bem
como do DL 68/87, de 9/2.

Aquele porque tendo natureza substantiva só logra, nos termos
do arto 12o do C. Civil, aplicação para o futuro.

Na verdade, da conjugação dos artos 2o no 1 do DL 154/91 e 3o

do CPT, resulta que este compêndio normativo só é integralmente
aplicável às matérias de natureza processual nele versadas.
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Neste pendor vem decidindo este STA como se pode ver nos Acór-
dãos de 14/10/92, rec. 14526, 19/10/94, rec. 17388; 2/3/95, rec. 14930;
13/10/93, rec. 14606; 11/1/95, rec. 18603, 8/5/96, rec. 20541; 19/2/97,
rec. 21.317; 8/5/96, rec. 20541, 26/6/96, rec. 20411 e 7/5/97, rec. 20055,
entre outros.

Por outro lado, inovador é também o DL 68/97 que, não tendo
natureza interpretativa, não logra aplicação retroactiva, isto é, não
abarca as execuções fiscais pendentes (VD. entre muitos outros, os
Ac.s STA (Pleno) de 1/7/92, rec. 13890 e 11/12/91, AD 367, pg. 891
e 901, respectivamente, 28/4/93, rec. 14789, AD 386/188 e 7/5/97, rec.
20055).

Há, assim, que concluir, atentas as datas das dívidas exequendas,
pela aplicação ao caso dos autos do regime dos artos 16o do CPCI
e 13o do DL 103/80, de 9/Maio, porquanto a responsabilidade dos
gerentes aí prevista se demarcava não só pelo período em que ocor-
resse o facto tributário como também pelo período da cobrança da
dívida (v. AC. STA de 11/11/92, rec. 14455), abstraindo-se da culpa
daqueles pela insuficiência do património da primitiva executada para
a satisfação das dívidas fiscais, bastando apurar a culpa funcional,
ligada ao mero exercício daquele cargo (v. Ac.s STA de 28/4/93, rec.
14789, in AD 386/188 e 7/5/97, rec. 20055, entre outros, Alberto Xavier,
Man. Dir. Fiscal, I, pg. 388, Ruben A. Carvalho e Rodrigues Pardal,
CPCI, coment. e Anot., 2a ed. pg. 134).

Assim, provado como está que a recorrente foi gerente da primitiva
executada nos assinalados períodos, é de concluir pela sua respon-
sabilidade no que respeita ao pagamento das referidas dívidas, im-
pondo-se, por isso, como se determinou na peça recorrida, o pros-
seguimento da execução contra ela.

Refira-se, por último, que o arto 16o do CPCI, enquanto inter-
pretado como consagrando uma presunção de culpa funcional, não
se traduz em entendimento desconforme à CRP, nomeadamente, por
violação dos princípios da justiça e da proporcionalidade, enquanto
traves mestras do estado de direito democrático a que o diploma
fundamental se refere no seu arto 2o

A propósito do arto 13o do DL 103/80, pronunciou-se o Tribunal
Constitucional, pelo Ac. no 328/94 (in. DR, II Série, de 9/11/94, pg.
11299), relativamente a questões idênticas, dizendo não se vislumbrar,
na interpretação que havia sido feita pelo Pleno da 2a Secção do
STA e que extraia daquela norma a dita presunção de culpa funcional,
ofensa do arto 2o da Constituição, muito embora o aresto tivesse
sido tirada com duas declarações de voto, segundo as quais aquele
preceito legal, na interpretação seguida, violava os princípios da justiça
e da proporcionalidade democrática da ideia de Estado de Direito
Democrático.

Louvando-nos na doutrina deste aresto, que, atento o paralelismo
do arto 13o do DL 103/80 com o arto 16o do CPCI, é de aplicar
quanto a esta disposição legal, quando interpretado no sentido de
que aí se consagra uma presunção de culpa funcional, concluímos
que tal interpretação não viola os mencionados princípios.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
Termos em que, mantendo a sentença recorrida, se acorda em

negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Eugénio Alves Barata — Lúcio Alberto da Assunção Bar-
bosa. — Fui presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 21.586. Recorrente: Lívio Pereira Correia. Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1a Instância do Porto na parte
em que lhe havia julgado improcedente a oposição que havia deduzido
contra a execução fiscal movida contra a sociedade M.C.Oliveira, Lda,
por dívidas de Imposto de Transacções e Imposto Extraordinário So-
bre a Despesa e que contra si revertera, veio o oponente Lívio Pereira
Correia da mesma recorrer, concluindo a sustentar, entre outras afir-
mações, que:

- foi instaurado procedimento executivo contra a firma M.C.Oli-
veira, Lda, para arrecadação de dívidas provenientes de Imposto de
Transacções referentes aos anos de 1980, 1981, 1982 e Março, Se-
tembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1983 (conclusão 2a),
que o Rte exerceu funções de gerência, sem remuneração, desde
19.5.83 (conclusão 4a) e que nem em 26.9.83, nem no final do mesmo
ano ocorria insuficiência do património social para satisfazer as dívidas
da sociedade (conclusões 12a e 15a).

Terminando, a defender que, por isso, nenhuma responsabilidade
lhe cabe no pagamento de tais dívidas, tendo a decisão recorrida
feito má interpretação das normas dos arts. 16o, 146o e 176o/1/b)
do CPCI, dos arts. 13o/1, 239o/2 e 286o/1/b) do CPT, ter violado o
art. 2o/1 do DL 154/91, de 23.4, e ter incorrido em nulidade prevista
no art. 668o/1/d) do CPC.

A FaPa contra-alegou, sustentando as razões da sentença, nomea-
damente quanto à não aplicabilidade ao caso do art. 13o do CPT,
por este não ser norma de natureza processual e quanto à culpa
do recorrente, na medida em que o bom exercício da gerência lhe
impunha a disponibilização de meios financeiros bastantes ao cum-
primento das obrigações fiscais.

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.

Ouvidas as partes, nada foi aduzido.
Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão

que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).
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Na verdade, daquelas afirmações transcritas, não é dado como pro-
vado na sentença recorrida que a execução instaurada abrangesse
dívidas de imposto de transacções de 1980, 1981 e 1982, nem que,
quanto ao ano de 1983 as dívidas fossem relativas aos meses indicados
pela Rte, assim como que o Rte tenha exercido funções de gerência,
sem remuneração, desde 19.5.83 e que nem em 26.6.1983, nem no
final do mesmo ano ocorria insuficiência do património social para
satisfazer as dívidas da sociedade.

E tais referências reportam-se ao domínio dos factos, são deter-
minações da realidade que se propõem para conhecimento no recurso,
na medida em que as mesmas não constam do probatório da dita
sentença.

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 e 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. 41o/1/a) do ETAF, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Central Administrativo (2a Secção).

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 pelos recorrentes, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (rela-
tor) — Benjamim Rodrigues — Almeida Lopes (vencido nos termos do
voto anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

O Código de Processo Civil não prevê o recurso de revista per
saltum do tribunal judicial de 1a instância para o Supremo Tribunal
de Justiça. Das decisões dos tribunais de comarca cabe recurso de
apelação para o tribunal de Relação (artos 691o e seguintes) e dos
acórdãos dos tribunais de Relação cabe recurso de revista para o
Supremo Tribunal de Justiça (artos 721o e seguintes).

Este sistema tem vários inconvenientes: permite um triplo grau
de jurisdição para o julgamento da matéria de direito e um duplo
grau de jurisdição para a matéria de facto; o duplo grau de jurisdição
sobre matéria de facto representa um simulacro de julgamento, mas
nunca um novo julgamento sobre a matéria de facto, pois a censura
que as Relações podem exercer sobre a decisão de facto está muito
restringida pelo arto 712o do CPC; três graus de jurisdição pode cons-
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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 como Decreto-Lei
no 128/83, de 12 de Março, procurou alterar-se este estado de coisas
e optar pelo sistema germânico do recurso de revista per saltum.
Para o efeito, o arto 721o, no 4, do CPC, por força do Decreto-Lei
no 128/83, passou a admitir recurso de revista, directamente para
o Supremo Tribunal de Justiça, da decisão do tribunal de comarca
de que possa apelar-se e de que seja admissível recurso até àquele
Tribunal, desde que esse recurso versasse exclusivamente matéria de
direito e o recorrente solicitasse a subida directa do recurso para
o Supremo e declarasse expressamente aceitar integral e unicamente
a matéria de facto dada como assente na decisão recorrida.

O no 6 do preâmbulo do DL no 128/83 justificou assim o recurso
per saltum: além de acarretar uma apreciável diminuição das despesas
judiciais, o recurso directo para o Supremo tem o condão de des-
congestionar o movimento das Relações e de abreviar, e muito, a
duração da fase dos recursos destinados a debater apenas matéria
de direito, como é o caso da grande maioria dos agravos.

A justificação profunda das opções seguidas por esta reforma da
nossa lei adjectiva civil, vamos encontrá-la num estudo do Cons. CAM-
POS COSTA, intitulado Reforma do Código de Processo Civil, II vol.,
edição do Ministério da Justiça, Lisboa 1983, págs. 206 a 209. Aí
se diz que se procurou salvaguardar o princípio do duplo grau de
jurisdição, segundo o qual todas as acções, depois de julgadas por
um tribunal, devem ser novamente apreciadas por outro tribunal de
categoria superior; que o Supremo é algo mais que um tribunal de
revista, pois tem ainda a função específica de assegurar a unidade
do direito; que o princípio do duplo grau de jurisdição só obriga
a que a demanda seja sujeita a um segundo julgamento; que não
se justifica um terceiro grau de jurisdição num tipo de organização
judiciária em que, na prática, a competência dos juízes do Supremo
não é maior que a dos colegas da 2a instância; que, como a decisão
de facto não se reveste de menor importância do que a respeitante
à questão jurídica, parece seguramente preferível que as nossas magras
disponibilidades financeiras, e até humanas, sejam postas ao serviço
de uma efectiva consagração do princípio do duplo grau de jurisdição
em todos os domínios; que a limitação dos recursos é imposta pelas
necessidades do Estado; que é preferível este recurso per saltum para
o Supremo, que consagrar a irrecorribilidade dos acórdãos das Re-
lações, a fim de que o Supremo possa desempenhar a sua importante
função de assegurar a unidade do direito. E escreveu o Cons. CAM-
POS COSTA que, inicialmente, chegou a pensar que a legitimidade
da revista per saltum deveria depender apenas do seguinte requisito:
versar o recurso exclusivamente matéria de direito. Mas como a ve-
rificação deste requisito depende da distinção entre o facto e o direito,
e essa distinção nem sempre é fácil, considerou mais prudente su-
bordinar a aplicação do recurso per saltum à exigência de uma de-
claração formal do recorrente no sentido da aceitação plena da matéria
de facto.

Por razões de natureza política, esta reforma gorou-se. Mas a ideia
não se perdeu. É que, logo no ano seguinte, o legislador retomou-a
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no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo Decreto-Lei no 129/84. Nos termos do seu arto 32o, no 1, al. b),
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em ma-
téria de direito. E nos termos do arto 41o, no 1, al. a), se o recurso
não tiver por exclusivo fundamento matéria de direito, competente
para dele conhecer não é o STA mas o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Como se vê, o ETAF optou claramente por legitimar a revista
per saltum ao requisito de o recurso versar exclusivamente matéria
de direito, dispensando a declaração do recorrente no sentido da
aceitação plena da matéria de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso de 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 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Despacho de não admissão do recurso. Reclamação. Recur-
so arto 688o do C.P.Civil.
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Doutrina que dimana da decisão:

Do despacho de não admissão do recurso, não cabe recurso
mas reclamação para o Presidente do Tribunal que o proferir
- arto 688o do C.P.Civil.

Recurso n.o 21 706, em que é recorrente João Nuno Amaral Forte
Caldas e recorrida Fazenda Pública e em 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 João Nuno
Amaral Forte Caldas, do acórdão do TT de 2a Instância, proferido
em 1 Out. 96, que decidiu, «confirmando o despacho reclamado, não
admitir recurso, interposto pelo oponente, do despacho do Juiz Re-
lator de fls. 150, que lhe julgou deserto o recurso, por si interposto
do Acórdão deste Tribunal de 31/5/94 (fls. 134 a 144)».

Fundamentou-se a decisão, em que, «tendo o Juiz Relator proferido
despacho a julgar deserto o recurso, por falta de alegações, notificado
o mesmo ao oponente, a este só lhe restava um caminho a seguir,
o do arto 700o, no 3, do CPC, ou seja, reclamar para a conferência
a fim de que, sobre esse despacho, recaísse acórdão podendo, então,
a parte vencida agravar deste, como se refere no no 4 do citado arto 700o

do CPC», pois, como se afirma no Ac. do STJ, de 14/2/95, in Col.,
1995, tomo 1o, pag. 92, «o único meio de reacção contra os despachos
do relator e susceptível de evitar o seu trânsito em julgado, é a re-
clamação para a conferência», pelo que «qualquer outra forma de
reacção, como interposição de recurso, pedido de esclarecimento ou
arguição de nulidades, não deve ser atendida, por inadequada, nem
é susceptível de evitar o trânsito em julgado desses despachos».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, uma vez que «o único meio de reacção contra os despachos
do Relator é a reclamação para a conferência dado que a Relação
funciona como Tribunal Colectivo, só se podendo recorrer dos res-
pectivos Acórdãos».

O Exmo magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não
conhecimento do recurso, já que este não devia ter sido admitido,
pois «da decisão que não admite recurso não cabe recurso para o
Tribunal Superior mas reclamação para o Presidente deste».

E, ouvido o recorrente sobre tal questão prévia, veio dizer que
o despacho de fls. 150 «não aprecia a legalidade da admissibilidade
do recurso interposto pelo ora recorrente, limitando-se a declarar
o recurso deserto», nem vai «no sentido da inadmissibilidade ou re-
tenção do recurso» pelo que «a reacção normal ao despacho que
declara deserto o recurso é o da interposição de recurso (Ac. STJ
de 17-6-91)».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
O Tribunal a quo deu por «assentes os seguintes factos»:
«1 - João Nuno Amaral Forte Caldas deduziu oposição à execução

fiscal inicialmente movida contra a sociedade A Sufico SARL, para
cobrança de dívidas provenientes de contribuição industrial, Grupo
A, do ano de 1980, e que veio posteriormente a reverter contra si,
alegando, em síntese, a sua ilegitimidade substantiva por nunca ter
exercido, de facto, as funções administradoras da sociedade executada.

2 - A oposição foi julgada procedente por sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (7o Juízo), de 9/10/92.
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3 - Inconformado com o decidido, o Exmo representante da Fazenda
Pública recorreu para o STA que, porém, se declarou hierarquica-
mente incompetente para conhecer do recurso, por este não ter, por
exclusivo fundamento, matéria de direito.

4 - Remetidos os autos a este Tribunal Tributário de 2a Instância,
por ser o competente, por Acórdão de 31/5/94, foi concedido pro-
vimento ao recurso, revogada a sentença recorrida e julgada impro-
cedente, por não provada, a oposição, devendo a execução prosseguir
os seus termos.

5 - Não se conformando com o conteúdo do douto Acórdão pro-
ferido, dele veio o oponente interpor recurso para a Secção do Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

6 - Por despacho do Juiz Relator, foi julgado deserto o recurso
interposto pelo oponente (fls. 150).

7 - Notificado desse despacho, o oponente dele veio interpor recurso
para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.

8 - Tal recurso não foi admitido, por despacho do Juiz Relator
(fls. 162 e verso).

9 - É deste despacho que não admitiu o recurso interposto pelo
oponente, que este agora reclama para a conferência, nos termos
e com os fundamentos supracitados».

Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, o oponente interpôs - fls. 149 - recurso

do Ac. do TT de 2a Instância, a fls. 134 e segs., que julgou improcedente
a oposição pelo mesmo deduzida.

O recurso foi, todavia, julgado deserto por despacho do respectivo
relator, a fls. 150, uma vez que o recorrente não declarou expres-
samente pretender alegar neste STA nem juntou, desde logo, as res-
pectivas alegações.

E, de tal despacho, interpôs igualmente recurso para este Tribunal,
o qual, porém, ainda por despacho do relator, a fls. 162, não foi
admitido, uma vez que dele não cabia recurso mas reclamação para
a conferência.

E, daquele último despacho, reclamou o oponente para esta que,
todavia, indeferiu a reclamação, confirmando o despacho do relator
que não admitiu o predito recurso.

E é daquele acórdão que vem o presente recurso, nos termos das
transcritas conclusões, admitido a fls. 182.

Havendo, desde já, que apreciar a questão prévia da não admis-
sibilidade do recurso.

E assim é, na verdade, como dispõe o arto 688o do CPCivil - redacção
anterior ao Dec.Lei 329-A/95, de 12 de Dez, aplicado nos termos
do arto 25o deste diploma.

Na verdade, e desde logo, do despacho de fls. 162, que não admitiu
o recurso, não cabia reclamação para a conferência mas, antes, dirigida
ao Presidente do Tribunal Superior - seu no 2 -, ainda que com in-
tervenção da mesma - no 3 -, antes da subida ao tribunal ad quem.

Depois, da decisão da conferência que confirme o despacho de
não admissão do recurso, não cabe nunca recurso mas reclamação
nos mesmos termos.

Como bem refere o Exmo Magistrado do Mo Po:
«Embora esta norma (do arto 668o) se refira expressamente à im-

pugnação da decisão do relator, ela terá de abranger também os casos
em que a decisão sobre a não admissão do recurso é da conferência
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como, aliás, resulta do preceituado no no 3 deste artigo, em que
se estabelecia a necessidade de decisão da conferência, antes da re-
messa do processo ao Presidente do Tribunal Superior».

Ao contrário do que pretende o recorrente, o que ora está di-
rectamente em causa não é o despacho de fls. 150, que julgou deserto
o recurso mas, antes, o de fls. 162 que não admitiu o recurso que
o oponente interpusera daquele primeiro despacho.

Em conclusão: do despacho de não admissão do recurso não cabe
recurso mas reclamação para o Presidente do Tribunal Superior —
arto 688o do CPCivil.

Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 30.000$00

e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro 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 recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

Instância, cujo âmbito abranja questões de facto e de
direito.

II — Competente é, neste caso, o Tribunal Central Adminis-
trativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, nos
termos do artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ambos do ETAF.

Recurso n.o 21 722 em que é recorrente Manuel Freitas Ribeiro 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. Manuel Freitas Ribeiro, inconformado com a decisão da Mmo

Juiz, de fls. 29, da mesma veio recorrer para este STA, concluindo
além do mais, o seguinte:

«- em questão está a contribuição Autárquica referente ao ano
de 1991 por montante de Esc. 85.800$00 (42.900$00×2).

- Instaurada a execução o Recorrente deduziu oposição alegando
e provando erro no objecto avaliado pois trata-se de um terreno e
a avaliação incidiu sobre o andar que habita e que tão-pouco é seu.

- No decurso da tramitação processual veio a DGCI informar os
autos que assiste razão ao oponente, tendo mesmo anulado a liqui-
dação e devolvido o montante de uma prestação paga.
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1.1. A Fa Pa, notificada, não apresentou 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, veio admitir
que o recurso versa matéria de facto.

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 deu como provado que fora ins-
taurada execução fiscal contra o oponente para cobrança de con-
tribuição autárquica do ano de 1990, relativa ao prédio inscrito sob
o artigo 5561, da freguesia de Amora, artigo eliminado e substituído
pelo 7371 da freguesia de Corroios, também já eliminado, tendo a
Repartição proposto a anulação da colecta, a qual, em 24.11.93, ainda
não ocorrera, o recorrente, como vimos, sustenta que a contribuição
em causa se reporta ao ano de 1991 e que houve um erro no objecto
avaliado para efeitos desse tributo, bem como ter sido anulada a
liquidação e devolvida a prestação paga.

Ocorre, assim, contradição factual, sendo, também, invocados factos
não fixados na sentença.

Assim, porque a competência deste Tribunal é determinada, no
caso, em função de o fundamento do recurso repeitar, 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 Central Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário - arto 41o, 1, a), daquele diploma, na re-
dacção dada pelo arto 1o do DL 229/96, de 29 de Novembro.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal Central Administra-
tivo - Secção de Contencioso Tributário - 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, 10 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — António José Pimpão. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

STA - Competência em razão da hierarquia - Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

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

Recurso n.o 21.741 em que é recorrente Augusto Antenor Rodrigues
Soares Alves e recorrida Fazenda Pública e em 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 Augusto An-
tenor Rodrigues Soares Alves, da sentença do TT de 1a Instância
de Aveiro, proferida em 6-1-97, que julgou improcedente a oposição
que o mesmo deduzira à execução fiscal originariamente instaurada
contra a firma ”Construções Mecânicas Soares Alves e Comp., Lda”,
para cobrança da quantia de 2.723.798$00, por dívida ao Fundo do
Desemprego dos anos de 1980 a 1983, e que contra ele revertera.

A recorrente formula as seguintes conclusões:
«1 - Em 22/10/93, foi outorgada a partilha extrajudicial, por óbito

de Antenor Soares Alves, pai do ora oponente Augusto Antenor.
2 - Nessas partilhas, couberam-lhe, em preenchimento do seu qui-

nhão hereditário, as verbas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47 e 55 relacionadas
nessa partilha.

3 - Em 4/11/93, o oponente é citado, dando-se-lhe conhecimento
de que, no processo de execução fiscal, tinha-lhe sido penhorado o
direito e acção que lhe pertencia na herança de seu pai.

4 - Apesar disso, na execução fiscal, manteve-se a penhora do qui-
nhão hereditário.

5 - A penhora só se considera efectuada com a citação do oponente,
pois só nessa data toma conhecimento da penhora do quinhão
hereditário.

6 - E isto em obediência ao artigo 862 do CPC.
7 - Por isso, quando o oponente é citado, em 4/11/93, já não existe

quinhão hereditário;
8 - Mas sim bens certos e determinados que passaram a compor

a sua quota na herança do pai.
9 - Sendo certo que nenhum desses bens consta da lista de bens

constante do auto de penhora que lhe foi entregue aquando da citação,
em 4/1/93, e isto porque a herança de seu pai tinha mais bens do
que aqueles que constam do auto de penhora.

10 - Para além de que, neste auto de penhora, constam bens que,
nessa data, já há muito que haviam sido vendidos, nomeadamente
um prédio inscrito na matriz urbana da freguesia de Paços de Brandão,
sob o artigo 1277, vendido em 15/7/93.
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11 - A entender-se que havia quinhão hereditário à data da citação,
quando, com o requerimento inicial da oposição, se tomou conhe-
cimento da escritura de partilhas, logo a penhora do quinhão he-
reditário transferiu-se, sem mais quaisquer diligências, para os bens
que couberam ao oponente na partilha.

12 - É o que nos diz expressamente o arto 315o alínea d) do CPT,
norma que só aparece com o Decreto-Lei 154/91, de 23 de Abril.

13 - E que veio acabar definitivamente com toda a polémica até
aí existente.

14 - Norma que já estava implícita no artigo 842o no 2 do CPC
de 1939, eliminada em 1967 pelo Decreto-Lei 47.690 mas que, por
conter matéria do direito substantivo, passou para o arto 823o do
Código Civil de 1966.

15 - O artigo 819 do Código Civil não vai contra esta solução,
pois ela só visa a penhora de bens certos de determinados, não o
caso de direitos indivisos.

16 - Temos, assim, que, formada a quota do executado, a penhora
do direito converte-se automaticamente na penhora dos bens com
que a quota foi preenchida.

17 - É no mesmo sentido a alínea c) do artigo 315o do CPT, ao
estipular que, havendo inventário predial a correr, a repartição de
Finanças solicita ao Tribunal que oportunamente informe quais os
bens que foram adjudicados ao executado.

18 - Todos estes motivos são fundamento legal de oposição à exe-
cução, pois eles têm na sua base o disposto na alínea b) do no 1
do artigo 286 do CPT.

19 - Violou, por isso, o Meritíssimo Juíz, com a sentença proferida,
entre outros, os artigos 862 do CPC, o artigo 823 do Código Civil
e os artigos 286 no 1 alínea b) e 315 alínea d), ambos do CPT».

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido da in-
competência deste Tribunal, em razão da hierarquia, para o conhe-
cimento do recurso, por este não ter por fundamento exclusivamente
matéria de direito, uma vez que, «nas conclusões 1a, 2a, 3a, 4a, 9a

e 10a das suas alegações, o recorrente afirma factos dos quais pretende
extrair consequências jurídicas, que o Mmo Juiz ”a quo” nem es-
tabelece nem, de qualquer forma, levou em conta, na sentença
recorrida».

E, ouvido o recorrente sobre tal questão, nada se lhe ofereceu
dizer.

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 ele tem por fundamento, também, matéria de facto,
como inquestionavelmente resulta das transcritas conclusões 1 a 4,
9 e 10, e da qual se não encontra rasto na decisão recorrida.

E, como este STA tem vindo constantemente a referir, a relevância,
ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão da causa, não
pode ser equacionada para definir o Tribunal Competente, antes há-de
ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste Tribunal, de 4-5-94 rec. 17.643,
«porque a competência do Tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso».
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Ora, a competência hierárquica deste STA, para apreciação dos
recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos TT de 1a Instância,
cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo
fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32o

no 1 al. b) do ETAF -, constituindo assim excepção à competência
generalizada do TT de 2a Instância - hoje Tribunal Central Admi-
nistrativo, Secção de Contencioso Tributário -, ao qual, nos precisos
termos do arto 41o no 1 al. a) do mesmo diploma, compete conhecer
«dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância,
salvo o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32o».

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA, em razão da hierarquia, para dele conhecer,
fazendo, antes radicá-la na dita 2a Secção do TAC.

Termos em que se acorda declarar este Tribunal incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

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

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Nulidades processuais - Arguição - Notificação de Acór-
dão Competência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

A nulidade de notificação de acórdão do TT de 2a Instância
- hoje, TCA- 2a Secção - e por este efectuada, deve ser
invocada perante este último tribunal e não perante o TT
de 1a Instância, mau grado o processo já a este ter sido
remetido por aquele.

Recurso n.o 21.751 em que é recorrente António dos Santos Saraiva
e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator o Exmo Sr Conso

Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por António dos
Santos Saraiva, do despacho do TT de 1a Instância de Setúbal, pro-
ferido em 14 Out. 96, que indeferiu «a requerida notificação do Acór-
dão do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 21-5-96 - fls. 83 e
segs. - por o mesmo ter sido notificado ao imprecante, na pessoa
da Exma mandatária e para a morada constante na procuração de
fls. 38 dos autos - Av. Manuel da Maia, no 50 - 2o esquerdo, Lisboa -,
como se vê a fls. 94 e 94v dos autos, morada que, até então, a mesma
não havia, nos autos requerido a alteração».
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O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«... 3 - Na decisão de fls. 101, do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tri-

butário de Setúbal, foi violado o arto 668o, no 1, alínea d) do CPC,
por aquele magistrado não se ter pronunciado, como devia, sobre a
afirmação da nulidade da notificação - eventualmente tida por efectuada
em domicílio diverso do escolhido -, pelo que deve tal decisão ser
anulada por esse Tribunal e, consequentemente, apreciada a nulidade
arguida, com as consequências dos nos 1 e 2 do artigo 201o do CPC,
ordenando-se que seja notificado ao recorrente o acórdão proferido
no processo no 63.781 do Tribunal Tributário de 2a Instância.

Isto porque:
- a arguição de nulidade da notificação foi oportuna e o reclamante

tem legitimidade; e
- a nulidade:
- tem fundamento legal e é relevante (arto 201 no 1 do CPC);
- não está sanada;
- e o Juiz deve apreciá-la logo que deduzida a reclamação (arto

207o do CPC), e declará-la, até por não ter o recorrente respon-
sabilidade alguma na nulidade cometida, com os efeitos previstos no
no 2 do artigo 201o do CPC, nomeadamente mandando anular o pa-
gamento de custas efectuado pelo recorrente.

4 - Não se considerando que o despacho de fls. 101 está ferido
de nulidade, com as consequências antes referidas, e porque tal des-
pacho assenta em erro manifesto de motivação, deverá ser revogado
ou alterado por esse tribunal, por forma a ordenar-se a notificação,
ao recorrente, do acórdão proferido no processo 63.781, do Tribunal
Tributário de 2a Instância, para dele poder interpor recurso.

5 - Em qualquer dos casos, quer seja declarada a nulidade ou a
revogação, da decisão de fls. 101, pede-se, em obediência ao princípio
da economia do juízo (artigos 753 e 715 do CPC), que a notificação
do acórdão seja ordenada por esse Tribunal».

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo magistrado do Mo Po emitiu o seguinte parecer:
«No requerimento de fls. 100, o recorrente arguiu a nulidade da

notificação do acórdão de fls. 83 e segs. e pediu a sua notificação
na morada que indica.

No despacho recorrido (de fls. 101), o Mmo Juiz “a quo” apenas
conheceu deste segundo pedido - que, aliás, indeferiu - sendo certo
que, tendo em conta o disposto no arto 660o no 2 do CPC, também
devia ter conhecido do primeiro, uma vez que a decisão do segundo
não prejudicava o conhecimento destoutro.

Ocorre, assim, o vício de omissão de pronúncia alegado na 3a con-
clusão das alegações de recurso.

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento».
E, corridos os vistos legais, há que decidir, conhecendo em primeiro

lugar, da competência, em razão da hierarquia, do Tribunal recorrido.
Como se mostra dos autos, o recorrente - fls. 37 - veio interpor

recurso da sentença, em requerimento assinado pela Exa advogada,
escolhendo domicílio «na Rua Cidade da Beira, no 46 - 2o C, 1800
Lisboa», juntando a respectiva procuração, datada de 24 Fev. 95,
referindo o «escritório na Av. Manuel da Maia, no 50o - 2o Esq.,
em Lisboa» - fls. 38.

Os dois documentos têm a mesma data de entrada, na secretaria
do TT de 1a Inst., de Setúbal, em 1-3-95.

Remetido o processo à 2a Instância, foi expedida carta registada
para notificação do recorrente, para alegações, para aquela morada



3294

de fls. 38, vindo a mesma devolvida com a indicação manuscrita «dizem
que se mudou».

Pelo que foi ordenada nova notificação para a morada de fls. 37,
vindo então a recorrente alegar.

O acórdão daquele Tribunal foi notificado ao recorrente por carta
registada, enviada para a dita morada a fls. 38, sem que aquela tivesse
sido devolvida.

Foi, todavia, devolvido o aviso para pagamento de custas - fls.
99 -, igualmente enviado para a morada de fls. 38.

Pelo que o recorrente veio, a fls. 100, em requerimento subscrito
pela mesma advogada e dirigido ao «Exmo Senhor Dr. Juiz de Direito
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal» e «surpreendido
pela notificação para pagamento de custas, uma vez que nunca foi
notificado nem teve qualquer conhecimento do acórdão proferido
sobre o recurso, por si interposto para o Tribunal Tributário de 2a

Instância, requer(er) a V. Exa que o referido acórdão lhe seja no-
tificado no único local para onde a notificação poderia ser feita o
domicílio por si escolhido neste processo, na Rua Cidade da Beira,
no 46 - 2o C, em Lisboa, para, se assim o entender, interpor recurso.

Se porventura, tiver havido alguma notificação em local diverso
do domicílio escolhido, desde já se argui a respectiva nulidade».

O que foi indeferido pelo dito despacho, ora recorrido, nos referidos
termos.

Ora, aquele Tribunal de 1a Instância é absolutamente incompetente
para a apreciação do requerido a fls. 100.

Na verdade, a notificação em causa teve lugar no TT de 2a Instância
- hoje TCA - 2a Secção - que é, assim, o competente.

Trata-se, com efeito, da notificação do aresto deste último Tribunal,
a fls. 83 e segs., pelo que nada com ela tem a ver o TT de 1a Inst.
de Setúbal, que lhe é completamente alheio - arto 207o no 2 do CPCivil
(na redacção anterior ao dec.lei 329-A/95, de 12 Dez., aqui aplicável
- arto 25o).

Cfr., aliás, o disposto nos artos 45o e 47o do CPT.
Termos em que se acorda revogar o despacho recorrido, decla-

rando-se o TT de 1a Inst. de Setúbal incompetente para apreciação
do requerido a fls. 100o - e competente o TCA - 2a Secção -, assim
se provendo o recurso.

Sem custas neste STA, sendo devidas na 1a Instância, indo aqui
fixadas em duas unidades de conta.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL. Determinação da matéria
colectável. Proveitos e custos imputados ao exercício. In-
dependência entre exercícios.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A imputação dos proveitos e custos a determinado exer-
cício faz-se em função da actividade empresarial ou da
efectivação de operações realizadas no exercício dado.

2 — Só custos não certos, meramente prováveis de um dado
exercício poderão ser deduzidos no rendimento de exer-
cícios seguintes.

3 — Do princípio da especialização e independência entre exer-
cícios decorre que o cálculo do rendimento tributável de
cada exercício tem natureza definitiva, que não provisória,
a qual não consente correcções posteriores por efeito de
erros verificáveis em relação a outros exercícios.

RECURSO N.o 21.795, em que é RECORRENTE JEPONUA-
TO — AUTOMÓVEIS SA, e RECORRIDA FAZENDA PÚBLI-
CA e em que foi RELATOR EXMO. CONSo. Dr. ERNÂNI
FIGUEIREDO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Iconformada com a sentença do TT1a Instância de Lisboa que lhe
julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação adi-
cional de contribuição industrial, imposto extraordinário sobre lucros
e respectivos juros compensatórios, na parte que resultou de acréscimo
à matéria colectável, relativo ao exercício de 1986, veio a Ite Japanauto
Automóveis, SA recorrer para o TT2a Instância concluindo a sustentar
que:

— o art. 22o do CCI ao impor que o lucro tributável há-de reportar
ao saldo revelado pela Conta de Resultados do Exercício de Ganhos
e Perdas elaborado em obediência a sãos princípios de Contabilidade,
está cumprido e satisfeito sempre e quando as empresas têm a sua
contabilidade devidamente organizada e o fazem de harmonia com
as regras do POC;

— sempre que, em certo exercício, o contribuinte apure custos que,
apenas por lapso, não foram lançados em exercícios anteriores, ou
seja no exercício próprio a que respeitariam, os deve lançar na con-
tabilidade no exercício em que os apurou, mas em conta ou rúbrica
própria, seja na conta “83.08 — Resultados de Exercícios Anteriores”;

— a Ite, ao proceder assim no exercício de 1986, ao apurar existirem
os quantitativos que constituem a matéria tributável objecto da im-
pugnação, agiu de acordo com as regras do POC e do art. 22o referido;

— as verbas em causa são custos do exercício, nos termos do art. 26o

do CCI.
Teriam sido violados pela decisão recorrida as normas do POC,

aprovado pelo DL 47/77, de 7.2, então em vigor, e os arts. 1o, 22o

e 26o do CCI.
O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que se negue provimento

ao recurso, uma vez que o tribunal a quo tomou em conta a regra
maior do princípio da especialização dos exercícios, pela qual não
podem ser imputados a determinado exercício os proveitos e custos
de exercício anterior ou seguinte, não tendo suporte legal o sustentado
pela Rte.

O TT2a Instância, a que foi dirigido o recurso, considerando que
o mesmo se funda exclusivamente em matéria de direito, declarou-se
incompetente para conhecer do mesmo, em razão da hierarquia, e
deu como competente este tribunal.
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Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

a) A impugnante apresentou a declaração mod. 2 de Contribuição
Industrial, referente ao exercício de 1986, nela apresentando um lucro
tributável de 475 525$00.

b) Por análise interna dessa declaração, a Administração Fiscal
passou o lucro tributável para 1 334 298$00.

c) Esta correcção resultou do adicionamento de 732 722$00 a título
de perdas de exercícios anteriores e de 228 271$00 de ganhos im-
putáveis a exercícios anteriores e de 34 008$00 também respeitantes
a perdas de exercícios anteriores.

Com interesse para a decisão, não resultou provado mais nenhum
facto.

Controverte-se se as verbas de custos em causa podem ser imputados
temporalmente aos resultados do exercício de 1986, embora tivessem
sido suportados no exercício anterior sem reflexo na contabilidade
desse ano (devido a lapsos alega a Rte).

A questão tem a ver com a periodização do lucro para efeitos
fiscais, que deriva da independência entre os exercícios que sucedem
no tempo para fins do imposto, e que é correlato da regra da anua-
lidade dos tributos, cobrados todos os anos mediante autorização anual
de cobrança, implícita na aprovação do Orçamento do Estado pela
Assembleia da República.

Da referida periodização dos resultados decorre o princípio da es-
pecialização dos exercícios, que reparte a actividade da empresa em
períodos temporais, imputando a cada um deles as componentes po-
sitivas e negativas do resultado, de molde a determiná-lo (cf. art. 22o

do CCIndustrial, norma no 1 do IASC — International Accounting
Standards Committee —, art. 31/1/d) da IV Directiva da CEE e
cap. XII/1/c) do POC — Plano Oficial de Contabilidade).

A apontar para a aplicação do princípio da especialização dos exer-
cícios ainda está o denominado princípio da correlação entre proveitos
e custos, assumido expressamente pelo art. 26o do CCI, quando pres-
creve que são “custos ou perdas imputáveis ao exercício os que (. . .)
se tornou indispensável suportar para a realização dos proveitos ou
ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da fonte produtora”.

Mas esta questão da identificação entre os “custos de período”
e os respectivos proveitos auferidos no exercício anterior nem sequer
se põe in casu, pois a Ite nada contrapôs a que os custos em causa
se suportaram em função da actividade empresarial ou da efectivação
de operações realizadas naquele referido exercício.

O que se põe à contemplação é o relevo de meros lapsos, não
ligados à incerteza, mais ou menos probabilitária, da verificação dos
custos, mas produto de alegados desnortes na elaboração da con-
tabilidade da Ite no exercício anterior, que, aliás, nem sequer foram
levados ao probatório da sentença como factos provados, acolhen-
do-se, por isso, à afirmação genérica que da mesma consta acerca
da matéria não provada.

Assim, a dita alegação enquadra os «erros de avaliação», não sus-
ceptíveis de correcções posteriores em outros exercícios (cf. A Pe-
riodização do Lucro Tributável, de MHPereira, em CTF 349/42) por
mor de natureza definitiva do cálculo do rendimento de cada exercício,
decorrente do princípio da periodização do lucro correspondente à
regra da anulabilidade do imposto.

Sem que lhe aproveitem regras que «atenuem o rigor desta in-
dependência dos exercícios entre si» (aut. e loc. citados) como a que
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deriva da aplicação da solidariedade dos exercícios e que se relaciona
com «os prejuízos prováveis, esperados no futuro», tratada por Ro-
gério Ferreira, em Tributação do Lucro Real, 2a ed. 79 (este autor
pondera o teor do no 5 do relatório do código, o qual prescreve,
em atenção à continuidade do rendimento, a admissão da dedução
de perdas de um ano no rendimento de outros anos «quando a escrita
merecesse confiança», o qual não é o caso de escritas confessadamente
eivadas de «lapsos»).

Outras aplicações do princípio da solidariedade dos exercício não
se justificariam por falta do seu suporte de aplicação, de que é exemplo
a existência de uma exploração plurienal, própria de grandes em-
preendimentos (empreitadas, etc.) em que em determinados exercícios
muitos se realiza do que é produto da actividade desenvolvida em
outros.

O que vai dito quanto à repercussão dos alegados lapsos na con-
fiança da escrita não propícia, do mesmo passo, adoptar para o caso
a flexibilidade para o problema sugerido pelo ofício-circular C-1/84,
de 18.6, transcrita em parte no citado trabalho de MHPereira, a p. 84,
que se baseia na convicção firme, formada na escrita, de que as ir-
regularidades corrigidas não foram «voluntárias e intencionais» no
sentido de minorar a contribuição.

Pelo exposto, assenta-se em que a Rte, ao proceder à escrituação
no exercício de 1986 dos cursos suportados no exercício anterior em
conta que influiu no resultado do exercício, não esteve conforme as
regras ditadas pelo POC e art. 22o do CCI.

Pelo que a liquidação adicional impugnada não sofre de vício que
a dê por ilegal.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela Rte, com procuradoria em 50 %.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (relator) —
Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1.a Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

Recurso: 21 806. Recorrentes: Carolina Lopes Dias e António Costa
Martins. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Cons.o Dr.
Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a sentença do TT 1.a Instância do Porto que
lhes julgou improcedente a oposição que haviam deduzido contra
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a execução fiscal movida pela F.a P.a por dívida proveniente de IRS,
no montante de 3 277 032$00, relativo ao ano de 1990, vieram os
oponentes Carolina Lopes Dias e António da Costa Martins da mesma
recorrer, concluindo a afirmar, entre outros referentes, que não al-
teraram a sua residência (conclusão 10.a). que residem há dezenas
de anos na mesma casa (conclusão 11.a) e que o carteiro, ao declarar
a inexistência de receptáculo identificou perfeitamente a casa do des-
tinatário e apenas devolveu a carta por mero capricho (conclusões
15.a e 16.a).

E como consequência não haveria lugar à obrigação da comunicação
de alteração do domicílio, nem os Rtes podem ser penalizados pela
incompetência de um carteiro.

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.

Ouvidas as partes, nada foi aduzido.
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, aquelas transcritas referem-se a factos que não são
dados como provados na sentença recorrida, pois do probatório desta
não consta que os Rtes não tenham alterado a sua residência e residam
há dezenas de anos na mesma casa e que o carteiro ao declarar
a inexistência de receptáculo identificou perfeitamente a casa do des-
tinatário, apenas devolvendo a carta por mero capricho.

E tais referências reportam-se ao domínio dos factos, são deter-
minações da realidade, que se propõem para conhecimento no recurso,
na medida em que as mesmas não constam do probatório da referida
sentença.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de factos 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 decisium (cf. Manuel Andrade, Noções (. . .), p. 89),
é indiferente, para o efeito em causa, determinar a rendibilidade 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 arto 41o/1/a) do ETAF, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Central Administrativo (2a Secção).

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.
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Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$ e procu-
radoria em 40 %.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Benjamim Rodrigues — 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 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
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 temo 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
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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 juricia, 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 remotou-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
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, 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 matária de facto. Qual a consequência dessa opção?

Entendo que o legislador, tendo conhecimento da Reforma em
curso do Código de Processo Civil, quais 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
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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 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Transgressão. Prescrição do procedimento judicial. Exigência
do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de transgressão fiscal, ainda que esteja prescrito
o procedimento judicial pela infracção, deverão os autos
prosseguir para apreciação do pedido de condenação no
imposto liquidado no processo.

Recurso No. 21927 em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Carlos Manuel Pereira, e em que é Relator o Exmo. Sr. Con-
selheiro Dr. Vítor Meira.

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

Inconformada com a sentença proferida pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém em processo de transgressão
instaurado com base em auto de notícia interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Nessa sentença
o Mo Juiz julgara prescrito o procedimento judicial pela infracção
sem que fizesse prosseguir o processo para arrecadação do imposto
liquidado. No seu recurso pedia a recorrente que se declarasse nula
a sentença, substituindo-a por outra que conhecesse do pedido de
condenação do arguido no pagamento do imposto, juros e custas,
formulando as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do 144 n.o 1 do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu parecer no sentido do provimento do recurso para apreciação
da situação relativamente ao imposto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
São pois de duas ordens as questões a decidir no recurso, uma

respeitante à apreciação do pedido de condenação no imposto e outra
quanto à não condenação em custas.
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Conforme se pode ver na leitura da sentença recorrida o M.o Juiz
conheceu da questão do pagamento do imposto, cuja obrigação referiu
não se encontrar prescrita, não podendo por isso dizer-se que houve
omissão de pronúncia. Constitui porém jurisprudência uniforme deste
Supremo Tribunal Administrativo que, liquidado no processo de trans-
gressão o imposto devido, deverão os autos prosseguir para arre-
cadação do imposto, ainda que se encontre prescrito o procedimento
judicial quanto à infracção. Ao caso não pode ser aplicável o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) cujas nor-
mas de natureza processual se aplicam a factos posteriores, man-
tendo-se para os anteriores as normas do direito contravencional que
então vigoravam (artigos 2.o e 5.o n.o 2 do DL 20-A/90 e 52.o do
RJIFNA). Assim, o imposto que foi liquidado no processo de trans-
gressão deve ser nele cobrado, ainda que esteja prescrito o proce-
dimento judicial quanto à infracção, assistindo por isso razão à re-
corrente quanto a esta questão.

Pretende também a recorrente a condenação em custas da arguida.
Falece-lhe porém razão quanto a tal pretensão. A sentença recorrida
declarou prescrita a infracção pelo que não podia condenar em custas
a arguida que não fora ‘‘vencida’’ na decisão proferida.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:

— negar provimento ao recurso quanto à questão da condenação
em custas;

— conceder provimento ao recurso quanto à questão do imposto
liquidado, devendo os autos prosseguir para efeitos de julgamento
de tal questão, se outro obstáculo não ocorrer, nessa medida se re-
vogando a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Mendes Pimentel. — Fui presente: Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Prescrição do procedimento judicial em processo de transgres-
são e liquidação efectuada neste.

Doutrina que dimana da decisão:

Extinto, por prescrição, o procedimento para aplicação da mul-
ta deve o processo de transgressão prosseguir para apreciação
do imposto nesse mesmo processo liquidado.

Recurso n.o 21 943. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Dias Souto; Relator: Exm.o Cons.o Dr. António Pimpão.

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

O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância de Santarém, julgou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial e ordenou o arquivamento do processo de transgressão.
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Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer

do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade

de sentença, nos termos do arto 144o 1 do CPT.
c) Nos termos do RCPCI, aprovado pelo DL 449/71, de 26-10,

contrariamente ao transcrito na sentença, são devidas custas.
d) Deve declarar-se nula a sentença recorrida, substituindo-a por

outra em que se conheça do pedido de condenação do arguido no
pagamento do imposto, juros e custas.

O recorrido não apresentou contra-alegações.
Foi proferido despacho sustentando o decidido.
O EMMP entende que o recurso merece provimento desta forma

se acompanhando a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Os presentes autos de transgressão fiscal foram instaurados na se-

quência do levantamento do auto de notícia por falta de pagamento
do imposto profissional referente ao ano de 1987.

A sentença em recurso julgou extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial, nos termos do arto 27o do DL 433/82, de 27-10,
aplicável subsidiariamente, por força do arto 4o 2 do RJIFNA.

Consta, ainda, da sentença em apreciação o seguinte: «No que
diz respeito à obrigação de pagamento de imposto, não se verifica
a sua prescrição, de natureza substantiva».

Concluiu a mesma sentença nos seguintes termos: «o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado... e,
consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

A recorrente FP não questiona a decisão em apreciação enquanto
decidiu julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial ins-
taurado e nessa parte ordenou o arquivamento dos autos não sendo,
por isso, objecto do presente recurso a responsabilidade penal da
recorrida.

O presente recurso apenas questiona a decisão em apreciação na
parte em que não condenou no imposto liquidado, nos juros e nas
custas o que, na perspectiva da recorrente FP, constituiria omissão
de pronúncia.

Contudo inexiste a suscitada nulidade por omissão de pronúncia
já que a decisão em apreciação afirmou, expressamente, o seguinte:
«No que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto, não
se verifica a sua prescrição, de natureza substantiva».

É certo que a mesma sentença concluiu que «o Tribunal julga
extinto, devido a prescrição, o procedimento judicial instaurado... e,
consequentemente, ordena o arquivamento do presente processo».

Este juízo prendeu-se, se bem compreendemos o sentido da decisão
recorrida, com o entendimento de que extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial não poderia o tribunal conhecer da responsabi-
lidade da arguida pelo imposto pelo que o processo teria de ser dado
por findo.

Nesta perspectiva existirá não nulidade por omissão de pronúncia
mas, eventualmente, errada interpretação da lei que se refere à apre-
ciação e conhecimento da liquidação do imposto no processo de
transgressão.

Na vigência do CPCI perante a existência de transgressão fiscal
podia o correspondente processo ser instaurado não só para aplicação
da multa como para que o imposto devido fosse exigido.
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A liquidação e cobrança do correspondente imposto só devia ser
feita em processo de transgressão quando a lei assim o determinasse.

Existindo dúvida sobre o sentido da lei tal liquidação devia ser
feita em processo administrativo autónomo servindo o processo de
transgressão para aplicação da correspondente multa ficando este pro-
cesso suspenso nos termos do arto 105o do CPCI.

Se a liquidação e cobrança do imposto é efectuada fora processo
de transgressão a prescrição da multa conduzirá ao arquivamento
deste processo.

A questão a equacionar nos presentes autos consiste em determinar
qual a consequência da prescrição da multa sobre o processo de trans-
gressão quando neste haja sido liquidado o imposto.

É entendimento jurisprudencial corrente que os artos 115o do CPT
e 27o do DL 433/82, de 27-10, se reportam, respectivamente, à extinção
do procedimento judicial penal e contra-ordenacional por prescrição
não se referindo à prescrição da obrigação tributária ou ao imposto
liquidado no processo de transgressão pelo que deve este processo
de transgressão prosseguir para cobrança do imposto mesmo depois
de prescrita a multa.

Inexistem motivos para alterar esta orientação jurisprudencial já
que tais normas não se aplicam à prescrição das obrigações tributárias
pois o seu âmbito circunscreve-se à prescrição do procedimento penal
referido nos casos em que o imposto tenha sido liquidado e esteja
a ser apreciado em processo de transgressão nos termos dos artos 104o

a), 105o, 117o e 126o do CPCI.
Com efeito a vigência dos preceitos normativos que permitiam a

liquidação e cobrança de certos impostos no processo de transgressão
relativamente a factos ocorridos antes da entrada em vigor do RJIFNA
e CPT encontra-se ressalvada pelos artos 2o e 5o 2 do DL 20-A/90,
de 15-1 e 11o do DL 154/91, de 23-4.

Por força do arto 2o do DL 20-A/90 as normas, ainda que de natureza
processual, do RJIFNA só se aplicam a factos praticados posterior-
mente à entrada em vigor do presente diploma o qual, com data
de 15-1-90, foi publicado em suplemento ao DR distribuído em
30-1-1990.

O arto 5o do mesmo diploma acrescentou que se mantêm em vigor
as normas de direito contra-ordenacional anterior até que haja decisão,
com trânsito em julgado, sobre as transgressões praticadas até à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Nesta perspectiva se entende que o processo de contra-ordenação,
tal como se encontra regulado pelo arto 52o do RJIFNA, só se aplique
aos factos praticados a partir de 4-2-1990 mantendo-se até esse mo-
mento as normas de direito contravencional que se reportavam às
transgressões.

Da conjugação de todos estes preceitos resulta que terá de ser
no processo de transgressão, regulado nos termos do CPCI, no qual
foi liquidado o imposto, que deve ser praticado o acto que define
a obrigação tributária.

Assim se entende, acompanhando Alfredo José de Sousa, CPCI,
2a edição, 1986, p. 335, nota 4, que o processo de transgressão quando
vise tão-só, ou também, a exigência de imposto nele liquidado seja
apenas ou cumulativamente uma acção de condenação sendo a li-
quidação efectuada no processo de transgressão um acto adminis-
trativo cuja executoriedade só lhe advirá com a sentença condenatória.
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Nesta perspectiva, extinto o procedimento para aplicação da multa,
deve o processo de transgressão ser instaurado ou prosseguir para
arrecadação do imposto liquidado.

Conforme se escreveu no recente Ac. deste Tribunal de 2-7-97,
Rec. 21.856, sobre questão idêntica à dos presentes autos «à CRP
é indiferente que a definição, com força coerciva, da concreta obri-
gação do imposto se faça por acto judicial ou por acto administrativo,
desde que neste caso esteja garantido o recurso contencioso previsto
no no 4 do seu arto 268o».

Diversos preceitos legais estabeleciam que o processo de trans-
gressão devia ser instaurado ou prosseguir para arrecadação do im-
posto e juros, mesmo depois de prescrita a infracção tributária (cfr.
arto 74o do CIProfissional, 103o § único do CIComplementar, 89o

§ 1o do CICapitais, 30o do RIsVeículos, 34o do ICompensação e
arto 219o § 2o do RISelo).

Estamos perante regimes especiais de liquidação e cobrança de
impostos que se aplicam no campo específico da previsão normativa
e que não foram revogados por normas gerais emitidas no âmbito
do processo penal (cfr. arto 7o 3 do Civil) nem por normas que, na
esfera de outras cédulas tributárias, estabeleceram regimes diversos
para a liquidação e cobrança de outros impostos.

Assim a prescrição do procedimento judicial impede o prossegui-
mento dos autos para aplicação da multa mas exige que os mesmos
continuem «para arrecadação do imposto devido» tal como o impõe
o arto 74o do CIProfissional.

Respeitando a situação dos autos a este imposto deve o processo
prosseguir para «arrecadação» do mesmo.

Entende-se que não podia o recorrido ter sido condenada em custas
uma vez que a decisão proferida foi de arquivamento do processo
não o tendo responsabilizado quer pela multa quer pelo imposto li-
quidado em tal processo.

Não pode este Tribunal apreciar a responsabilidade do recorrido
pelo imposto pois que necessário se torna que, num primeiro mo-
mento, seja fixada a matéria de facto pertinente. Acresce que, nos
termos do arto 21o 4 do ETAF, este Tribunal apenas conhece de
matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais
tributários de 1a instância. De qualquer forma não poderia este Tri-
bunal substituir-se à primeira instância julgando tal matéria de facto
já que, desta forma, inviabilizaria a possibilidade do duplo grau de
apreciação jurisdicional.

Por isso devem os presentes autos prosseguir para que seja apreciada
a legalidade ou não do imposto liquidado nos presentes autos.

Só após a apreciação desta questão deverá o mesmo tribunal decidir
se são ou não devidas custas.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
revogando a sentença recorrida para que seja substituída por outra
que conheça do pedido de condenação do imposto liquidado e das
correspondentes custas se inexistir qualquer outra questão que impeça
tal apreciação.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — António José Pimpão (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — José Joaquim de Almeida
Lopes. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Transgressão. Prescrição do procedimento judicial. Exigência
do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de transgressão fiscal, ainda que esteja prescrito
o procedimento judicial pela infracção, deverão os autos
prosseguir para apreciação do pedido de condenação no
imposto liquidado no processo.

Recurso no 21947 em que são recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Maria Manuel Rego Ladeira Branco, e em que é Relator o Exmo.
Sr. Conselheiro Dr. Vítor Moreira.

Inconformada com a sentença proferida pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém em processo de trangressão
instaurado com base em auto de notícia interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Nessa Sentença
o Mo Juiz julgara prescrito o procedimento judicial pela infracção
sem que fizesse prosseguir o processo para arrecadação do imposto
liquidado. No seu recurso pedia a recorrente que se declarasse nula
a sentença, substituindo-a por outra que conhecesse do pedido de
condenação do arguido no pagamento do imposto, juros e custa, for-
mulando as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art. 144o no1 do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu parecer no sentido de provimento do recurso para apreciação
da situação relativamente ao imposto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
São pois de duas ordens as questões a decidir no recurso, uma

respeitante à apreciação do pedido de condenação no imposto e outra
quando à não condenação em custas.

Conforme se pode ver da leitura da sentença recorrida o Mo Juiz
conheceu da questão do pagamento de imposto, cuja obrigação referiu
não se encontra prescrita, não podendo por isso dizer-se que houve
omissão de pronúncia. Constitui porém jurisprudência uniforme deste
Supremo Tribunal Administrativo que, liquidado no processo de trans-
gressão o imposto devido, deverão os autos prosseguir para arre-
cadação do imposto, ainda que se encontre prescrito o procedimento
judicial quanto à infracção. Ao caso não pode ser aplicável o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) cujas nor-
mas de natureza processual só se aplicam a factos posteriores, man-
tendo-se para os anteriores as normas do direito contravencional que
então vigoravam (artigos 2o e 5o no 2 do DL 20 20-A/90 e 52o do
RJIFNA). Assim, o imposto que foi liquidado no processo de trans-
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gressão deve nele cobrado, ainda que seja prescrito o procedimento
judicial quanto á infracção, assistindo por isso razão à recorrente
quanto a esta questão.

Pretende também a recorrente a condenação em custas da arguida.
Falece-lhe porém razão quanto a tal pretensão. A sentença recorrida
declarou prescrita a infracção pelo que não podia condenar em custas
a arguida que não fora “vencida” na decisão proferida.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:

- negar provimento ao recurso quanto à questão da condenação
em custas;

- conceder provimento ao recurso quanto à questão do imposto
liquidado, devendo os autos prosseguir para efeitos de julgamento
de tal questão, se outro obstáculo não ocorrer, nessa medida se re-
vogando a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

STA — Competência em razão da hierarquia — questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

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

Recurso n.o 21 953, em que é recorrente VASP — Sociedade de Trans-
portes & Distribuições, Lda e recorrida Fazenda Pública e em 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 VASP — So-
ciedade de Transportes e Distribuições, Lda, da sentença do TT de
1a Instância de Lisboa, proferida em 17-4-97, que julgou improcedente
a impugnação judicial por aquela deduzida contra a liquidação de
juros compensatórios, no montante de 113.594$00, com referência
ao IVA de Out. 89.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«a) A sentença recorrida qualificou erradamente os pagamentos

feitos pela recorrente aos motoristas, que não são adiantamentos mas
sim pagamentos de serviços;

b) Por outro lado, a mesma sentença procedeu a uma qualificação
jurídica errada da cedência da viatura ao motorista;
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Essa cedência não constituiu uma prestação de serviços a título
oneroso, tal como é referida pelo arto 4o e na alínea a) do arto 1o

do CIVA.
c) A cedência da viatura consubstanciou um empréstimo gratuito,

com obrigação de restituição da viatura, ou seja, tratava-se de um
comodato (Arto 1129 do C.Civil).

d) A viatura era utilizada para prossecução dos seus próprios fins.
e) A viatura só era vendida ao motorista se este a pretendesse

adquirir, no momento em que era decidida a sua troca por outro
veículo;

f) A liquidação em causa, no presente processo, carece, por isso,
de fundamento legal por inexistência de facto tributário;

g) A sentença recorrida, ao considerar improcedente a impugnação
da recorrente, violou o arto 3o, no 3, alínea j), arto 4o, no 2, alíneas a)
e b), e arto 9o, no 28, alíneas a) e b), do CIVA.

Termos em que a sentença recorrida deve ser revogada e substituída
por outra que considere procedente a impugnação deduzida pela
recorrente . . .».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão recorrida, uma vez que «o procedimento da impugnante con-
figura uma prestação de serviços tal como é definida no arto 4o no

1 do CIVA, estando sujeita a IVA, nos termos do arto 1o, al. a),
do mesmo diploma».

O Exmo magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, já que, referindo-se a impugnação em causa,
como resulta da petição e da sentença, à liquidação de juros com-
pensatórios, que não de IVA, e sendo pressuposto daquela, «o atraso
e a culpa», a recorrente nada alegou quanto a estes, limitando-se,
antes, «a sustentar que o IVA não era devido, por inexistência do
facto tributário, como se estivesse a impugnar a liquidação daquele
imposto».

E, corridos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar,
a competência do 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, logo na conclusão 1a, a recorrente afirma que «a sen-
tença recorrida qualificou erradamente os pagamentos feitos ... aos
motoristas, que não são adiantamentos mas sim pagamentos de
serviços».

Todavia, não está, aí, em causa, qualquer problema ou questão
de «qualificação» jurídica.

Do que se trata é de saber se as respectivas quantias constituíam
realmente, «adiantamentos em dinheiro, a esses profissionais, por cada
um deles adquirir uma das ditas viaturas», como expressa a sentença
- cfr. no 5 do probatório -, ou, antes, verdadeiros «pagamentos de
serviços», como pretende a recorrente.

Na verdade, nos termos da decisão recorrida, trata-se de adian-
tamentos por conta da prestação daqueles serviços, e para aquisição
das ditas viaturas, ao passo que a recorrente pretende que não são
adiantamentos mas sim «pagamentos de serviços».

E, por outro lado, a mesma recorrente afirma - cfr. conclusão d) que
«a viatura era utilizada para prossecução exclusiva do objecto social
da empresa . . . , isto é, para a prossecução dos seus próprios fins»,
sendo que nem tal utilização nem o seu carácter exclusivo são afir-
mados na sentença.
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E o mesmo se diga relativamente ao afirmado no no V das alegações,
que alicerça ou serve de fundamento factual ao expresso nas referidas
conclusões a) e c).

E como este Supremo Tribunal tem vindo constantemente a referir,
a relevância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão da
causa, não pode ser equacionada para definir o tribunal competente,
antes há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se refere no acórdão do STA, de 4/5/94 rec. 17.643, «porque
a competência do Tribunal se afere pelo quid disputatum que não
pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar a aten-
dibilidade ou relevo das afirmações factuais no julgamento do
recurso».

E, como é jurisprudência corrente - cfr., por todos, os AC. do
STJ de 11-5-91 e 6-3-91 in Ac.s Doutrinais, respectivamente, 363-917
e 354-813, a própria interpretação dos factos e as ilações que as ins-
tâncias deles retiram, desligados de qualquer interpretação jurídica,
constituem matéria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do Tri-
bunal de revista.

Ora, a competência hierárquica deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de
decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, cinge-se apenas
a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento,
em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32o, no 1, alínea b),
do ETAF -, constituindo assim excepção à competência generalizada
do Tribunal Tributário de 2a Instância - hoje Tribunal Central Ad-
ministrativo, Secção de Contencioso Tributário -, ao qual, nos precisos
termos do arto 41o, no 1, alínea a) do mesmo diploma, compete co-
nhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários de 1a

Instância, salvo o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32o».
Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-

petência deste Supremo Tribunal Administrativo - Secção do Con-
tencioso Tributário -, em razão da hierarquia, para dele conhecer,
fazendo, antes, radicá-la na dita 2a Secção do Tribunal Central
Administrativo.

(Num breve parêntesis, refira-se, ainda, que, a aceitar-se a com-
petência deste STA, haveria que ordenar a ampliação da matéria
de facto - artos 729 e 730 do C.P.Civil.

Na verdade, vindo ora impugnada unicamente a liquidação de juros
compensatórios relativos à liquidação de IVA de Out. 89, como se
refere na sentença, com fundamento apenas na inexistência do facto
tributário - cfr. al. f) das conclusões -, uma de duas:

a) ou a referida impugnação da liquidação do IVA teve efecti-
vamente lugar e então há que aguardar a respectiva decisão, com
trânsito em julgado - suspendendo-se, em consequência, a instância
nestes autos (artos 276, no 1, al. c), e 279o, no 1, ambos do C.P.Civil) -,
devendo depois, aqui, decidir-se em conformidade com tal julgado:
se tal impugnação proceder, também procede a dos juros pois estes
não podem existir sem aquela; se improceder, igualmente improcede
a presente impugnação pois, como bem refere o MP, apenas a ine-
xistência do facto tributário foi aqui alegada, e nada se disse sobre
os referidos «atraso e culpa».

b) ou a liquidação do IVA não foi impugnada, graciosa ou con-
tenciosamente, e existe então caso decidido ou resolvido, com efeitos
idênticos ao caso julgado, pelo que, assente a existência do facto
tributário e nada mais tendo sido alegado relativamente à obrigação
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de juros compensatórios, nos sobreditos termos, a presente impug-
nação improcede necessariamente.

Termos em que se acorda declarar este Tribunal incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

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

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal não aduaneira; recurso para o STA
de decisão de 1a Instância. Competência em razão da
hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, nas conclusões do recurso interposto para
o STA, de decisão aplicativa de coima, matéria de facto,
é de concluir pela incompetência em razão da hierarquia,
daquele Tribunal e pela competência do TCA para o seu
conhecimento.

Recurso No 21.987 em que é recorrente FERILEC — Montagens
Eléctricas, Lda e recorrida Fazenda Pública e em que foi Relator
o Exmo Conselheiro Dr. Fonseca Limão.

FERILEC — Montagens Eléctricas, Lda, não se conformando com
o despacho, a fls. 45, do Mo Juízo do TT de 1a Instância de Leiria,
que lhe concedeu parcial provimento no recurso, interposto da decisão
aplicativa de coima, da autoria do Director Distrital das Finanças
daquela cidade, daquele interpôs recurso para este STA, terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

«a) A falta de pagamento do IVA foi devida única e exclusivamente
por motivos alheios à vontade da recorrente, quer pela falta de pa-
gamento integral das facturas por si lançadas a técnicos quer por
ordens estruturais de mercado,

b) - O que originou graves dificuldades de tesouraria à recorrente,
c) - daí a sua impossibilidade de honrar os seus compromissos

com a administração fiscal.
d) - A recorrente não praticou pois qualquer facto que lhe possa

ser imputado de dolo ou negligência.
e) - De outro modo violar-se-ia o disposto nos artos 21o e no 2

do arto 29o do DL 20-A/90 de 15 de Janeiro (RJIGNA) bem como
o disposto nos artos 3o e 4o do DL 433/82 de 27 de Outubro (institui
o ilícito de mera ordenação social e o respectivo Processo).»

O Exo Magistrado do Mo Po junto deste STA, opinou pela in-
competência, em razão da hierarquia, deste Tribunal, pois que, das
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respectivas conclusões vê-se que o recurso tem por fundamento, es-
sencialmente, matéria de facto.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
questão suscitada pelo Mo Po.

Como se vê das conclusões do recurso, delimitadoras do seu âmbito,
alega a recorrente que a falta de pagamento do IVA foi devida a
graves dificuldades de tesouraria, quer por falta de pagamento de
facturas por si lançadas quer por razões estruturais do mercado, não
praticando qualquer facto que lhe possa ser imputado a título de
dolo ou negligência.

No despacho recorrido o Mo Juiz “a quo” refere, a dado passo:
“A arguida-recorrente reconhece a materialidade fáctica que lhe

vem imputada na decisão de fls. 12 sob o no 1, a)”.
Tal materialidade fáctica, fixada na decisão de fls. 12 sob o no 1

a) é do seguinte teor:
“Não enviou meio de pagamento do IVA em simultâneo com a

declaração do período do 4o trimestre/93, no montante de
2.985.781$00”.

Na peça recorrida considerando-se ainda a situação económica di-
fícil da arguida.

Confrontadas as conclusões do recurso com o despacho sob censura,
desde logo se conclui que as razões que conduziram às alegadas di-
ficuldades de tesouraria e que, no entender da recorrente, foram
a falta de pagamento de facturas por si lançadas a terceiros e as
condições do mercado, não foram estabelecidas naquele.

Ora, a questão de saber se tais facturas foram ou não pagas bem
como a de saber quais eram as referidas condições de mercado logram
enquadramento no âmbito da matéria factual.

Na verdade, não relevam da matéria de direito uma vez que não
se prendem com a interpretação e aplicação da lei.

Quer isto dizer que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de facto.

Daí que, nos termos dos nos 1 e 2 do arto 223o do CPT, não seja
este STA competente para conhecer do recurso mas sim o actualmente
designados Tribunal Central Administrativo.

Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão
da hierarquia, este STA, para conhecer do recurso e competente,
para o efeito, o TCA, pela Secção do contencioso Tributário.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto
Assunção Barbosa. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

IRS — CADUCIDADE. NOTIFICAÇÃO DA LIQUIDA-
ÇÃO. NÃO APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 254o,
3, DO CPC.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A liquidação do IRS deve ser notificada ao contribuinte
no prazo de 5 anos, sob pena de caducidade do direito
do Estado à liquidação — artos. 84o do CIRS e 33o do
CPT.

II — A notificação é feita por carta registada com aviso de
recepção — art. 65o, 1, do CPT.

III — Não tem aqui aplicação supletiva o disposto no art. 254o,
3, do CPC.

IV — Assim, devolvida uma carta registada para notificação
da liquidação de IRS ao contribuinte, não deve o mesmo
considerar-se notificado, se a carta vier devolvida por
não ter sido recebida nem reclamada, por razões não
determinadas.

V — O art. 84o do CIRS contém um prazo de caducidade
do direito do Estado à liquidação.

Recurso n.o 21 990. Recorrentes: Luís Manuel Oliveira Henriques
e Outro; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro
Lúcio Barbosa.

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

1. LUÍS MANUEL OLIVEIRA HENRIQUES, e mulher, MARIA
DO SANTO ANTÓNIO FILIPE HENRIQUES, identificados nos
autos, impugnaram a liquidação do IRS, relativo ao ano de 1990.

Alegaram a caducidade do direito à liquidação.
O Mmo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa julgou a impugnação improcedente.
Inconformados com esta decisão, os impugnantes interpuseram re-

curso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões
nas respectivas alegações de recurso:

”I - A douta sentença impugnada violou, por erro de interpretação,
o disposto no artigo 66o / 1 e 2 do CPT.

II - A fundamentação invocada na sentença, por recurso ao disposto
nos artigos 254o / 3 e 255o / 1 do CPC, não é aplicável ao caso
em análise.

III - Foi igualmente violado o disposto no artigo 33o do CPT.
IV - Frustrada a notificação inicial por carta registada com aviso

de recepção, a nova notificação deveria ter sido efectuada pessoal-
mente, em tempo oportuno e não, como o foi, só depois de expirado
o prazo legal fixado no artigo 33o do CPT”.

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:
a) a liquidação oficiosa impugnada nos autos respeita a IRS, por

factos do ano de 1990, e foi elaborada em 1995;
b) para notificação dos impugnantes foi expedida carta registada

em 21 de Dezembro de 1995:
c) tal carta foi enviada para a morada constante dos ficheiros in-

formáticos, que é a mesma indicada pelos impugnantes;
d) os impugnantes não receberam nem reclamaram a carta, motivo

por que esta foi devolvida pelos CTT;
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e) em 12 de Janeiro de 1996, um funcionário da fiscalização da
Repartição de Finanças de Lourinhã fez entrega pessoal dessa carta
ao impugnante marido.

3. A questão a resolver é determinar se houve ou não caducidade
do direito do Estado à liquidação.

Dispõe o art. 84o, n. 1, do Código do IRS:
”A liquidação do IRS, ainda que adicional, e, bem assim, a reforma

da liquidação só podem efectuar-se nos cinco anos seguintes aquele
a que o rendimento respeite, devendo, dentro do mesmo prazo, ser
notificada ao sujeito passivo”.

Dispõe, por seu turno, o art. 33o, n. 1, do CPT.
”O direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias

caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo
de cinco anos contados, nos impostos periódicas, a partir daquele
em que ocorreu o facto tributário ou, nos impostos de obrigação
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu”.

Tendo em conta o probatório é óbvio que o recorrente deveria
ter sido notificado até 31 de Dezembro de 1995.

Já vimos que o recorrente foi notificado pessoalmente da liquidação
em 12 de Janeiro de 1996.

Porém, a comunicação de tal liquidação foi remetida ao recorrente
em 21 de Dezembro de 1995, através de carta registada. A respectiva
comunicação foi remetida para o domicílio dos impugnantes mas foi
devolvida por não ter sido recebida nem reclamada.

O problema está em saber se os impugnantes se devem ter por
notificados em 27 de Dezembro de 1995 (atentas as regras gerais
que regulamentam as notificações através da via postal), como defende
o Mmo Juiz, ou, pelo contrário, só se devem considerar notificados
em 12 de Janeiro de 1996, como sustentam os ditos impugnantes.

No primeiro caso não haverá caducidade. Mas já haverá caducidade
se ocorrer a segunda hipótese.

Devemos apontar desde já que os preceitos em anotação não exigem
a notificação pessoal do contribuinte. É óbvio que, no caso de se
vir a concluir que tal notificação deva ser pessoal, tal não aconteceria
em consequência dos preceitos em causa.

Avancemos então.
O n. 1 do art. 64o do CPT dispõe que ”os actos em matéria tributária

que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só
produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam notificados”.

Por seu turno, o art. 65o dispõe o seguinte:
”1. As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta re-

gistada com aviso de recepção, sempre que tenham por objecto actos
ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos con-
tribuintes ou a convocação para estes participarem em actos ou
diligências.

”2. As notificações não abrangidas pelo número anterior serão efec-
tuadas por carta registada.

”...
”4. As notificações serão pessoais nos casos previstas na lei ou

quando a entidade que a elas proceder o entender necessário...”.
Daqui resulta que, à míngua de disposição expressa da lei em sentido

contrário, a forma obrigatória de notificação da liquidação em causa
seja a carta registada com aviso de recepção, podendo obviamente
a entidade respectiva utilizar facultativamente a notificação pessoal.
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Na verdade, estamos perante decisão susceptível de alterar a si-
tuação tributária do recorrente. Isto para utilizar a própria termi-
nologia da lei.

No sentido ora exposto podem ver-se Alfredo Sousa e José Paixão,
in CPT, Comentado e Anotado, 3a Edição, em anotação ao art. 65o

do referido Código.
Não tem pois aqui aplicação o disposto no art. 66o, n. 1, do CPT,

como defende o Mmo Juiz, pelo que não se pode falar em notificação
presumida.

De qualquer modo, sempre diríamos que a presunção, no caso,
não funcionaria, por isso que a carta registada, contendo a notificação
da liquidação, foi devolvida.

E devolvida, não por recusa do recorrente em a receber, mas sim
por não ter sido reclamada. Eventualmente, como diz o recorrente,
por não se encontrar em casa, atento o período natalício que decorria.

Concluímos assim que a notificação foi feita por forma não regular.
Que consequências?
Antes de avançarmos na solução a encontrar, impõe-se saber se

tem aplicação o art. 254o, n. 3 do CPC, cuja redacção, à data, era
a seguinte:

”Se a parte não tiver constituído mandatário, as notificações ser-
-lhe-ão feitas nos termos estabelecidos para as notificações aos
mandatários”.

Dispunha, por sua vez, o art. 254o do CPC:
” 1. Os mandatários são notificados por carta registada com aviso

de recepção, dirigida para o seu escritório ou domicílio escolhido,
mas também podem ser notificados pessoalmente pelo escrivão quan-
do este os encontre no edifício do tribunal.

”...
”3. A notificação não deixa de produzir efeito pelo facto de os

papéis não serem devolvidos ou de o aviso de recepção não vir assinado
ou datado, desde que a remessa tenha sido feita para o escritório
do mandatário ou do domicílio por ele escolhido; em qualquer desses
casos, ou no de a carta não ter sido entregue no escritório ou domicílio
por ausencia do destinatário, juntar-se-á ao processo o sobrescrito
ou aviso de recepção, considerando-se a notificação efectuada no se-
gundo dia posterior aquele em que a carta foi registada”.

Serão aplicáveis, ao caso dos autos, tais normativos?
Entendemos que não.
Na verdade, em tais situações, já o interessado, na sua qualidade

de réu (e é esta que importa) fora necessariamente chamado ao pro-
cesso, através de citação. Citação que, ou é pessoal, ou, não o sendo,
é feita através de mecanismos, previstos na lei, que asseguram, tanto
quanto possível, o conhecimento, por parte do réu, de que lhe foi
instaurado um processo - vide artos. 233o e ss. do CPC.

Não podendo pois equivalerem-se as situações, entendemos que
não é aplicável, nesta hipótese, o art. 254o, 3, do CPC.

E como não se fez prova de que os recorrentes se furtaram a
receber a notificação, entendemos que a notificação só teve lugar
em 12 de Janeiro de 1996, data em que os recorrentes receberam
pessoalmente a carta de notificação da liquidação.

No sentido ora exposto, pode ver-se o Acórdão deste Tribunal
de 27/11/96 (rec. n. 20.692).

Mas será que o Mmo Juiz tem razão quando diz que o art. 33o

do CPT é uma disposição substantiva, de carácter inovador, e como
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tal só tem aplicação para o futuro, daí concluindo que só é aplicável
aos factos tributários ocorridos após 1 de Julho de 1991, sendo pois
inaplicável ao caso dos autos?

Pois bem. Concordamos com o Mmo Juiz quando diz que o art. 33o

do CPT é uma norma de carácter substantivo, e como tal sem aplicação
retroactiva.

Porém, aqui a caducidade decorre do próprio Código do IRS, e
não do art. 33o do CPT.

É a lei que diz que o imposto tem que ser liquidado no prazo
de 5 anos, devendo a notificação ser feita dentro do mesmo prazo
- art. 84o, 1, do CIRS.

Trata-se de um prazo de caducidade.
E tanto assim é que a epígrafe de tal artigo é esta mesma (”prazo

de caducidade”).
Não há assim que recorrer ao art. 33o do CPT, por isso que há

uma norma especial no CIRS que resolve expressamente esta situação.
Norma obviamente vigente à data da ocorrência do facto tributário.

Concluímos assim que, tendo a liquidação de IRS ocorrido para
além dos anos seguintes àquele a que o rendimento respeita, há ca-
ducidade do direito do Estado à liquidação.

A decisão recorrida não pode pois manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso

interposto, revogando-se a sentença recorrida e anulando-se, em con-
sequência, o acto de liquidação impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Fonseca Li-
mão — Coelho Dias. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recursos per saltum. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo apenas tem competência para conhecer
directamente dos recursos interpostos directamente dos
tribunais tributários de 1a instância (recursos per saltum)
quando estes tenham por exclusivo fundamento matéria
de direito.

II — Tal não é o caso quando se alegue e conclua para além
e contra o considerado na sentença, respectivamente, que
«todas as empresas de transporte sempre praticaram o
regime de isenção do IVA nas suas operações de trans-
porte de aluguer» e que «a empresa agiria por conta e
no interesse do cliente final que assegura o transporte
de passageiros para o estrangeiro».

Recurso no 22 025. Recorrente: Caima Transportes, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Benjamim Silva Ro-
drigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

A - O relatório.
1. Caima Transportes, L.da, com os demais sinais dos autos, di-

zendo-se inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de
1a Instância de Aveiro de 97.02.28, que julgou improcedente a im-
pugnação por si deduzida contra o acto de liquidação do IVA relativo
ao ano de 1992, e dos juros compensatórios correspondentes, dos
montantes respectivos de 6 704 090$00 e 820 154$00, dela recorre
directamente para esta formação judicial, pedindo a sua revogação.

2. Como causa de pedir, a impugnante alegara, em síntese, que
o acto violava as alíneas p) e r) do n.o 1 do art.o 14o do CIVA por-
quanto, dizendo a liquidação respeito a «transporte de passageiros
com destino ou proveniência ao estrangeiro. Ainda que em regime
de aluguer, efectuadas por empresas de transportes públicos de pas-
sageiros, com veículos licenciados para o transporte colectivo» (trans-
crição das suas palavras), este gozava da isenção do imposto sobre
o valor acrescentado nelas previsto.

3. A decisão recorrida em resumo, no entendimento de que as
invocadas normas apenas contemplavam a isenção do imposto em
causa relativamente a operações «de transporte de pessoas prove-
nientes ou com destino ao estrangeiro» ainda que essas «prestações
de serviços fossem realizadas por intermediários que actuem em nome
e por conta de outrem» e não em relação a «prestações de serviços
de aluguer de autocarros com condutor destinados a passeios de con-
vívio e circuitos turísticos com passagem em território internacional,
era o que havia acontecido, além de que nunca se poderia considerar
que a impugnante agisse, em tal quadro de facto, em nome e por
conta da entidade locadora do transporte.

4. Contra o decidido e em abono da pretendida alteração do julgado,
a recorrente esgrime, agora, nas suas alegações e em resumo, que
os contratos que celebrou nos termos dos art.os 41o e 42o do Re-
gulamento de Transportes e por estes qualificados de «contratos de
aluguer» não são uma mera prestação de serviços nem um verdadeiro
contrato de aluguer. Nas a realização de uma operação de transporte
nos termos legais e esta está isenta de IVA «como sempre foi praticado
por todas as empresas de transporte, quer públicas, quer privadas»
(transcrição) e que, «ainda que não fosse assim, sempre a situação
seria de actuação por conta e interesse do cliente final que assegura
o transporte de passageiros para o estrangeiro» (transcrição) e esta
como operação acessória estaria Isenta de IVA.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pronunciou-se, no seu pa-
recer, pela incompetência hierárquica deste tribunal sob pretexto de
que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito
por assentar em factos (acabados de assinalar por transcrição) que
não foram levados em conta na sentença recorrida.

6. Ouvidas as partes sobre esta questão, nenhuma delas respondeu.
Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação.
A questão prévia da incompetência deste tribunal.
O conhecimento desta questão prévia, que segundo os termos da

lei é até oficioso, precede o de qualquer outra matéria (art.os 101o

e 102o do C. P. Civil e 3o da L.P.T.A.), dado que prejudica o jul-
gamento, nesta sede de recurso de todas as demais questões.

O art.o 32o n o1 al. b) do E.T.A.F. atribui à Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a competência para
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«conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tribunais tribu-
tários de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de
direito».

Por seu lado, no art.o 41o n o 1 al. b) do mesmo E.T.A.F. estatui-se
que a competência para conhecer dos recursos cabe à Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo quando eles
tenham por fundamento matéria que não seja exclusivamente de di-
reito 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, segundo a sua óptica, determinar uma
solução da causa diferente da decidida ou ditada na decisão recorrida,
independentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico
que tenham as afirmações de Pacto aí feitas ou seja, da sua idoneidade
jurídica para justificar a solução pretendida, no confronto do direito
aplicável com a factualidade dada por assente na decisão recorrida.

É que este é um aspecto que 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 dos que constam da decisão
recorrida.

E o critério jurídico emergente de várias disposições legais (cfr.,
entre outros, os art.os 511o n o 1, 653o, 655o, 657o, 659o, 646o no

4, 722o n.os 1 e 2 e 729o n o 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 principio dispositivo, são
uma questão de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam
a normas ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente vio-
lados ou desaplicados, na sua determinação, interpretação ou apli-
cação, ou se, ou também, à consideração de quaisquer factos naturais
ou ocorrências da vida real (fenómenos da natureza ou manifestações
concretas da vida, mesmo que do domínio do espírito ou da vontade),
cujo conhecimento implique a elaboração de qualquer Juízo proba-
tório 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 (n.o 2 do art.o 721o do C.
P. C), 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 recorda violou disposição expressa de lei que exija certa
especule de prova para a existência do facto ou que fixe a força
de determinado meio de prova (art.o 722o, n.o2 do C.P Civil).

Em todo o caso, o fundamento específico do recurso é ainda aqui,
em primeiro lugar ou directamente, urna questão de interpretação
ou de aplicação da lei relativa à força probatória específica de certos
meios de prova, estabelecida, legalmente, em função do facto pro-
bando ou do meio de prova.
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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.

Ora, se se analisarem as conclusões do recurso, que constituem
a síntese do alegado, conclui-se que a recorrente faz afirmação de
factos, aferidos estes segundo o critério jurídico acabado de expor,
que estão para além fixado no probatório da sentença recorrida ou
até contra ele.

É o que se passa com a asseveração (conclusão 8a) de que «todas
as empresas de transporte, quer públicas, quer privadas, sempre pra-
ticaram o regime de isenção de IVA nas suas operações de transporte
em regime de aluguer».

Estamos perante a invocação de um acontecimento do mundo his-
tórico que não foi encarado na sentença, que está para além do pro-
batório aí tido em conta.

É também o que se passa com a alegação, embora feita a título
subsidiário, de que a «empresa sempre agiria por conta e no interesse
do cliente final que assegura o transporte de passageiros para o
estrangeiro».

Só que, neste caso, o que a recorrente faz é controverter o resultado
do juízo de facto tirado em matéria probatória de livre apreciação
exactamente em sentido contrário pelo tribunal recorrido.

Na verdade, relativamente a esta matéria, a decisão recorrida ajui-
zou que «nunca se poderia considerar que a impugnante actuou em
nome e por conta da entidade locadora ou seja, como mandatária
e com poderes de representação desta».

Vêm pois, propostas ao tribunal ad quem questões de conhecimento
de matéria de facto de cuja relevância, pertinência, merecimento ou
acerto jurídico não tem ele de aquilatar.

Não tem, pois, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo, mas a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo, 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 àquela Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo, para quem o recorrente pode
pedir, oportunamente, a remessa dos autos (art.o 47o do C.P.T.).

Custas pelo recorrente com taxa de justiça de 20 000$00 e pro-
curadoria de 40 %.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues - Re-
lator — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes. — Fui presente António
Motta Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição; prazo.
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Doutrina que dimana da decisão:

Ocorrendo a citação do executado em 20/7/94 é de concluir
pela tempestividade da petição de oposição, apresentada
em 15/4/94, pois que não se mostra excedido o prazo de
20 dias referido no arto 285o, no 1, al. a), do CPT, quer
se considere que este tem natureza substantiva quer adjectiva.

Recurso n.o 22 040, em que é recorrente Ministério Público e José
Luís da Rocha Martins Cristino e recorrida Fazenda Pública e em
que foi Relator o Exmo Sr Conso DR. FONSECA LIMÃO.

O Mo Po e José Luís da Rocha Martins Cristino, não se conformando
com a sentença do Mo Juíz do TT de 1a Instância de Viana do Castelo,
dela interpuseram recurso para este STA.

O Mo Po concluiu da seguinte forma:
1 - O prazo de 20 dias para deduzir oposição à execução fiscal

- arto 285o, no 1, do CPT - é um prazo judicial.
2 - A contar nos termos do arto 144o 3 do CPC, por força do

preceituado pelo no 3 do arto 49, do CPT.
3 - Suspendendo-se, por isso, durante as férias judiciais, sábados,

domingos e dias feriados.
4 - Tendo o oponente sido citado em 20/7/94, é tempestiva a apre-

sentação da oposição em 15 de Setembro de 1994.
5 - Ao decidir como decidiu o Mo Juiz ”a quo” violou as conjugadas

disposições dos artigos 2o, f), 49o, no 3 e 285o, no 1, todos do CPT
e 144, 3 do CPC.

Por sua vez, o oponente José Luís da Rocha Martins Cristino,
traçou o seguinte quadro conclusivo:

1 - A enumeração constante no arto 118o, no 2, tem natureza me-
ramente exemplificativa, não se considerando por isso que os processos
aí descritos sejam os únicos que assumem a natureza de processos
judiciais tributários.

2 - O processo e oposição à execução fiscal, é um processo de
natureza judicial tendo em conta a sua própria natureza ou interesses
e os direitos que a lei pretende ser acautelados com tal processo.

3 - O prazo para a dedução à execução fiscal é um prazo de natureza
adjectiva, contando-se o mesmo, nos termos do arto 145o do CPC.

4 - A Douta Sentença recorrida ao julgar intempestiva a oposição,
violou, nomeadamente, os artos 118o da CPT, 145o do CPC e o arto 2o

do CPT.
Cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como assente os seguintes factos:
O oponente foi citado para os termos da oposição em 20/7/94,

tendo dado a entrada a esta oposição em 15/9/94.
A questão a decidir consiste em saber se a petição de oposição

foi ou não apresentada tempestivamente.
Nos termos do arto 285o, no 1, al. a), do CPT e oposição pode

ser deduzida no prazo de 20 dias a contar da citação pessoal . . .
O Mo Juiz “a quo” considerou que este prazo deve contar-se nos

termos do arto 49o, no 2, do CPT que, por sua vez, remete para
o arto 279o do C.Civil.

Dispõe este preceito na alínea e):
O prazo que termina em domingo ou dia feriado transfere-se para

o primeiro dia útil; aos domingos e dias feriados são equiparados
as férias judiciais, se o acto sujeito a prazo tiver de ser praticado
em juízo.
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A oposição é um acto que, embora praticado na repartição de
finanças, pois é aí que deve ser apresentada a respectiva petição (v.
arto 289o, no 1 do CPT), é dirigido ao Juiz do Tribunal Tributário,
a quem compete a sua apreciação (v. arto 237o, no 2, do CPT).

A oposição é, pois, acto a praticar em juízo.
Assim, se o prazo para a deduzir terminar em férias, como é o

caso, transfere-se para o primeiro dia útil o seu termo.
Na hipótese dos autos, a considerar-se o prazo para a oposição

como substantivo, o seu termo coincide com o dia 15/9/94, dia em
que foi apresentada a petição de oposição, pois foi esse o primeiro
dia útil após as férias judiciais.

Por outro lado, a considerar-se que o referido prazo tem natureza
judicial, como vem sendo reconhecido por este STA (v. Ac.s de 2/6/93,
rec. 15786 e 5/7/94, rec. 19377), uma vez que a citação ocorreu a
20/7/94, quando decorriam as férias judiciais, que suspendiam o seu
decurso, forçoso é reconhecer que aquele se iniciou em 15/Set./1994
(v. arto 144o, no 3 do C.P.Civil, na redacção anterior à que lhe foi
dada pelo DL 329-A/95 do 49o, no 3 do CPT).

Em suma, na hipótese dos autos, não se mostra excedido o prazo
para a dedução da oposição, quer se considere que aquele tem natureza
substantiva quer adjectiva.

Termos em que, revogando a decisão recorrida, se acorda em con-
ceder provimento aos recursos.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Petição inicial de impugnação. Avaliação da sua ineptidão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A petição inicial será inepta se faltar o pedido ou se
este for indicado em termos verdadeiramente obscuros
ou ambíguos.

II — Mera imperfeição na sua formulação, quando da petição
resulta, com clareza, qual a pretensão do impugnante,
não integra ineptidão daquele articulado.

III — Assim, ressaltando, claramente, da petição duma impug-
nação, conforme, aliás, compreendeu a FaPa, pretender-se
a anulação da liquidação impugnada, a utilização do
termo ”suspensa”, em vez de ”anulada”, reportado àquele
acto tributário, não consubstancia ininteligibilidade do
pedido.

RECURSO No 22.048 em que é recorrente SOLEASING - Comércio
e Aluguer de Automóveis, SA e recorrida Fazenda Pública e em
que foi Relator o Exmo Sr Conso DR. COELHO DIAS.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. ”SOLEASING - Comércio e Aluguer de Automóveis, SA”, in-
conformada com a sentença de fls. 38, na qual, por ineptidão da
petição inicial da impugnação que deduzira contra a liquidação de
IRC, relativa ao exercício de 1989, no montante de 2.067.699$00,
se declarou nulo todo o processado, absolvendo-se a Fazenda Pública
da instância, daquela decisão veio recorrer para este STA, assim con-
cluindo, em síntese, a alegação do recurso:

- Da leitura da parte final da petição, que transcreve, resulta clara
e inequivocamente que se pretende a anulação da liquidação, embora,
por ”lapsus linguae”, se tenha escrito ”suspensa” em lugar de
”anulada”;

- Esse erro material não pode conduzir à negação do direito à
reparação devida, desaproveitando-se a actividade processual, com
negação dos princípios da economia e melhor justiça material, que
devem ser observados, conforme se tem reconhecido, nomeadamente
no ac. deste STA, 2a Secção, de 17.1.96, ”AD” 415, pg. 857, que
cita;

- A sentença recorrida violou, assim, os artigos 119o, 1, a), 120o,
a), 127o, 1 e 129o, 3, do CPT, e 265o, 2, do CPCivil.

1.1 - Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste STA, emitiu parecer

no sentido de o recurso merecer provimento.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme se vê da petição inicial de f. 2, a ora recorrente veio,

ao abrigo do arto 120o do CPT, impugnar a liquidação adicional de
IRC, relativa ao exercício de 1989, com fundamento em errado apu-
ramento do lucro tributável, terminando a solicitar ”...seja suspensa
a liquidação notificada de Esc. 2.067.699$00”.

A fls. 33, foi proferido despacho a admitir a impugnação e a Fa

Pa, na sua contestação de fls. 35, depois de suscitar a questão da
irregularidade do pedido, por ter sido solicitada a suspensão da li-
quidação e não a sua anulação, o que deveria, em seu entender,
determinar, sem mais, ”... a improcedência da presente impugnação”,
acabou por apelar ao constante da informação-parecer da DSPIT
de Lisboa, de fls. 20, para responder aos argumentos da impugnante,
considerando a liquidação correctamente efectuada, com a consequen-
te improcedência da impugnação deduzida.

O Exmo Magistrado do Mo Po, junto do tribunal ”a quo”, emitiu
parecer no sentido de que a petição deveria ter sido liminarmente
indeferida, com fundamento na referida irregularidade da petição
formulada.

O Mmo Juiz, considerando que a impugnação judicial visa a anu-
lação do acto tributário impugnado, pelo que o pedido deve ser de
anulação e não de suspensão daquele, como o formulou a impugnante,
não sendo perceptível, por isso, o sentido desse pedido, que também
não fora entendido pela parte contrária, qualificou de inepta a petição,
por ser ininteligível a indicação do pedido, nos termos do arto 193o,
2, a), do CPCivil, e, consequentemente, anulou todo o processado,
absolvendo a Fa Pa da instância.

Ora, como é sabido e também afirma o Mmo Juiz na sentença
recorrida, ”O objecto da impugnação judicial é um acto tributário
(...) inquinado de ilegalidade e que, por isso, deve ser anulado total
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ou parcialmente” (cfr. A. de Sousa e S. Paixão, ”CPT, Coment. e
Anot.”, 2a ed., pg. 241).

Estamos, sem dúvida, perante um contencioso de anulação, em
que o pedido a formular pelo impugnante só pode ser a anulação,
total ou parcial, do acto impugnado, a declaração da sua inexistência
ou nulidade - cfr. arto 143o, do CPT - em correspondência com os
vícios que lhe sejam imputados, conforme resulta, também, dos artos
18o, e 120o e segs., daquele diploma.

E, sendo o pedido o meio de tutela jurisdicional pretendido pelo
autor, a petição será inepta, se ele faltar ou se a sua indicação for
feita em termos verdadeiramente obscuros ou ambíguos (ininteligíveis)
- cfr. A.Varela, M. Bezerra e S. e Nora, ”Manual de Processo Civil”,
2a ed. pgs. 245/246.

Mas, essa ininteligibilidade terá de ser total, por forma a tornar
incompreensível o meio de tutela que se pretende, não bastando mera
imperfeição na indicação do pedido, desde que da leitura da petição
se alcance, com clareza, qual a pretensão, no caso, da impugnante,
como resulta, aliás, do disposto no no 3 do arto 193o do CPCivil
(cfr. Jacinto Rodrigues Bastos, ”Notas...”, Vol. I, pgs. 386 e 387, e
o ac., deste STA, citado pela recorrente, de 17.1.96, ”AD”, no 415
pg. 852).

Assim, no caso dos autos, em que da leitura da petição se vê,
sem dúvida, que a impugnante pretendia a aniquilação jurídica da
liquidação tributária de que era sujeito passivo (cfr. ac. citado), e
considerando, ainda, que a Fa Pa, embora tenha arguido a ”irregu-
laridade do pedido”, que não, sequer, a ineptidão da petição em
virtude da falta ou ininteligibilidade daquele, bem o compreendeu,
pois se opôs, de fundo, à pretensão da impugnante dependendo que
a liquidação estava correctamente efectuada, o simples lapso na uti-
lização do termo ”suspensa”, em vez de ”anulada”, referido à liqui-
dação, acto tributário que fora impugnado, não consubstancia a inin-
teligibilidade do pedido.

Deste modo, porque assim não se entendeu na sentença recorrida,
não pode a mesma manter-se na ordem jurídica.

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se tal
decisão, para que outra seja proferida no tribunal ”a quo” que não
seja de absolvição da Fa Pa da instância, pelos fundamentos da ora
revogada.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim de Almeida Lopes — António José Pim-
pão. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recursos per saltum. Incompetência hierárquica.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo apenas tem competência para conhecer
directamente dos recursos interpostos directamente dos
tribunais tributários de 1a instância (recursos per saltum)
quando estes tenham por exclusivo fundamento matéria
de direito.

II — Tal não é o caso quando se conclua para além do con-
siderado na sentença que a recorrida deduziu conscien-
temente imposto apoiado em documentos emitidos por
não sujeitos passivos de IVA.

Recurso n.o 22 060; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: J. Go-
mes-Sociedade de Construções do Cávado, L.da; Relator: Juiz-Con-
selheiro Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. A Fazenda Pública, afirmando-se inconformada com a sentença

do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, de 19/07/97, que,
julgando procedente a impugnação judicial deduzida por J. Gomes-
-Sociedade de Construções do Cávado, L.da, anulou os actos de li-
quidação adicional do IVA, do montante de 19 554 458$00, dela
recorre directamente para esta formação judicial pedindo a sua
revogação.

2. A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que
as liquidações eram ilegais por se estribarem numa errada interpre-
tação e aplicação do n.o 2 do art.o 19o do CIVA segundo a qual
a Administração Fiscal «sem qualquer averiguação prévia no sentido
de verificar se foi pago o montante de certo IVA que um sujeito
passivo pretende deduzir, pode recuperar tal dedução sob alegação
de que tal imposto foi mencionado em factura donde consta um nú-
mero de identificação fiscal do emitente inválido».

3. A recorrente refuta o decidido com base nas razões condensadas
nas seguintes proposições conclusivas das suas alegações:

«- O sujeito passivo conscientemente deduziu o imposto ora im-
pugnado apoiado em documentos emitidos por não sujeitos passivos
ou dito à maneira do legislador do CIVA, não emitidos por outros
sujeitos passivos de IVA;

As liquidações impugnadas foram tempestivas e em forma legal,
notificadas à impugnante que as não quis pagar e daí a presente
impugnação.

- A douta decisão sob recurso, salvo melhor opinião, erra ao con-
siderar que a Administração Fiscal não fundamentou em termos legais
as ditas liquidações nem as notificou em forma legal ao sujeito passivo
e erra ainda ao admitir como conferindo direito à dedução do IVA
neles mencionado, em documentos processados por não sujeitos pas-
sivos de imposto, como tais se considerando aqueles que têm numero
de identificação fiscal válido nem se encontram inscritos nos ficheiros
de sujeitos passivos de IVA;

- Foram violados os artigos 27o, 19o e 72o do CIVA e os artigos 21o

e 22o do CPT».
4. A recorrida contra-alegou batendo-se pela confirmação do

julgado.
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5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste tribunal emitiu parecer
no sentido da sua incompetência hierárquica por o recurso não ter
por exclusivo fundamento matéria de direito já que na conclusão pri-
meira das alegações se afirma um facto não estabelecido na decisão
recorrida.

6. Ouvidas as partes sobre esta questão prévia apenas a recorrida
respondeu, fazendo-o no sentido do seu desatendimento.

B - A fundamentação.
A questão prévia da incompetência deste tribunal.
O conhecimento desta questão prévia, que segundo os termos da

lei é até oficioso, precede o de qualquer outra matéria (art.os 101o

e 102o do C. P. Civil e 3o da L.P.T.A.), dado que prejudica o jul-
gamento, nesta sede de recurso, de todas as demais questões.

O art.o 32o n o1 al. b) do E.T.A.F. atribui à Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a competência para
«conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tribunais tribu-
tários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de
direito».

Por seu lado, no art.o 41o n o 1 al. b) do mesmo E.T.A.F. estatui-se
que a competência para conhecer dos recursos cabe à Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo quando eles
tenham por fundamento matéria que não seja exclusivamente de di-
reito, 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, segundo a sua óptica, determinar uma
solução da causa diferente da decidida ou ditada na decisão recorrida,
independentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico
que tenham as afirmações de facto aí feitas ou seja, da sua idoneidade
jurídica para justificar a solução pretendida, no confronto do direito
aplicável com a factualidade dada por assente na decisão recorrida.

É que este é um aspecto que 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 dos que constam da decisão
recorrida.

E o critério jurídico emergente de várias disposições legais (cfr.,
entre outros, os art.o s 511o n o 1, 653o, 655o 657o 659o 646o n o 4
722o n.os 1 2 e 729o no 2 do C. P. Civil) para avaliar se as afirmações
feitas nas conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão
recorrida, enformadas dentro do princípio dispositivo, são uma questão
de facto ou questão jurídica, é o de apurar se elas apelam a normas
ou princípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados ou
desaplicados, na sua determinação, interpretação ou aplicação, ou
se, ou também, a consideração de quaisquer factos naturais ou ocor-
rências da vida real (fenómenos da natureza ou manifestações con-
cretas da vida, mesmo que do domínio do espírito ou da vontade),
cujo conhecimento implique a elaboração de qualquer juízo probatório
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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 (n.o 2 do art.o 721o do C.
P. C), 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 (art.o 722o, n.o 2 do C. P. Civil).

Em todo o caso, o fundamento específico do recurso é ainda aqui,
em primeiro lugar ou directamente, uma questão de interpretação
ou de aplicação da lei relativa à força probatória específica de certos
meios de prova, estabelecida, legalmente em função do facto probando
ou do meio de prova.

Só por decorrência da solução dada a essa questão de direito é
que o tribunal de revista poderá acabar por fixar os factos induzidos
por esses meios de prova.

Ora, se se analisarem as conclusões do recurso, que constituem
a síntese do alegado, conclui-se que a recorrente faz afirmação de
um facto, aferido este segundo o critério jurídico acabado de expor,
que está para além do probatório fixado da sentença recorrida.

Na verdade, sustenta a recorrente que a recorrida deduziu con-
scientemente imposto apoiado em documentos emitidos por não su-
jeitos passivos de IVA, pretendendo com tal afirmação demonstrar
a existência de uma situação de facto subsumível à hipótese normativa
estabelecida no art.o 72o do CIVA e, decorrentemente, a legalidade
da liquidação e o erro de julgamento da primeira instância ao decretar
a sua anulação.

A consciência de um facto representa um fenómeno do foro psi-
cológico que como tal faz parte do mundo natural, constituindo ma-
téria de facto apenas perceptível por induções ou ilações judiciais
ou seja, com recurso a juízos de prova livre.

Ora, este facto não se encontra fixado na decisão recorrida.
Vem, pois, proposta ao tribunal ad quem uma questão de conhe-

cimento de matéria de facto de cuja relevância, pertinência, mere-
cimento ou acerto jurídico não tem ele de aquilatar.

Não tem, assim, o recurso por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente para dele conhecer não é
este Supremo, mas a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo, 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 àquela Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo, para quem a recorrente pode
pedir, oportunamente, a remessa dos autos (art.o 47o do C.P.T.).

Custas pela recorrida por ter deduzido oposição com taxa de justiça
de 20 000$00 e procuradoria de 40%.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues — Ernâni
Figueiredo — Almeida Lopes. — Fui presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Embargos de terceiro. Terceiro adquirente dos bens. Sisa an-
terior. Privilégio imobiliário. Direito de sequela.

Doutrina que dimana da decisão:

O terceiro adquirente de bens pode embargar de terceiro a
penhora efectuada em processo de execução fiscal que hou-
ver sido instaurado para cobrança de sisa anterior à trans-
missão e que goza de privilégio imobiliário e de direito de
sequela se a mesma execução ainda não tiver revertido con-
tra ele.

Recorrentes: José Alberto Gomes Veloso Dias e mulher; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Silva Ro-
drigues.

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

A — O relatório.
1. José Alberto Gomes Dias e mulher Gracinda Matos Viegas Leão

Veloso Dias, com os demais sinais dos autos, dizendo-se inconfor-
mados com a sentença do tribunal Tributário de 1.a Instância de Faro,
de 28.04.97, que julgou improcedentes os embargos de terceiro que
deduziram contra a penhora da fracção autónoma designada pela
letra I, correspondente ao 1.o andar C do prédio urbano constituído
em propriedade horizontal, inscrito na matriz da freguesia de Santa
Maria do Concelho de Lagos sob o n.o 1948, efectuada no processo
de execução fiscal movido contra a sociedade Moreira e Moreira,
L.da, dela recorrem directamente para esta formação judicial, pedindo
a sua revogação e substituição por outra que julgue os embargos
procedentes.

2. A decisão recorrida estribou-se, em síntese, no entendimento
de que, muito embora os embargantes fossem titulares, à data da
penhora, do direito de posse sobre a fracção identificada este não
era oponível à Fazenda Nacional em virtude da execução fiscal correr
por dívida de sisa e desta gozar de privilégio imobiliário sobre o
imóvel nos termos do art.o 130 do CIMSISSD, e poder executá-lo
a todo o tempo, mesmo tendo passado para o poder de terceiro.

3. Refutando o decidido, os recorrentes contrapõem, nas suas ale-
gações de recurso que, estando assente serem eles possuidores da
fracção e tendo eles também a qualidade de terceiros na execução
fiscal de que resultou a penhora, até porque não foram citados para
a execução, nem tinham de o ser, por a Fazenda Nacional não os
ter accionado para mediante a sua reversão fazer valer o respectivo
privilégio, os respectivos embargos devem proceder e que a existência
do invocado privilégio não obsta a este efeito, pois estando-se perante
uma garantia de cumprimento das obrigações, ele apenas facultaria
ao seu beneficiário o direito de accionar o terceiro possuidor naquela
execução, fazendo-a reverter contra este, em caso de falta ou de in-
suficiência dos bens do originário devedor, o que não aconteceu.

3327

4. A Fazenda Pública contra-alegou pedindo a confirmação do jul-
gado, argumentando, com tal propósito, que o privilégio permite per-
seguir o imóvel no poder de terceiro adquirente e que a falta do
despacho de reversão da execução e da citação deste em tal processo
apenas podem ser nele suscitadas e não em sede de embargos de
terceiro.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pronunciou-se, no seu pa-
recer, pelo não provimento do recurso, objectando que o privilégio
de que goza a sisa permite que, para a sua cobrança, se penhore
o respectivo imóvel, ainda que em poder de terceiro.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se o terceiro adquirente de imóvel que não haja

sido chamado à execução fiscal instaurada para cobrança de sisa a
ele respeitante pode embargar de terceiro a penhora ali efectuada
sobre o mesmo.

2. A matéria de facto.
O quadro fáctico que a decisão recorrida deu por assente é o

seguinte:
a) Na execução fiscal n.o 135.1/92 instaurada contra Moreira e Mo-

reira, L.da foi penhorada em 29/03/93 a fracção autónoma com a
letra C, correspondendo ao 1o andar C do prédio urbano constituído
em regime de propriedade horizontal, inscrito na matriz da freguesia
de Santa Maria do concelho de Lagos sob art.o 1948.

b) A dívida exequenda diz respeito a sisa e juros compensatórios
devidos, desde 31.08.92, pela transmissão do lote 15 e do tosco da
construção urbana de um edifício de três andares aí implantado, re-
ferente a escritura de compra e venda feita pela dita firma a José
Domingos Santos Fernandes e mulher em 23.10.87, com isenção de
sisa nos termos do art.o 11o n.o 3 do Código da Sisa.

c) Por escritura pública de 24.10.88, os embargantes adquiriram
por compra à dita sociedade Moreira e Moreira, L.da a dita fracção
autónoma pelo preço de 6.000.000$00.

d) Nesse apartamento passou a residir habitualmente primeiro o
embargante, depois os seus sogros e por último apenas a sogra, dado
o falecimento do sogro.

e) A embargante também aí ficava quando vinha visitar o marido
e os seus pais.

f) Os embargantes tiveram conhecimento da efectuação da penhora
em meados de Agosto de 1993.

g) Tal penhora foi registada em 06.04.93 — Apres. 16, inscrição
F1.

h) A fracção penhorada representa 82,093 % do valor total do
prédio.

3. O mérito do recurso.
Diz o art.o 130o do Código Municipal da Sisa e do Imposto Sobre

as Sucessões e Doações (doravante apenas C. Sisa), na redacção ao
tempo, que «A Fazenda Nacional tem privilégio mobiliário e imo-
biliário sobre os bens transmitidos, nos termos do Código Civil, para
ser paga da sisa e do imposto sobre as sucessões e doações, podendo
executar a todo o tempo esses bens, embora tenham passado, antes
ou depois da liquidação, para o poder de terceiro, salvo se o tiverem
sido por venda judicial em processo a que o Estado deva ser chamado
a deduzir os seus direitos».



(1) Cf. Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão. Código de Processo Tributário,
Anotado, 1991, págs. 448.
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Querem estes termos dizer que o credor tributário goza por força
do preceito, não só do direito de ser pago com preferência sobre
os demais credores sobre o valor dos bens a que respeita a sisa ou
o imposto sobre as sucessões e doações (o que lhe advém do facto
de ser titular de privilégio mobiliário e imobiliário, ambos especiais),
como do direito de sequela sobre os mesmo bens para ser pago dos
mesmos créditos, expresso no velho brocardo latino ubi rem meam
invenio ibi vindico.

Mas este direito de sequela entendido enquanto direito do credor
de perseguir e executar os bens no património de terceiro para ser
pago do seu crédito, caso para aí se tenham deslocado, tem uma
diferente dimensão material consoante diga respeito a dívida tributária
ou não.

É que, segundo o disposto no n.o 2 do art.o 56o do C. P. Civil,
a execução seguirá logo contra o terceiro em cujo poder os respectivos
bens estejam, caso o exequente pretenda fazer valer essa garantia.

E, por modo logicamente congruente, manda-se no art.o 835o do
mesmo compêndio normativo que também a penhora começará logo
pelos bens sobre que incida tal garantia independentemente de
nomeação.

O momento da realização coerciva dos efeitos garantísticos próprios
do direito de sequela está, pois, no direito comum, na mão do credor:
é ele quem decide contra quem é proposta a execução, se apenas
contra o terceiro, se apenas contra o devedor se contra ambos e
tudo isto, evidentemente, sem prejuízo da execução poder depois se-
guir contra aquele que não fora inicialmente demandado, limitando-se
a penhora relativa ao terceiro apenas aos bens sobre que incida tal
garantia.

Ora, nas dívidas de natureza tributária, coisas são diferentes. Aqui
o credor não goza imediatamente daquela faculdade estabelecida pela
lei processual civil.

Para que a execução fiscal siga (possa reverter) contra os terceiros
adquirentes dos bens, torna-se necessário que ocorram as seguintes
condições:

- que o originário devedor ou seus sucessores não tenham bens
penhoráveis ou estes sejam insuficientes;

- que os bens estejam sujeitos a privilégio mobiliário especial ou
imobiliário ou outra garantia real (direito de sequela hipoteca legal):

- que a aquisição de tais bens por terceiros tenha ocorrido após
o nascimento do respectivo crédito fiscal, coetâneo da ocorrência dos
factos tributários, ou do registo da hipoteca;

- que essa aquisição não tenha resultado de venda ou adjudicação
em processo em que a Fazenda Pública devesse ser chamada a deduzir
os seus direitos, nos termos dos art.os 321o e 329o do C. P. Tributário
e 864o n. 1 als. b) e c) e 463o n.o 2 do C. P. Civil (1).

Ora estas limitações constantes do direito tributário representam
uma compressão, no âmbito do processo respectivo, do estatuto sub-
stantivo que o direito de sequela tem perante a lei civil.

O mesmo é dizer que a relação jurídico-tributária ou a obrigação
tributária tem aqui uma conformação garantística diferente da as-
sinalada pelo direito civil.

(2) A Acção Executiva Singular, Comum e Especial, Coimbra, 1970, págs. 351/352.
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E sendo assim, também o conceito de terceiro, exigido também
pela lei I adjectiva tributaria (art.os 319o e 2o al. f) do C. P. Tributário)
como um dos pressupostos dos embargos de terceiro tem aqui um
conteúdo diferente que é simples reflexo da natureza especial da obri-
gação exequenda fiscal.

Dizia-se no no 2 do art.o 1037o do C P. Civil vigente ao tempo
da realização da penhora dita ofensiva do direito dos recorrentes.
que se considerava terceiro «aquele que não tenha intervindo no pro-
cesso ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial, nem
represente quem foi condenado no processo ou quem no acto se
obrigou».

«O conceito de terceiro, — diz Artur Anselmo de Castro —, aparece
formulado, assim, na lei com abstracção da acção executiva, e com
referência exclusivamente ao facto da não sujeição à acção ou à sen-
tença, ou, quando o título for diferente, ao respectivo título» (2).

O que, no domínio tributário, importa saber é, pois, se o terceiro
está ou não abrangido pela sujeição decorrente do título substantivo
em que se baseia a execução ou dito de outro modo, pela obrigação
de pagamento da sisa por banda do sujeito passivo e relativa ao con-
creto imóvel, tal como ela foi verificada pelo acto tributário (liqui-
dação) e nos termos em que esta pode ser coactivamente realizada.

Vistas as coisas por este prisma, o terceiro adquirente dos bens
só não será terceiro para o efeito de poder embargar de terceiro
(legitimidade) a penhora efectuada em processo tributário instaurado
para a cobrança coerciva de imposto. Mando ele tenha passado a
ser parte na mesma execução por via da reversão da mesma contra
ele.

Enquanto não puder ser exigido ao terceiro adquirente dos bens
o cumprimento da obrigação garantida, na proporção correspondente
ao seu valor, o que pressupõe a verificação das citadas condições —,
o terceiro é absolutamente estranho ao título substantivo de que aquela
emerge.

A penhora dos bens de terceiro, quando efectuada sem que lhe
esteja a ser exibido na causa, segundo as referidas regras do direito
fiscal, o comprimento subsidiário da obrigação garantida ou seja, sem
que o terceiro tenha passado a ser, em concreto, parte na causa por
virtude da ocorrência condições a que estava sujeita a sua obrigação,
ofende manifestamente o seu direito de posse sobre tais bens.

Consequentemente, ele pode embargar de terceiro, defendendo
a sua posse.

Estamos perante uma especialidade do direito tributário que en-
contra a sua razão de ser na circunstância do legislador pretender
que a transmissão para terceiros dos bens sujeitos a privilégio especial
e direito de sequela saia afectada o mínimo possível, tanto mais que
não existe qualquer possibilidade segura do adquirente saber se existe
ou não a obrigação garantida, preocupação esta que foi ao ponto
de afirmar a ineficácia da garantia nos casos já assinalados na parte
final do citado art.o 130o do C. Sisa e n.o 1 do art.o 243o do C.
P. Tributário.

Não se objecte, como discorrem a sentença recorrida e a Fazenda
Pública, que o meio idóneo legalmente para o terceiro reagir contra
a penhora dos bens sujeitos à garantia sem que ele tenha passado
a ser parte na execução fiscal, por via da sua reversão, deve ser a
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arguição, no processo de execução, da falta da sua citação ou, co-
gitamos nós, a oposição à execução fiscal sob fundamento da ile-
gitimidade decorrente da inverificação das citadas condições de re-
versão da execução.

O primeiro argumento esquece que a penhora dos bens do terceiro
adquirente não pressupõe necessariamente que se esteja perante qual-
quer falta da sua citação que tenha de ser arguida no processo de
execução.

A obrigatoriedade da citação do terceiro está dependente de a
execução ter passado a correr também contra ele por força da reversão.
Ora, a reversão da execução é um efeito de direito, de modificação
subjectiva da instância, que está condicionado à verificação, em con-
creto, dos pressupostos previstos na lei.

Ela pressupõe um acto de verificação de tais requisitos, um acto
concreto de aplicação da lei. Se não se ordenou esta, também não
pode ocorrer aquela e nada há que arguir relativamente a ela. A
reversão não é, neste sentido, um acto que exista imediatamente por
força da lei, ope legis, mas um acto que existe por força da aplicação
da lei, a um caso concreto, ao contrário do que parece ter entendido
a decisão recorrida ao falar do caracter ”liminar” da reversão.

Quanto à defesa por oposição à execução.
A oposição tem como objecto a extinção da instância executiva

relativamente ao oponente. Ora, só pode extinguir-se o que já exista.
Para que exista, em relação ao terceiro, o objecto da oposição seria
necessário que se lhe estivesse a exigir o cumprimento da obrigação
exequenda, que ele seria parte na causa ou dito de outro modo ainda,
que a execução teria revertido contra ele.

Mas, para ser assim, seria preciso entender a realização da penhora,
pelo menos, na hipótese de não existir acto de reversão, pois no
caso deste existir sempre se poderia discutir se a efectivação daquela
não teria também o sentido de o dar a conhecer, se bem que por
modo implícito, como encarnando ou corporizando também um acto
de reversão da execução.

Só que, não sendo a realização da penhora um acto de sentido
unívoco, não se lhe poderá atribuir aquele valor, pois a sua aceitação
só seria legítima se a conclusão se apresentasse como conclusão forçosa
e inelutável.

Este raciocínio só teria sentido perante os referidos termos da lei
civil, mas já não perante os da lei tributária que são diferentes, como
se assinalou.

Mas há mais razões. A defesa dos direitos de terceiro satisfaz-se
inteiramente com a anulação, apenas, do acto da penhora que os
lesou. A reposição da legalidade mediante a reparação da ofensa
que lhe é feita não exige mais e o meio processual idóneo para a
conseguir é a oposição por embargos de terceiro.

Não exigindo a reparação do direito lesado do terceiro a anulação
de outros actos ou de todo o processo, — objecto este que, ao fim
e ao cabo, corresponde ao do processo de oposição —, seria ilógico
e infundado, do ponto de vista da utilidade e necessidade dos actos
processuais, que utilizassem os meios processuais estruturados legal-
mente para conseguir outros diferentes efeitos jurídicos e até, por-
ventura, de âmbito mais alargado (caso da oposição).

Finalmente, dir-se-á, ainda, que a aceitação da tese da Fazenda
Pública levaria à conclusão absurda de ter de admitir que, quer hou-
vesse quer não houvesse reversão da execução, o meio de defesa

3331

do terceiro adquirente dos bens seria sempre igual, não obstante a
lei substantiva (que tal é o carácter da disposição que prevê a sub-
sidiariedade da obrigação) prever a necessidade da reversão, sujei-
tando-a a certos pressupostos legais, e de a oposição ser o meio idóneo
para atacar a execução nos casos em que a reversão tenha sido efec-
tuada com violação dos mesmos.

Trata-se de solução que foi, aliás, seguida por este Supremo nos
acórdãos citados pelos recorrentes, de 9.11.66 e de 14.06.67, publicados
nos Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo anos
62o, págs. 204 e 72o, págs. 1777.

É claro que a doutrina exposta não pode ser transposta por inteiro
para o domínio da contribuição predial que também goza de privilégio
imobiliário (art.o 744o do C. Civil) e de direito de sequela (art.o 255o

e seu § único do C. Contribuição Predial), como, ao fim e ao cabo,
raciocinam a Fazenda Pública e o Ministério Público, acobertando-se
debaixo da invocação do acórdão deste tribunal de 18 de Dezembro
de 1991, proferido no recurso n.o 13 477 e publicado no Ap. Diário
da República, de 10.08.94 a págs. 1490 e segs.

E não vale por inteiro porque, acabando o sujeito passivo da con-
tribuição predial por identificar-se com o possuidor dos bens, o terceiro
adquirente poderá não ter a qualidade de terceiro.

Será o caso em que a contribuição não obstante ser liquidada a
outra pessoa, diga respeito ao período da sua posse: aqui o possuidor
estará sempre sujeito ao titulo substantivo da obrigação, ele será,
sempre, o devedor a título principal da obrigação.

É a situação sobre que discorre o acórdão e com a qual se concorda
sem ter que mudar-se nada ao que se afirmou.

A situação só será diferente quando a dívida por contribuição pre-
dial diga respeito a período anterior ao da posse do terceiro
adquirente.

Estamos, então, perante situações diferentes que reclamam também
soluções materialmente diferentes.

Confrontando, agora, a doutrina exposta com a decisão recorrida
apura-se que esta não se pode manter.

E não se pode manter porque ela afastou a possibilidade absoluta
dos recorrentes, como terceiros adquirentes e actuais possuidores da
fracção autónoma identificada na al. a) do probatório e a que respeita
a sisa exequenda poderem deduzir embargos de terceiro.

Ora, de acordo com a tese exposta, essa possibilidade não lhes
está vedada no caso de não ter sido ordenada a reversão da execução
contra eles por despacho anterior à realização da penhora.

Estamos, todavia, perante dúvida que o quadro de facto fixado
no probatório da decisão recorrida não resolve.

Impõe-se, pois, a revogação do decidido para ampliação da cor-
respondente matéria de facto, nos termos dos art.os 729o n.o 3 e 730o

n.o 1 do C. P. Civil.
C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal

em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo a fim de julgar novamente
a causa em harmonia com a decisão de direito acima pronunciada.

Sem custas por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Benjamim Silva Rodrigues Re-
lator — José Joaquim Almeida Lopes — Ernâni Marques da Silva Fi-
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gueiredo (vencido, porquanto os embargantes não são terceiros desde
que se não faça a prova, até agora não feita, de que a aquisição
dos bens penhorados tinha sido negociado a seu favor, pois sem registo
o acto não é oponível ao credor Fa. Pa.). Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro 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 recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abranja questões de facto e de
direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Central Adminis-
trativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, nos
termos dos artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ambos do ETAF.

Recurso n.o 22.072, em que é Recorrente Câmara Municipal de Sintra
e Recorrido Petróleos de Portugal - Petrogal, SA, e de que foi
Relator o Ex.mo Cons.o Dr. COELHO DIAS.

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

1. A Câmara Municipal de Sintra, inconformada com a decisão
do M.mo Juiz, de fs. 122, da mesma veio recorrer para este STA,
concluindo, além do mais, o seguinte:

”6 - O facto gerador da taxa objecto da presente oposição é a
licença de funcionamento do posto de abastecimento, já que o Mu-
nicípio de Sintra pretende liquidar é uma taxa referente à instalação
abastecedora de carburantes.

7 - O Município de Sintra, para conceder a licença pretendida
tem que necessariamente ordenar (...) a fiscalização e que vistorie
e proceda a todas as diligências (...).

8 - É consoante o teor das informações dos funcionários que pro-
cederam às diligências de exames, vistorias, averiguações que a en-
tidade competente concede ou não a licença requerida.

11 - (...) tendo a Inspecção-Geral do Território referido que não
é legítimo a este Município suspender a liquidação das taxas devidas”.

1.1. Contra-alegou a recorrida pugnando pela manutenção da
sentença.

1.2. O Ex.mo 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.
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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

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 deu por provado que tivessem
sido realizadas por funcionários quaisquer diligências, nem que exista
relação entre as mesmas e a decisão de conceder, ou não, a licença,
bem como nada se refere quanto a qualquer atitude tomada pela
Inspecção-Geral do Território sobre o assunto, a recorrente, como
vimos, afirma nas transcritas conclusões tais circunstâncias, as quais
constituem, sem dúvida, matéria factual carreada para o recurso e
de cuja relevância, para o seu julgamento, não cabe, aqui, apreciar,
porquanto a competência deste tribunal se afere pelo ”quid dispu-
tatum” e não pelo ”quid decisum”, conforme bem refere o Ex.mo
Magistrado do MoPo e constitui jurisprudência corrente deste STA.

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 Central Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário - arto 41o, 1, a), daquele diploma, na re-
dacção dada pelo arto 1o do D.L. 229/96, de 29 de Novembro.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal Central Administra-
tivo - Secção de Contencioso Tributário - 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.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — António José Pim-
pão. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição. Responsabilidade subsidiária prevista no DL 512/76,
de 3/XII - Artigo 2o do DL no 25/77, de 19/I.
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Doutrina que dimana da decisão:

Procede a oposição deduzida por cidadão revertido a execução
fiscal por dívida à segurança social dos anos de 1975 e
de 1976, haja ele sido, ou não, administrador ou gerente
da sociedade executada.

RECURSO No 22.084 em que é recorrente Fazenda Pública e re-
corrido Álvaro Sérgio Campos Figueiredo e em que foi Relator
o Exmo Sr Conso DR. MENDES PIMENTEL.

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

A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão da 2a Ins-
tância de fls. 64-66 na parte em que julgou procedente a presente
oposição por ilegitimidade do oponente na execução, em causa, dele
recorre para esta formação, formulando as seguintes conclusões:

1a Por falta de bens penhoráveis de ”M. Simões Júnior, SARL”,
reverteu a execução contra os seus directores, nomeadamente, o opo-
nente Álvaro Sérgio Campos de Figueiredo.

2a As dívidas à Caixa de Previdência são relativas aos meses de
Agosto a Dezembro de 1975 e Março a Novembro de 1976.

3a De acordo com os DL 511/76, 512/76, de 3/VII, 103/80 e 25/77
de 19/I, os gerentes ou administradores da empresa são, pessoal e
solidariamente, responsáveis pela dívidas de contribuições e respec-
tivos juros de mora à Caixa de Previdência.

4a O oponente não faz parte do Conselho Fiscal da empresa mas,
sim, é director de ”M. Simões Júnior, SARL”.

5a Ao contrário do afirmado no douto acórdão, o oponente é parte
legítima na execução, como tal responsável pela dívida exequenda
referente aos anos de 1975 e 1976, de acordo com os DL. 511/76,
512/76, 103/76, 25/77 - arto 2o, e arto 16o do CRCI.

6a Assim, o acórdão de que ora se recorre violou os artos 2o do
DL 25/77, de 19/I, e arto 16o, 1, b), do CPT.

Contra-alegando, o recorrido conclui:
Um - O arto 512/76, de 3/VII, apenas era aplicável, nos termos

do arto 7o, 2, às contribuições à previdência devidas a partir de 1/X/76.
Dois - Pelo arto 2o do DL 25/77, de 19/I, foi restringido o seu

âmbito às contribuições devidas a partir de 1 de Janeiro de 1977.
Três - Não é, consequentemente, o oponente responsável pelas

dívidas à previdência da sociedade de que era Administrador, de Agos-
to a Dezembro de 1975 e de Março a Novembro de 1976.

Quatro - O oponente é, assim, parte ilegítima para a execução,
nos termos do arto 288o, b), do CPT, não tendo o recurso instaurado
qualquer fundamento.

Também o distinto PGA é de parecer que o recurso não merece
provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
No aresto recorrido considerou-se provado o seguinte:
I - Pela Caixa de Previdência de Abono de Família de Comércio

do Distrito de Lisboa foi emitida certidão para instauração de execução
contra a sociedade Estabelecimentos M. Simões Júnior, SARL, com
sede na Rua da Conceição, 46, 1o Esq., em Lisboa, por contribuições

3335

em dívida no valor global de 5.037.526$00, respeitantes aos meses
de Agosto a Dezembro de 1975 e de Março a Novembro de 1976,
de acordo com folhas de ordenado ou salários entregues.

II - Por despacho Judicial de 12.II.1985, foi a execução referida
supra-revertida contra Manuel Simões Júnior e Álvaro Sérgio de Cam-
pos Figueiredo.

III - A dita sociedade foi, também, executada por dívidas à Caixa
de Previdência dos anos de 1978 e 1979, que veio a pagar ao abrigo
do DL 52/88, de 19/II, e que atingiram o montante de 3.943.772$00.

IV - O dito Álvaro Figueiredo deduziu oposição à execução ins-
taurada contra a sociedade executada em 09.X.1985, relativamente
às contribuições para a Caixa de Previdência dos anos de 1975 e
1976.

V - Por nota de citação constante de fls. 10 dos autos, Álvaro
Sérgio de Campos de Figueiredo foi citado para, no prazo de 10
dias, pagar na Tesouraria do Conselho de Algés a quantia de
8.980.098$00 de dívidas à Fazenda Nacional provenientes da con-
tribuição da Caixa de Previdência.

Este quadro factual não nos revela a posição do oponente dentro
da empresa executada, o que, todavia, não é essencial a uma cabal
decisão de direito, como passamos a demonstrar.

Segundo o artigo 4o do DL no 512/76, de 3/VII, «o regime es-
tabelecido no artigo 16o do Código de Processo das Contribuições
e Impostos é aplicável à falta de pagamento das contribuições do
regime geral de previdência(...)».

Sucede que o artigo 2o do DL no 25/77, de 19 de Janeiro, veio
estabelecer que tal regime ”não se aplica aos membros dos conselhos
fiscais das empresas e só se aplicará às contribuições do regime geral
de previdência que forem devidas a partir de 1 de Janeiro de 1977,
ficando sem efeito o no 2 do artigo 7o daquele DL no 512/76”.

Indiscutível que os membros de conselho fiscal jamais são sub-
sidiariamente responsáveis por tais dívidas e que a responsabilidade
dos administradores e gerentes das sociedades de responsabilidade
limitada por dívidas à Segurança Social respeita, tão só, às surgidas
a partir de 1 de Janeiro de 1977, sendo as dívidas exequendas sub-
sistentes dos anos de 1975 e de 1976, óbvio é que por elas o oponente
jamais pode ser responsabilizado subsidiariamente, haja ele sido, ou
não, administrador (director) da empresa executada. A sua posição
em relação a esta é totalmente irrelevante para o conhecimento de
mérito do recurso.

Bem andou, portanto, a 2a Instância ao considerar, consequen-
temente, o revertido Álvaro Sérgio Campos Figueiredo parte ilegítima
na execução fiscal em causa - artigos 176o, h), in fine, do CPCI e
286o, 1, b), in fine, do CPT.

Seguramente, no aresto recorrido violados não foram os preceitos
apontados pela recorrente, improcedendo todas as conclusões da sua
alegação.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Sem custas - artigo 2o do Tabela.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Alexandre José
Pery de Linde Guerreiro de Amorim Peixoto da Cunha e Silva. — Fui
presente: António Mota Salgado.
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Acórdão de 10 de Dezembro 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 decisão da 1a instância para o
STA, como fundamento do mesmo, facto que não consta
do elenco factual dado como provado pela sentença re-
corrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário do mes-
mo Tribunal Superior não é hierarquicamente competente
para o seu conhecimento, antes o sendo a secção homónima
do Tribunal Central Administrativo.

RECURSO N.o 22.127 em que é recorrente Caixa Geral de Depósitos
e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Sr. Conso

Dr. MENDES PIMENTEL.

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

A Caixa Geral de Depósitos, inconformada com a sentença do
3o Juízo - 1a Secção do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
que negou provimento ao recurso por si interposto do despacho do
Chefe da 1a Secretaria Administrativa de Execuções Fiscais de Lisboa
que reduziu de 1/3 para 1/6 a penhora incidente sobre o vencimento
da executada Eunice Maria Rodrigues Costa Marques Luís Freitas,
vem até nós, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:

1 - A executada é responsável pelo pagamento da quantia de esc.
78.037.422$00, liquidada à data de 21.12.1995;

2 - A executada aufere um rendimento mensal ilíquido superior
5 vezes ao maior salário mínimo nacional;

3 - A penhora retira, naturalmente, ao executado capacidade de
consumo, sendo certo que, face ao rendimento mensal do executado,
a penhora de 1/3 desse rendimento é perfeitamente compatível com
a aplicação de um critério de prudência;

4 - As despesas declaradas pela executada também revelam a sua
boa situação económica.

5 - Ao reduzir a penhora de 1/3 para 1/6 de rendimento da executada
foi violado o disposto no art.o 823o, 1, f), e 4, do C.P.Civil.

6 - Aquela redução da penhora de 1/3 para 1/6 foi efectivada no
uso de um poder discricionário, entendido este como ”incondicional,
arbitrário ou caprichoso”, ao invés de o ter sido segundo o prudente
arbítrio consagrado na lei, verdadeira condição para a tomada de
uma decisão ponderada, equilibrada e justa.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo Tribunal,
tendo o distinto PGA se manifestado no sentido do não provimento
do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância fixou a seguinte factualidade:
A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência intentou uma

execução fiscal contra FRIZIL - Sociedade Frigorífica de Sines, Lda
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e, entre outros, contra José Manuel da Silva Freitas e mulher, Eunice
Maria Rodrigues Marques Luís e Freitas, fiadores da Sociedade exe-
cutada, pela importância de 16.000.000$00;

No decorrer da execução e pelo chefe da 1a Secretaria Adminis-
trativa das Execuções Fiscais de Lisboa foi, por despacho de 27 de
Novembro de 1995, deferido um requerimento da exequente Caixa
Geral de Depósitos, no qual era solicitada a penhora de 1/3 do ven-
cimento que a executada Eunice Maria aufere como funcionária pú-
blica professora na Escola Secundária Ana Luísa de Gusmão;

De conhecimento de tal penhora, veio a executada, em requeri-
mento de 03.01.96, requerer que a mesma fosse reduzida para 1/6
do vencimento, atendendo a que, a manter-se em 1/3, ficaria im-
possibilitada de fazer face às despesas necessárias à manutenção do
agregado familiar, composto por ela, marido e uma filha de 7 anos;

Discriminou as despesas mínimas fixas que considera indispensáveis
a suportar mensalmente, que quantificou em 152.000$00, a que acres-
cem ainda outras que quantificou, anualmente, em cerca de 50.000$00;

Juntou cópia das duas últimas declarações de IRS, bem como do-
cumentos comprovativos dos abonos auferidos e da mensalidade de
jardim-escola relativo à filha, que confirma o alegado pela executada;

Confirma-se que a executada aufere o vencimento ilíquido de
274.400$00, recebendo líquido, com subsídio de alimentação,
196.089$00;

Prova-se, ainda, que paga de mensalidade no jardim-escola pela
sua filha a importância de 40.000$00;

Das referidas declarações de IRS, constata-se que apenas a exe-
cutada aufere rendimentos;

Por despacho do chefe da Secretaria Administrativa de 04.I.96,
foi a penhora do vencimento da executada fixada em 1/6 de todas
as remunerações líquidas, sustentando-se o despacho nas alegações
constantes do requerimento daquela e da prova das mesmas através
dos indicados documentos;

Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal ”a quo”, diremos
que dele não consta a primeira conclusão da alegação da recorrente:
«a executada é responsável pelo pagamento da quantia de
esc.78.037.422$00, liquidada à data de 21.12.1995».

Ora, como este Supremo tem decidido, tanto constitui fundamento
de facto do recurso a questão sobre a verificação de factos dados
como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto a afirmação
de factos que a fixação probatória omite e cuja atendibilidade ou
relevo no julgamento do recurso são indiferentes para efeitos de de-
terminação da competência hierárquica, que se afere pelo ”quid dis-
putatum”, que não pelo ”quid decisum” (acórdão de 4/V/94 - rec.
17.463).

Pelo exposto se vê que o presente recurso ”per saltum” não se
restringe a matéria de direito, pelo que, para dele conhecer, carece
esta formação de competência hierárquica, a qual cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo - artigos
21o, 4, 32o, 1, b) e 42o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

Como é sabido, tal excepção dilatória é de conhecimento oficioso
e prioritário em relação ao de qualquer outra matéria - artigos 3o

da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do CPC.
São termos em que se acorda declarar esta Secção do STA in-

competente, em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso
jurisdicional e para o efeito competente aqueloutro Tribunal Superior.
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Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 20.000$00 e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Alexandre José
Pery da Cunha da Silva. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 10 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Processo de contra-ordenação fiscal. Nulidade da decisão que
aplica a coima.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No processo de contra-ordenação fiscal, a decisão que
aplica a coima deve conter, além do mais, a descrição
sumária dos factos e a indicação das normas violadas
e punitivas, nos termos da al. b) do no 1 do arto 212o

do CPT.
II — A falta de tais elementos constitui nulidade insuprível,

conforme prescreve o arto 195o, 1, d), daquele diploma.
III — Assim, a simples referência, no caso, ao arto 29o, do

RJIFNA, sem qualquer outra especificação, não satisfaz
a exigência legal, acarretando a referida nulidade da
decisão.

Recurso no 22.132, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Lógica-Móveis de Organização, Lda, e de que foi Relator o Ex.mo
Cons.o Dr. Coelho Dias.

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

1. A F.a P.a, inconformada com a sentença de fs. 47, na qual se
anulou a decisão de fs. 24, que aplicou uma coima de 210.000$00
à arguida ”Lógica-Móveis de Organização, Lda”, por ter cometido
uma contra-ordenação p. p. pelos artos 26o e 29o do RJIFNA, daquela
decisão jurisdicional veio recorrer para este STA, assim concluindo,
em síntese, a alegação do recurso:

1. Na decisão de aplicação da coima indicou-se a norma punitiva
de modo abrangente, ”arto 29o do RJIFNA”, com menção concreta
dos factos constitutivos da infracção e da norma infringida, conducente
à percepção clara do modo de determinação da medida da coima,
que não podia ser outra que não a prevista nos nos 2 e 9, do citado
preceito, dada a natureza jurídica da arguida;

2. Não ocorre, por isso, nulidade insuprível daquela decisão, por
estar balizado e ser cognoscível o quadro jurídico da mesma, atenta,
aliás, a forma sumária e genérica estatuída no arto 212o, 1, b), do
CPT, e bem assim o princípio de aproveitamento do acto adminis-
trativo e o facto de não ser aplicável o princípio da proibição da
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”reformatio in pejus”, mostrando-se adequada a coima aplicada, dadas
as circunstâncias verificadas.

3. A sentença recorrida violou o arto 195o, 1, d), e 3, ”ex vi” do
arto 212o, 1, b), ambos do CPT.

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer

no sentido de o recurso não merecer provimento.
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na decisão ora recorrida, conhecendo-se da nulidade da decisão

que aplicou a coima à arguida, que fora invocada pelo MoPo, ao
emitir o seu parecer, ponderou-se que, face ao prescrito nos artos
212o, 1, b), e 195o, 1, d), do CPT, a falta de indicação expressa do
número do arto 29o do RJIFNA, ao qual se atendera para a fixação
da coima, considerando-se que, à semelhança doutros preceitos legais
punitivos, nos diversos números daquele arto 29o se prevêem as cir-
cunstâncias de facto tipificadoras da contra-ordenação e da qualidade
do agente, distinguindo-se condutas dolosas e negligentes, para efeitos
da medida da coima aplicável, era susceptível de acarretar nulidade
de tal decisão, por tal falta não só prejudicar a defesa do arguido,
como também a apreciação da decisão, em caso de recurso para o
tribunal.

2.1. Ora, como bem refere o Ex.mo Magistrado do MoPo no seu
parecer, a fs. 61, a decisão que, no processo de contra-ordenação
fiscal, aplica a coima, deve conter, além do mais, a descrição sumária
dos factos e a indicação das normas violadas e punitivas, nos termos
da al. b) do no 1 do arto 212o do CPT, o que constitui um dos requisitos
dessa decisão.

A falta dessas indicações constitui nulidade insuprível no processo
de contra-ordenação fiscal, conforme prescreve o arto 195o, 1, d),
do mesmo diploma.

E, sendo verdade que, conforme se refere na sentença recorrida,
o arto 29o, do RJIFNA, estabelece nos seus números molduras abs-
tractas da coima, variáveis em função das diversas circunstâncias típicas
da infracção de falta de entrega da prestação tributária, não pode
considerar-se cumprida a injunção legal da indicação das normas vio-
ladas e punitivas com a simples referência àquele arto 29o, sem outra
especificação, porquanto ficaria o arguido perante uma indefinição
da infracção imputada e da sanção correspondente, impeditiva do
exercício correcto do seu direito de defesa.

Não é suficiente, pois, que seja perceptível o modo de determinação
da medida da coima, por apelo ao quadro jurídico resultante da de-
cisão, porquanto, como também bem refere o Ex.mo Magistrado do
MoPo, é à entidade que a profere que cabe o ónus de indicar a norma
violada, não tendo o arguido o dever de procurar descobrir, face
ao teor da decisão, qual o pensamento jurídico do autor do acto.

Acto este que, por inserido num processo sancionatório, de con-
tra-ordenação fiscal, não pode beneficiar da aplicação do princípio
do aproveitamento do acto administrativo, por estar em causa, como
se disse, o direito de defesa do arguido, razão essa, aliás, que levou
o legislador a sancionar a falta dos requisitos da decisão que aplica
a coima, com uma nulidade insuprível, de conhecimento oficioso até
ao trânsito em julgado da decisão final.

Assim, bem se decidiu na sentença recorrida, que deve manter-se
na ordem jurídica.
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3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 10 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — António José Pimpão. —
Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Taxa de conservação de esgotos.

Doutrina que dimana da decisão:

Da liquidação da taxa de conservação de esgotos cabe im-
pugnação graciosa perante o órgão executivo da autarquia
e só do indeferimento desta cabe recurso para o Tribunal
Tributário de 1.a Instância.

A impugnação imediata da liquidação para o Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância determina a rejeição da impugnação
por ilegalidade na sua interposição.

Recurso n.o 19 358. Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa; Re-
corrido: Telefones de Lisboa e Porto; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. António Pimpão.

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

1. A Câmara Municipal de Lisboa recorre da sentença que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 5o Juízo, julgou pro-
cedente a impugnação, instaurada pelos Telefones de Lisboa e Por-
to, E. P., da taxa de conservação da rede de saneamento.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a Ao contrário do decidido na sentença em apreciação a reacção

contra a liquidação, deveria ter sido previamente deduzida perante
os órgãos executivos da autarquia local, com recurso para o tribunal
tributário de 1a instância.

2a A falta de cumprimento deste pressuposto processual — condição
de procedibilidade — constitui obstáculo a que o tribunal “a quo”
emita decisão sobre o mérito da questão.

3a Esse incumprimento implica a incompetência absoluta do tribunal
tributário em razão da matéria.

4a O efeito dessa incompetência absoluta é o processo ficar sem
efeito.

5a Assim a sentença recorrida violou os artos 17o 3 da Lei 1/79
e o arto 22o da lei 1/87, de 6-1, os artos 101o CPC, o arto 45o do
CPT e o arto 288o 1 a) do CPC, bem como os artos supra-referenciados
do DL 98/84.

6a A tarifa de conservação de esgotos impugnada nestes autos não
enferma ilegalidade, porquanto a TLP, não goza de isenção rela-
tivamente às tarifas, porque face ao DL 98/84, estas diferenciam-se
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e distinguem-se das taxas por serem a contrapartida de um serviço
prestado pelo Município, de cujo pagamento nem o Estado está isento.

A impugnante defende a manutenção da sentença recorrida (fls. 102
e ss.).

O EMMP, em desenvolvido parecer, sustenta que deve rejeitar-se
o recurso e que se assim não se entender não merece o mesmo pro-
vimento pois que:

A recorrida do presente recurso jurisdicional apresentou reclama-
ção graciosa aos serviços competentes da CML, na sequência de duas
notificações, para pagamento que lhe foram feitas, reclamações essas
que não tinham, ainda, sido apreciadas no momento em que foi pro-
ferida a decisão recorrida.

A expressão impugnação constante da norma do no 2 do arto 22
da Lei 1/87 refere-se a impugnações não judiciais contrariamente ao
referido no Ac. deste Tribunal de 14-12-94, Rec. 18.118, pois neste
caso o processo segue do órgão autárquico para o tribunal tributário,
sem que seja interposto qualquer recurso por ser aplicável o no 1
do mesmo arto 22o.

Nos termos do no 2 a lei prevê a intervenção do tribunal tributário
para apreciação do recurso que foi interposto da decisão do órgão
executivo da autarquia pois o acto de liquidação não pode ser objecto
de impugnação judicial e apenas pode ser contenciosamente apreciada,
por via de recurso, a decisão camarária que, na sequência de re-
clamação ou impugnação da liquidação, vier a ser proferida.

O tribunal é competente para apreciar o acto mas deveria rejeitar
o recurso interposto por o mesmo acto impugnado não ser conten-
ciosamente recorrível pelo que deve este Tribunal, nos termos do
arto 110o b) da LPTA, aplicável por força do arto 131o 1 do mesmo
diploma legal e do arto 169o do CPT (neste sentido se pronunciou
este Tribunal em 8-11-95, Rec. 18.656) rejeitar o recurso.

Se assim não se entendesse deveria negar-se provimento ao recurso
por se estar perante uma taxa de que a impugnante estava isenta.

2. A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa li-

quidaram em 1998, a conservação da rede geral de esgotos do ano
de 1986, do prédio propriedade do ora impugnante/recorrente, sito
na Rua S. Sebastião Pedreira, no 23 A, 23 B, em Lisboa, no valor
anual de 80.352$00 — cfr. fls. 50 a 52;

b) Tais serviços expediram para o correio o aviso para pagamento
em 2 prestações, devendo a 1a ser paga em 30-11-1998 — cfr. fls. 7;

c) No dia 29-11-1998, o ora impugnante/recorrente veio apresentar
nos serviços competentes da CMLisboa, reclamação graciosa contra
a liquidação referida em a) que antecede cfr. fls. 8 a 11;

d) A reclamação graciosa referida em c) que antecede, tomou o
no 350/88/RG, e não foi ainda objecto de decisão final — cfr. fls. 34;

e) O ora impugnante/recorrente foi novamente avisado pelos ser-
viços competentes da CML para efectuar o pagamento da quantia
referida em a) que antecede até 30/01/89 — cfr. fls. 12;

f) Em Fevereiro de 1989, voltou o ora impugnante/recorrente a
reclamar graciosamente de tal liquidação, que tomou o no 18/89/Rg,
e não foi ainda objecto de decisão final — cfr. 13 a 34;

g) O ora impugnante/recorrente veio impugnar/recorrer judicial-
mente de tal liquidação, tendo a petição inicial dado entrada neste
Tribunal (de 1a instância) no dia 12-5-1989.

3. A sentença em apreciação depois de afirmar a competência do
tribunal julgou procedente a impugnação uma vez que a tarifa é uma



3342

modalidade de taxa, não tendo autonomia em termos de prestação
tributária e ainda porque dela estava isenta a impugnante.

Contra o assim decidido insurge-se a CML de Lisboa defendendo
a irrecorribilidade do acto impugnado uma vez que a reacção contra
a liquidação, deveria ter sido, previamente, deduzida perante os órgãos
executivos da autarquia local, com recurso para o tribunal tributário
de 1a instância.

Acrescenta que o incumprimento implica a incompetência absoluta
do tribunal tributário em razão da matéria.

Conclui a recorrente que a tarifa de conservação de esgotos im-
pugnada nestes autos não enferma de ilegalidade, porquanto a im-
pugnante não goza de isenção relativamente às tarifas uma vez que
estas se diferenciam das taxas por serem a contrapartida de um serviço
prestado pelo Município, de cujo pagamento nem o Estado está isento.

Entende a Câmara Municipal de Lisboa que só deveria ter sido
interposta impugnação depois de a recorrida obter decisã do executivo
da CML em recurso prévio que deveria ter apresentado de acordo
com o no 2 do arto 22o da Lei das Finanças Locais (Lei no 1/87,
de 6-1) pelo que a sentença deveria ter considerado o Tribunal Tri-
butário incompetente para apreciar a liquidação impugnada.

Estabelece este preceito legal que as reclamações e impugnações
dos interessados contra a liquidação e cobrança de taxas são deduzidas
perante os órgãos executivos das autarquias locais, com recurso para
o tribunal tributário de 1a instância.

Não é este preceito um modelo de perfeição já que começando
por afirmar, na primeira parte, que as reclamações e impugnações
contra as liquidações serão deduzidas perante os órgãos executivos
das autarquias acaba afirmando que das decisões ou deliberações des-
tes órgãos cabe recurso para o tribunal tributário.

Desta segunda parte resulta que só da decisão ou deliberação do
órgão executivo camarário cabe recurso contencioso devendo inter-
pretar-se a expressão impugnação da primeira parte como impugnação
graciosa ou administrativa o que não deixa de nos causar algum em-
baraço interpretativo.

Contudo parece-nos ser este o único caminho para quem não queira
interpretar este preceito esquecendo nele a sua parte mais significativa
ou seja a final.

De quaisquer forma entende-se que esta norma não é atributiva
de competência sendo certo que nos termos do arto 62o 1 do ETAF
compete aos tribunais tributários de 1a instância conhecer ‘‘dos re-
cursos de actos de liquidação de receitas tributárias estaduais, re-
gionais, locais e parafiscais’’.

Nos termos deste preceito é manifesto que cabe na competência
material do tribunal recorrido a apreciação da legalidade da liquidação
da receita tributária a que se reportam os presentes autos quer se
trate de um imposto quer de uma taxa.

Entende-se, nos termos expostos, caber na competência material
do tribunal recorrido a apreciação da impugnação da denominada
taxa de conservação de esgotos ou da rede de saneamento.

Defende, ainda, a CML, acompanhada pelo EMMP junto deste
Tribunal, a irrecorribilidade do acto em apreciação uma vez que a
impugnante deveria ter adoptado, previamente à impugnação, o ca-
minho indicado e exigido pelo citado arto 22o 2 da Lei das Finanças
Locais sob pena de rejeição da impugnação.
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Estabelece o arto 22o da Lei das Finanças Locais (Lei no 1/87,
de 6-1) que:

“1. As reclamações e impugnações dos interessados contra a li-
quidação e cobrança dos impostos referidos no no 1 do arto 4o e
da derrama são deduzidos perante a entidade competente para a
liquidação e decididas nos termos do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos.

2. As reclamações e impugnações dos interessados contra a liqui-
dação e cobrança de taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados
em relação fiscal são deduzidas perante os órgãos executivos das au-
tarquias locais, com recurso para o tribunal tributário de 1a instância
territorialmente competente’’.

Como já se referiu do no 2 deste preceito resulta que as reclamações
e impugnações contra as liquidações serão deduzidas perante os órgãos
executivos das autarquias e das decisões ou deliberações destes órgãos
cabe recurso para o tribunal tributário.

Da segunda parte deste preceito resulta que só da decisão ou de-
liberação do órgão executivo camarário cabe recurso contencioso.

Este preceito (no 2) apenas é aplicável quando se esteja perante
taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal
como do mesmo preceito resulta que serão deduzidos perante os
órgãos executivos com recurso para o tribunal tributário.

O no 1 já será aplicável aos impostos referidos no no 1 do arto 4o

e à derrama os quais ainda que deduzidos perante a entidade com-
petente para a liquidação são decididas nos termos do Código de
Processo das Contribuições e Impostos.

Por isso este no 1 é aplicável aos impostos referidos no arto 4o

1 da referida Lei 1/87.
É manifesto que a taxa de conservação da rede geral de esgotos

a que se referem os presentes autos não cabe no âmbito do no 1
do mencionado arto 22o não podendo deixar de cair no âmbito do
que o no 2 designa por taxas ou demais rendimentos gerados em
relação fiscal.

Escreveu-se no Ac. de 8-11-85, Rec. no 18 656, deste Tribunal que
‘‘a impugnabilidade contenciosa directa das liquidações de receitas
tributárias das autarquias locais nos termos do CPCI (hoje termos
do CPT) limitou-a o legislador, no no 1 do citado arto 22o, às relativas
a impostos efectuadas, embora em favor dessas asutarquias, pelas
repartições de finanças (cfr. ainda artos 4o 1 a) e 7o 1 da LFL) . . .
(pois que) este regime especial de impugnação contenciosa dos actos
de liquidação de receitas tributárias das autarquias locais efectuados
pelos serviços municipais, que é posterior ao ETAF, não foi revogado
pelo CPT, que no seu arto 1o ressalvou a subsistência de procedimentos
estabelecidos, como este, em leis especiais’’.

Nesta perspectiva entende-se que o recorrente devia necessaria-
mente impugnar graciosamente a liquidação perante o órgão executivo
camarário e só do indeferimento praticado por este órgão poderia,
posteriormente, recorrer para o Tribunal Tributário de 1a Instância.

Impugnando directamente a liquidação perante este tribunal co-
meteu cometeu o recorrente ilegalidade na interposição da impug-
nação por falta da referida impugnação graciosa a qual era necessária
para abrir a via contenciosa. Foi, por isso, interposta impugnação
de acto contenciosamente irrecorrível o que determina a ilegalidade
da interposição da impugnação.

Ao atacar contenciosamente acto que ainda podia e devia ser apre-
ciado administrativamente veio a impugnar acto que, por si, não re-
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presentava a última palavra da Administração não sendo, por isso,
lesivo dos seus direitos e interesses.

Na verdade a eventual lesão, a verificar-se, resulta do facto de
sobre o mesmo se constituir, eventualmente, caso resolvido ou de-
cidido por falta de oportuna interposição de reclamação ou impug-
nação administrativa.

Ao impugnar tal acto sem previamente esgotar a via administrativa
verifica-se uma situação de ilegalidade na interposição da impugnação
que deveria ter conduzido à rejeição da mesma.

Neste sentido se pronunciou este Tribunal em 14-12-94, AD 407o

1187, 8-11-95, Rec. 18.656 e 3-7-96, Rec. 20.227.
4. Nos termos expostos acordam os juízes que constituem este Tri-

bunal em rejeitar a impugnação a que se referem os presentes autos
por ilegalidade na sua interposição assim se sucedendo provimento
ao recurso.

Custas pela recorrida Telefones de Lisboa e Porto, E. P., na 1a ins-
tância e neste Tribunal fixando-se em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Almeida Lopes. — Fui presente, Lopes de
Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso per ”saltum”; matéria de facto; incompetência, em
razão da hierarquia do S.T.A.; competência do T.C.A.
SUMÁRIO:

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.C.A. para
daquele conhecer.

Recurso no 20.516, em que é Recorrente Maria Leonor Ribeiro Fon-
seca Ramos e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator
o Ex.mo Cons.o Dr. Fonseca Limão.

Maria Leonor Ribeiro Fonseca Ramos, não se conformando com
a sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, a fls. 112
e seguintes, dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:

A) Ao contrário do decidido pela sentença recorrida, é a entidade
patronal que é responsável directa pela eventual obrigação - arto 15o

no 1 do Cód. Proc. Tributário - já que a ora recorrente, como ”sub-
stituída” fica desonerada de qualquer responsabilidade no pagamento.
Sendo idêntica solução imposta pelo arto 20o do CIRS e clarificada
pelo arto 96o do mesmo Código, deveria a ora recorrente ser julgada
parte ilegítima, a igual solução se chegando admitindo a eventual
responsabilidade subsidiária como determinando um litisconsórcio
necessário;
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B) Assim não entendendo, a decisão recorrida viola a lei por sua
deficiente interpretação - citados arto 15o no 1 do Cód. Proc. Tributário
e 20o e 96o do CIRS - e consagra uma interpretação desconforme
com a Constituição, assim violando o disposto no arto 207o da Lei
Fundamental porquanto violadora do princípio da proporcionalidade.

C) A liquidação efectuada é ilegal porquanto ignorou o direito
internacional aplicável - que inclui a regra consuetudinária da isenção
dos funcionários das Embaixadas - e o regime de reciprocidade ex-
pressamente previsto no arto 42o do E.B. Fiscais.

D) Assim não entendendo, a decisão recorrida violou a lei - citado
arto 42o do E.B.F. - por erro de facto nos seus pressupostos, como
documentalmente se comprova.

A Fazenda Pública opinou pela improcedência do recurso, pois
que, alega, para além do mais, que a recorrente não logrou provar
a reciprocidade de tratamento.

O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria de direito,
porquanto a questão do apuramento da existência e conteúdo do
direito estrangeiro e do direito consuetudinário, que a recorrente pre-
tende provar, envolve actividade no domínio da matéria de facto.

Daí que este S.T.A. seja incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso.

Ouvida a recorrente sobre a questão suscitada pelo MoPo, respondeu
nos termos constantes de fls. 168, dizendo, em síntese, que não está
em causa a apreciação da existência e conteúdo de normas do direito
internacional, mas a interpretação dada pelo Tribunal recorrido à
remissão feita pelo arto 42o no 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais
para o direito internacional.

Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por apreciar a ques-
tão da incompetência suscitada pelo MoPo, a qual goza de conhe-
cimento prioritário.

A dado passo da sentença recorrida lê-se o seguinte:
”Assim a impugnante, porque se pode integrar, como acima se

disse, no conceito de ”membro do pessoal de missão” para efeitos
da Convenção de Viena, veria reconhecida a isenção de IRS quanto
aos rendimentos em causa nos autos, caso se tivesse provado que
há reciprocidade de tratamento.

Ora, não foi feita a prova de tal reciprocidade...”.
Na alegação do recurso, sob o no 25, refere a recorrente:
”E que não só existe a norma consuetudinária descrita, como se

verifica a situação de reciprocidade expressamente prevista na parte
final do corpo do no 1 do arto 42o do E.B.F. como se comprova
pelo telegrama de 23.Fev.89 do Departamento de Estado do E.V.A.
cuja tradução ajuramentada igualmente se junta”.

E, mais adiante, sob o no 26, afirma:
”E igualmente se confirma pelo telegrama de 25.Jan.89 junto, com

tradução ajuramentada...”.
É, pois, a própria recorrente que, através de dois telegramas, pre-

tende fazer prova, neste S.T.A., da existência da apontada recipro-
cidade, propiciadora da pretendida isenção em sede de I.R.S.

O que implica a análise dos referidos documentos seguida de um
juízo probatório.

De concluir é, pois, que o recorrente submeteu à apreciação deste
S.T.A. uma questão de facto.

Ora, de harmonia com o disposto no arto 21o no 4 do E.T.A.F.,
esta Secção do Contencioso Tributário apenas conhece de matéria



3346

de direito nos processos inicialmente julgados nos processos inicia-
lmente julgados pelos tribunais tributários de 1a Instância, como é
o caso.

Igual ensinamento se colhe do disposto no arto 32o no 1 do E.T.A.F.
Assim, se o recurso tiver por fundamento matéria de facto e de

direito, é competente para dele conhecer o ora designado Tribunal
Central Administrativo, nos termos do arto 41o no 1 al. a) do E.T.A.F.

É este o caso dos autos.
Termos em que, julgando procedente a questão prévia suscitada

pelo MoPo, se acorda em julgar incompetente, em razão da hierarquia,
este S.T.A., para conhecer do recurso e competente, para o efeito,
o Tribunal Central Administrativo, pela Secção de Contencioso
Tributário.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
(quinze mil escudos) e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Matéria de facto e incompetência do STA

Doutrina que dimana da decisão:

Versa matéria de facto o recurso em cuja conclusão das ale-
gações se discute se a impugnante apresentou provas de
nada dever ao Estado na data exigida por lei.

Recurso n.o 20 991. Recorrente: A Filográfica — Impressão e Artes
Gráficas, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conso.
Dr. António Pimpão.

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

Filográfica - Impressão e Artes Gráficas, L.da, recorre da sentença
que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, 1a Sec-
ção, julgou a impugnação de contribuição industrial, grupo A, de
1987 improcedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1a O acto tributário impugnado foi o acto de tributação da con-

tribuição industrial de 1987 praticado pelo Sr. Chefe da Repartição;
2a. O acto tributário impugnado violou o arto 22o do CCIndustrial,

além de violar, também, as normas estabelecidas nos ofícios-circulares
nos 2256 e 1093, de 13-8-90 e de 20-5-92, da 7a Direcção dos Serviços
dos Benefícios Fiscais, e ferir o princípio da igualdade;
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3a. O meritíssimo juiz “a quo” não considerou no seu verdadeiro
sentido e amplitude a matéria de facto articulada na petição inicial,
designadamente:

a)-quanto à ilegalidade e incoerência do acto impugnado;
b)-quanto ao facto da impugnante ter apresentado provas de nada

dever ao Estado na data exigida por lei;
c)-quanto à boa-fé da impugnante.
4a. O meritíssimo juiz “a quo” interpretou erradamente a pretensão

da impugnante, que é a de anulação do acto tributário da contribuição
de 1987 praticado pelo Sr. Chefe da Repartição de Finanças, aplicando,
em consequência, a lei de forma incorrecta à matéria de facto, violando
a lei e desrespeitando a “mens legislatoris”.

5a. Violou o preceito legal do arto 40o do CPT porquanto deveria
ter realizado ou ordenado que fossem feitas todas as diligências ne-
cessárias ao apuramento da verdade dos factos, pois estavam em causa
interesses legítimos dos contribuintes protegidos pela CRP e no actual
CPT.

6a. A sentença recorrida porque viola a lei e os princípios con-
sagrados na CRP deverá ser substituída por outra que, atendendo
o real pedido formulado pela impugnante, anule o acto de tributação
da contribuição industrial de 1987 em causa e mantenha à ora re-
corrente o incentivo fiscal ao crédito ao investimento.

A ERFP sustenta que a sentença em apreciação não merece censura
pois que o despacho recorrido não pode ser objecto de impugnação
por não ser um acto tributário ou um acto de fixação de valores
patrimoniais e como acto interno não seria lesivo da esfera jurídica
da recorrente pelo que não seria passível de recurso contencioso.

O EMMP entende que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito uma vez que nas conclusões 3a e 5a das suas alegações
a recorrente manifesta discordância do probatório fixado na sentença
recorrida.

Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a questão prévia
suscitada pelo EMMP nada disse.

A sentença em apreciação fixou o seguinte quadro factual:
a) A Repartição de Finanças do 18o Bairro Fiscal de Lisboa efectuou

à ora impugnante a contribuição industrial, grupo A, referente ao
exercício do ano de 1987, “por força do disposto no arto 10o do DL
no 197-C/86, de 18-7, já que o contribuinte ao pretender beneficiar
do Crédito Fiscal de Investimento, não deu cumprimento ao disposto
no no 3 do arto 5o. porquanto as certidões comprovativas de que
não era devedor ao estado de quaisquer contribuições e impostos
deveriam reportar-se ao fim do mês anterior ao da declaração, ou
seja, à data de 31 de Maio de 1988, o que não se verificou” - informação
de fls. 55 verso;

b) A impugnante identifica assim o objecto do litígio: “a decisão
do Sr. Chefe da repartição de finanças do 18o Bairro Fiscal de Lisboa
que considerou caducado o incentivo fiscal ao crédito fiscal ao in-
vestimento previsto no DL no 197-C/86, de 18 de Julho relativamente
à impugnante” - conclusão da sua petição inicial;

c) E formula o seu pedido do seguinte modo: seja julgada “nula
e de nenhum efeito a decisão” impugnada - conclusão da petição
inicial.

Entende o EMMP que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito uma vez que nas conclusões 3a e 5a das suas alegações
a recorrente manifesta discordância do probatório fixado na sentença
recorrida.
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Na conclusão 3a do presente recurso defende a recorrente que
o meritíssimo juiz “a quo” não considerou no seu verdadeiro sentido
e amplitude a matéria de facto articulado na petição inicial, de-
signadamente:

. . .
b) - quanto ao facto da impugnante ter apresentado provas de

nada dever ao Estado na data exigida por lei; . . .”.
Importa, por isso, como questão prévia e de conhecimento oficioso,

determinar se é ou não este Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Estabelece o arto 21o4 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 32o1b) do mesmo diploma legal que “Compete
à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, com
exclusivo fundamento em matéria de direito”.

Completando esta linha de pensamento conclui o arto 41o a) do
mesmo conjunto normativo que “Compete à Secção de Contencioso
Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo o disposto
na al. b) do no 1 do arto 32o”.

Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que “das decisões dos tribunais tri-
butários de 1a instância cabe recurso, . . .” a interpor “. . . para a
Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo,
salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe
recurso . . . para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo”.

Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.

Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de 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
CPCivil).

As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.

Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.

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
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não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que
será competente para o apreciar a Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo. Tudo isto independentemente
de este Tribunal vir a entender que a matéria de facto fixada se
encontra bem e suficientemente fixada sendo irrelevante, para a de-
cisão do recurso a dispensabilidade ou não da matéria factual levada
às conclusões das alegações.

A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações.

A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pro-
núncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.

Na conclusão referida sustenta a recorrente que a sentença em
apreciação não considerou no seu verdadeiro sentido e amplitude
a matéria de facto articulada na petição inicial, designadamente “quan-
to ao facto da impugnante ter apresentado provas de nada dever
ao Estado na data exigida por lei”.

Afronta a recorrente a sentença em apreciação que não deu como
provados estes factos o que integra matéria de facto.

Do exposto resulta que o recurso interposto não versa exclusiva-
mente matéria de direito por na dita conclusão se discutirem factos
que a sentença em apreciação não fixou. Podemos, por isso, concluir
que o mesmo tem por fundamento, também, matéria de facto.

A competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de Con-
tencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo 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 a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.

Custas pela recorrente, fixando-se em 15.000$00 da taxa de justiça
e em 50% a procuradoria.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge
de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Execução. Oposição. Rejeição liminar. Custas. Pedido de
apoio judiciário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só em caso de patente inviabilidade do pedido é que
a oposição deve ser liminarmente rejeitada.
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II — Está, todavia, nessa situação a oposição deduzida contra
execução fiscal instaurada para execução de custas sob
fundamento de que fora formulado pedido de apoio ju-
diciário quando, depois de julgada a causa, decorria o
prazo de pagamento voluntário das custas do processo.

III — A suspensão a que alude o n.o 2 do art.o 93o do DL.
n.o 387-B/87, de 29/12 refere-se apenas aos prazos pro-
cessuais que sejam susceptíveis de influenciar a tutela
dos direitos que o processo visa propiciar e não ao prazo
para pagamento das custas que sejam decorrentes da ac-
tividade desenvolvida para esse efeito.

Recurso n.o 21 297. Recorrentes: Maria Augusta Simões de Almeida
e marido; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz-Conselheiro
Benjamim Silva Rodrigues.

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

A - O relatório.
1. Maria Augusta Simões de Almeida e marido José Maria Pereira

Borges, com os demais sinais dos autos, afirmando-se inconformados
com o despacho do senhor juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto, de 19/09/96, que lhes rejeitou liminarmente a oposição por
si deduzida contra a execução contra eles instaurada para cobrança
de custas apuradas no processo n.o 59 989 do Tribunal Tributário
de 2a Instância, dele recorrem directamente para esta formação
judicial.

2. Como fundamento de oposição os recorrentes alegaram, em sín-
tese, que a certidão de relaxe relativa às custas apuradas no citado
processo havia sido emitida na pendência de pedido de apoio judiciário
formulado através de requerimento que, porém, por lapso, fora junto
a outro processo e que por isso a execução era nula por ofensa ao
disposto no art.o 23o n.o 2 do DL. n.o 387-B/87.

3. A decisão recorrida estribou-se no entendimento de que a opo-
sição à execução fiscal apenas poderia ter por fundamento um dos
taxativamente enunciados no art.o 286o do C. P. T. e os factos alegados
não se enquadravam em nenhum deles.

4. Refutando o julgado, os opoentes sustentam nas suas alegações
de recurso que os factos alegados integram o fundamento de extinção
da execução previsto na al. h) do n.o 1 do art.o 286o do C. P. T.
e que mesmo que não se venha a reconhecer a final o apoio judiciário
requerido, sempre relevará a questão formulada na oposição rela-
tivamente aos juros indevidamente vencidos atento o disposto no art.o
24o n.o 2 do DL. n.o 387-B/87, de 29/12.

5. A Fazenda Pública contra-alegou batendo-se pela confirmação
do julgado.

6. No seu parecer, o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto defende que,
embora se lhe afigurasse, com algumas dúvidas, que o fundamento
de oposição alegado se poderia enquadrar na al. h) do n.o 1 do art.o
286o do C. P. T se deverá, porém, negar provimento ao recurso por
a oposição ser presentemente inútil em virtude da execução fiscal
ter sido suspensa.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B - A fundamentação. (1) Cf. art.os 23o n.o 3 e 29o do DL. n.o 387-B/87, de 29/12.
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O recurso tem por objecto uma decisão de rejeição liminar da
oposição por razões de mérito.

A petição foi liminarmente rejeitada por se considerar que a tutela
jurisdicional pretendida de extinção da execução fiscal instaurada para
a cobrança de custas processuais não tinha causa legal ou dito de
outro modo, que os factos invocados como causa de pedir não eram,
à face do sistema jurídico, fundamento de oposição ou fonte de qual-
quer direito cujo efeito correspondesse ao da tutela pedida.

Atenta esta natureza do despacho e porque ele se configura como
um julgamento de mérito apenas liminar, só deverá determinar-se
a rejeição/indeferimento da pretensão do autor, de acordo com o
disposto no art.o 291o n.o 1 al. c) do C. P. Tributário, quando, como
vem sendo repetido, se conclua perante o exame da petição inicial
ser notório, patente, isento de qualquer dúvida que a pretensão do
autor não pode ser acolhida à face do sistema jurídico.

Se se admitir alguma possibilidade, ainda que remota. da obtenção
da tutela pretendida dever-se-á admitir sempre o prosseguimento da
acção, dando-se às partes a oportunidade de, mediante o seu con-
traditório, poderem esclarecer a questão de direito.

Trata-se de uma solução que decorre directamente do princípio
da necessidade e utilidade processuais, mas que busca a sua última
ratio na garantia constitucional do direito de acesso aos tribunais,
na sua vertente de garantia de uma tutela efectiva e eficaz dos direitos
e interesses legalmente protegidos.

É claro que poderá suscitar-se a questão de saber se existe agora
alguma utilidade jurídica no conhecimento do objecto do recursos
entendendo o Ministério Publico que não, face ao que se informa
nos autos de que a referida execução fiscal foi suspensa por despacho
do senhor juiz relator do processo do Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância (ora Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo), em consequência da apresentação do pedido de con-
cessão de apoio judiciário, por se haver considerado que o deferimento
do pedido de apoio implicaria a anulação do título executivo e da
execução e que tal pedido veio, depois, a ser indeferido liminarmente
por despacho de 6/2/96 que, sujeito a reclamação, foi mantido por
acórdão de 29/10/96.

A haver uma situação de inutilidade superveniente da causa não
poderia o tribunal de recurso deixar de conhecer dela, tanto mais
que os factos por respeitarem a matéria de apoio judiciário são de
conhecimento oficioso (1), por mor do princípio de que a decisão
deve tomar em conta os factos extintivos do direito cuja tutela lhe
seja pedida que se produzam posteriormente à proposição da acção
por modo que ela corresponda à situação existente no momento em
que decide (art.o 663o do C. P. Civil) e que constitui um simples
corolário da já falada garantia constitucional de uma tutela eficaz
e efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos.

Mas não é assim. As circunstâncias de ter sido suspensa a execução
fiscal durante a pendência do pedido de apoio judiciário e deste ter
sido definitivamente recusado não levam inevitavelmente a conclusão
da inutilidade total do prosseguimento da causa, para quem entenda
que a formulação do pedido de apoio suspenderia o prazo de pa-
gamento voluntário das custas e que esta suspensão se configuraria
como caso de inexigibilidade da dívida exequenda.

Sendo assim, importa indagar se existira alguma dúvida de que
os factos alegados como causa de pedir não serão susceptíveis de



(2) Cf. art.o 20o da Constituição da República.
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integrar qualquer fundamento legal de oposição à execução fiscal,
nomeadamente, o da inexigibilidade da dívida exequenda que se con-
tém, sem dúvida, na hipótese da al. h) do n.o 1 do art.o 286o do
C. P. T. cuja dilucidação imponha o prosseguimento do pleito para
os fins acima assinalados.

Os recorrentes sustentam que, determinando o n.o 2 do art.o 23o

do citado DL. n.o 387-D/87 a suspensão dos prazos que estiverem
em curso a quando da apresentação do pedido de apoio judiciário,
isso obsta à emissão do titulo executivo e à instauração da execução
para a cobrança das custas e preenche aquele fundamento legal de
oposição à execução.

Mas não tem razão. O que o convocado preceito (citado n.o 2
do art.o 24o) concede por via da formulação do pedido de apoio
judiciário é tão-só a suspensão dos prazos processuais que sejam sus-
ceptíveis de influenciar a tutela dos direitos que o processo visa pro-
piciar, dos prazos determinados no processo para a prática dos actos
vocacionados para a obtenção da tutela jurisdicional eficaz e efectiva
dos direitos ou interesses legalmente protegidos para cuja salvaguarda
o instituto foi concebido e o prazo para o pagamento das custas não
se inclui nessa categoria, tendo que ver já apenas com os custos da
actividade que se desenvolveu para a defesa desses direitos.

O apoio judiciário apenas tem a vocação constitucional de obviar
a que a defesa dos direitos e interesses que tenha de fazer-se através
do processo não sofra quaisquer limitações resultantes de uma even-
tual incapacidade económica para suportar custos que este implique,
seja com o pagamento de preparos, seja com o pagamento de custas.
seja, finalmente, com o pagamento dos serviços de advogado ou so-
licitador (2).

Sendo assim, não existe razão alguma para entender a suspensão
dos prazos para a defesa dos direitos, aí cominado, como abrangendo
também os prazos estabelecidos para o pagamento das custas que
advieram precisamente do pleno exercício, sem restrições, do direito
de acesso aos tribunais.

Não se configura, assim, qualquer hipótese de existência de uma
eventual limitação à garantia de eficácia dos meios processuais es-
tabelecidos para se alcançar uma eficaz e efectiva tutela jurisdicional
dos direitos e interesses legalmente protegidos que deva ser acautelada
mediante a suspensão do prazo de pagamento voluntário das custas
que sejam devidas precisamente por se ter exercido essa defesa e
que justifique o deferimento para outra altura do momento de cons-
tituição da mora.

É evidente, pois, que a pretensão dos recorrentes formulada em
oposição contra a execução fiscal carece de qualquer fundamento
legal, não se reconduzindo a qualquer dos fundamentos tipificados
no arte 286o do CPT.

Bem andou, assim, a decisão recorrida em rejeitá-la liminarmente.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juizes deste tribunal

em, negando provimento ao recurso, confirmar o despacho recorrido.
Custas pelos recorrentes com Procuradoria de 30 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Jorge
de Sousa.
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Execução Fiscal. Reversão contra gerentes. Responsabilidade.
Mandato.

Doutrina que dimana da decisão:

O gerente nominal, que mandata outra pessoa para exercer
em nome e por conta da sociedade devedora de impostos
a gestão desta, contrata um mandato fiscal previsto nos
arts. 9o do CPCI e 6o do CPT, que o responsabiliza nos
termos dos arts. 16o do CPCI e 13o do CPT, independen-
temente do exercício efectivo das funções de gerência ou
administração da sociedade executada.

Recurso: 21 333; Recorrente: Imobiliária Construtora Grão-Pa-
rá, S. A.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Er-
nâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do TT2a Instância que lhe negou
provimento ao recurso interposto da sentença da 1a instância, que,
por sua vez, lhe julgara improcedente a oposição deduzida contra
a execução fiscal movida à sociedade Orbis, Edições Ilustradas, Lda

para cobrança de contribuições à Segurança Social, reportadas aos
meses de Outubro a Dezembro de 1982 e Janeiro a Julho de 1983,
no valor global de 2 336 942$00, e que contra si reverteu, veio a opo-
nente Sociedade Imobiliária Construtora Grão-Pará, SA, recorrer do
mesmo, concluindo as alegações a sustentar que:

- desde 19.12.78 a Rte não exerce de facto a gerência da Orbis,
pois desde essa data a gerência de facto daquela sociedade foi exercida,
isoladamente, pelo seu procurador António Gomes da Silva Cruz;

- a responsabilidade subsidiária dos gerentes pressupõe o exercício
da gerência de facto, pelo que a Rte não é responsável pelas dívidas
exequendas, uma vez que à data do vencimento de tais dívidas não
era gerente de facto da executada, sendo parte ilegítima nos autos
de execução fiscal, dada aquela não responsabilidade subsidiária, que
é uma responsabilidade funcional ou subjectiva que a prova da ine-
xistência da gerência de facto afasta.

Teria sido infringido o art. 16o do CPCI.
Contra-alegou a FaPa, sustentando que a Rte, ao outorgar o man-

dato a terceiro, exerceu poderes conferidos pelo pacto, exercendo
a gerência efectiva da sociedade gerida mediante o mandatário por
si constituído, cujos actos produzem efeitos na esfera jurídica do
representado.

O Exmo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento porque a conclusão de facto de que a Rte exerceu
no período que interessa a gerência de facto não pode ser apreciada
por este tribunal de revista, nos termos do art. 21o/4 do ETAF.

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

“a)- Corre termos pela 6a Secretaria Administrativa o processo
executivo no 40/84 em que é executada a sociedade Orbis-Edições
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Ilustradas, Lda, para cobrança de contribuições à Caixa Sindical de
Previdência dos Tipógrafos, Litógrafos e Ofícios Correlativos, repor-
tadas aos períodos compreendidos entre Outubro e Dezembro de
1982 e entre Janeiro e Julho de 1983, no valor global de 2 336 942$00,
acrescido de juros de mora (fls. 2 do processo principal em apenso).

b)- Por despacho de 17/6/1992 foi decretada a reversão contra a
ora oponente (fls. 179/180 do dito processo principal).

c)- Através da inscrição no 59 436 de 28/9/1976 foi levada a registo
a constituição do conselho de gerência da sociedade executada, ma-
triculada sob o no 24 521 a fls. 190 do livro C-64, composto por 3 mem-
bros, dois dos quais obrigatoriamente os sócios Gelmar-Empresa Dis-
tribuidora de Produtos Alimentares, Lda e Imobiliária Construtora
Grão-Pará, Sarl (fls. 20/27 dos presentes autos).

d)- Por instrumento notarial lavrado no 10o Cartório Notarial de
Lisboa em 19/12/1978, em que intervieram dois gerentes da sociedade
executada, sendo um deles a ora oponente, ali representada por dois
dos seus administradores que outorgaram em nome da representada
na qualidade que esta detinha de Membro do conselho de Gerência
da executada, foi constituído «bastante procurador da sociedade que
representam Orbis-Edições Ilustradas, Limitada o Sr. António Gomes
da Silva Cruz, ao qual conferem poderes para sempre conjuntamente
com outro membro do Conselho de Gerência da Orbis, gerir e ad-
ministrar livremente a sociedade mandante, obrigando-a em todos
os seus actos e contratos» (cfr. fls. 10/11 dos presentes autos).

e)- Após a data mencionada na antecedente al. deste quadro fáctico
a gerência da sociedade executada passou a estar entregue ao Sr. An-
tónio Gomes da Silva Cruz que a exercia com base na supramen-
cionada procuração.

f)- Designadamente tendo praticado actos perante o TT1a Instância
como se vê do requerimento apresentado em 28/4/1982 ao 1o Juízo,
Processo no 537/81, para pagamento de dívida ao abrigo do arto 163o

do CPCI, no qual assinou na qualidade de gerente da Orbis, como
se vê do documento constante de fls. 12.

g)- Igualmente perante a Administração Pública o Sr. António Go-
mes da Silva Cruz actuava pessoalmente como gerente, requerendo
e praticando todos os actos necessários à gestão da executada como
decorre do requerimento apresentado em 2/09/1983 no Ministério
do Trabalho e que se encontra a fls. 13 e do que foi apresentado
na Câmara Municipal de Oeiras em 8 de Agosto do mesmo ano
e que está junto a fls. 14.

h)- Como resulta dos documentos constantes de fls. 15 a 17, o
referido Sr. Cruz subscrevia aceites em letras, livranças e cheques
e assinava correspondência da sociedade invocando a qualidade de
gerente.

i)- Em 22/11/1983 o Sr. António Cruz, actuando como gerente da
Orbis, fez a proposta comercial à ora oponente consubstanciada na
carta de fls. 18, assinada por ele e enviada pela gerência da executada
e em que é proposta determinada operação comercial.

j)- O capital social da Orbis era no valor de 15 000 000$00 e nele
a oponente detinha uma quota de 6 500 000$00, totalmente realizada
como emerge do documento junto a fls. 19 e segs.

l)- A acção executiva foi instaurada em 5/1/1984 (fls. 2 do processo
executivo).

m)- Por despacho de 17/06/1992, exarado a fls. 180 do processo
executivo, foi decretada a reversão da execução contra a oponente
como administradora da sociedade executada.
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n)- A oponente foi citada como revertida em 28/10/1993 como se
alcança de fls. 192 e vo do processo executivo em apenso.

A Rte veio sustentar que não pode ser responsabilizada pelas dívidas
exequendas e é parte ilegítima na execução fiscal por não ter sido
gerente de facto da executada na medida em que os actos de gestão
desta foram praticados pelo procurados da executada.

A responsabilidade pessoal e solidária dos gerentes, administra-
dores, e outros membros das empresas e sociedades de responsa-
bilidade limitada pelas contribuições, impostos, multas e outras dívidas
do Estado, consagrada no art. 16o do CPCI (hoje art. 13o do CPT),
aplicável à falta de pagamento de contribuições do regime geral de
previdência, nos termos do art. 13o do DL 103/80, de 9.5, tem sido
pela doutrina qualificada como “responsabilização ex lege”, efectivada
após a excussão dos bens das empresas ou sociedades por eles geridas,
tomando estes como que uma posição de “fiadores legais” em virtude
de uma presunção de culpa funcional derivada da sua posição social
(cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1972, p. 299, Alberto
Xavier, Manual de Direito Fiscal, p. 387).

Culpa que não tem como correlato o juízo de censura que funda
a imputação subjectiva e o consequente dever de indemnizar em sede
de responsabilidade civil, baseado na comparação com o homem abs-
tracto - art. 487o/2 do CCivil -, antes um outro, especificamente fiscal,
sobre o comportamento do gestor nas suas relações com o fisco e
na coerência da actuação profissional das tomadas de decisões ges-
tionárias (neste sentido, cf. certa doutrina francesa apostada no tra-
tamento dos contribuintes perante o fisco - “La Notion de Bonne
Foi (...), de Emanuel Kornprobst, 1980, p. 43 e segs).

O interesse que os referidos preceitos previnem e protegem com
o reforço da adstrição da responsabilidade pessoal dos gestores é
o efectivo cumprimento dos débitos fiscais, cuja satisfação está incluída
nas incumbências da gestão, “apoio que a inobservância dos comandos
legais de gestão é de presumir como culposa, gerando, por isso ili-
citude, salvo se existir uma causa de justificação” (cf. Ac. do TC
de 13.4.94, em DR II., de 9.11.94).

É, portanto, um interesse público, correspondente a um dever legal,
que determina, que, ao lado do titular empresa ou sociedade, apareça
a suportar a respectiva responsabilidade um outro titular - o repre-
sentante orgânico quando este enquadre a situação material que lhe
é correlativa, isto é, exerça efectivamente as funções (cf., de Ruy
de Albuquerque e Meneses Cordeiro, em CTF, 334/336).

Ora, é neste quadro de responsabilidade e de culpa, traçado, aliás
no Ac. desta Secção de 2.7.97, que se seguiu de perto, que surge
a Rte, representada pelos seus administradores, a outorgar, na qua-
lidade que a representada detinha na gerência da executada, pro-
curação a terceiro para “gerir e administrar livremente a sociedade
mandante” - item d) do probatório.

Assente tal facto, não se pode afirmar que a condução dos negócios
da sociedade executada, na forma concreta que tomou se deve di-
rectamente à oponente, pelo que esta não terá culpa, naquele referido
sentido, da inobservância das obrigações tributárias à mesma impostas.

Todavia, ao contratar com terceiro a gestão daquela sociedade em
nome dela e por sua conta (mandado com representação previsto
nos arts. 1157o e 1178o do CCivil), a Rte ainda exerceu de facto
a gerência por intermédio do mandatário, acumulando tal exercício
com a gerência nominal derivada do acto inscrito, de que dá notícia
o item c) do probatório.
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Se o mandatário não cumpriu os deveres fiscais a que estava obri-
gado em vez de mandante, esta incorres na responsabilidade ex lege
e baseada na culpa funcional, como acima vai referido, como se fosse
esta própria a exercer directamente a gestão, porquanto, e desde logo,
o mandato, quanto aos actos tributários de natureza não pessoal (que
são, em regra, os que o gestor desenvolve) é um mandato fiscal previsto
no art.o 9o do CPCI (hoje 6o do CPT), que responsabiliza o obrigado
tributário mandante (aliás exclusivamente, “sem prejuízo de este se
fazer indemnizar pelo mandatário” - cf. Alberto Xavier, ob. cit., p. 384).

Sem que se torne necessário, acrescentar à culpa funcional (pre-
sumida) do gestor efectivo outra qualquer culpa por parte do man-
dante, quer nas ordens ou instruções por esta dadas, quer na escolha
do mandatário (culpa in eligendo), quer na vigilância ou fiscalização
dos actos deste (culpa in vigilando) uma vez que a tais exigências
é a lei estranha, como acontece, em geral, no caso paralelo da res-
ponsabilidade do comitente.

Por tudo, in casu, não revela, para arredar a responsabilidade sub-
sidiária e pessoal da oponente, que ela não tivesse exercido no período
em causa, de modo efectivo, as funções de gerência ou administração
da sociedade executada, na medida em que mandatou outro para
o fazer em sua vez.

E dessa assumida responsabilidade deriva a sua legitimidade para
a execução fiscal.

Entender doutro modo traduzir-se-ia na frustração, por acto vo-
luntário do obrigado tributário, do fim legal e do interesse público
tutelado pela responsabilização subsidiária de outros titulares nas obri-
gações tributárias das empresas e sociedades de responsabilidade
limitada.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela requerente, com procuradoria em 50 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Benjamim Rodrigues — Almeida Lopes. — Fui presente: Mota
Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Autarquias locais. Taxas. impugnação. Competência material
dos tribunais tributários de 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Tribunal Tributário de la Instância é materialmente
competente para conhecer da impugnação das taxas de
urbanização e licenciamento liquidadas por uma Câmara
Municipal.

II — Se o Tribunal entender que a impugnação prevista no
art. 22o, n. 1, da Lei n. 1/87, é uma impugnação ad-
ministrativa e não judicial, a deduzir perante o órgão
executivo da autarquia local, a decisão final a proferir
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não pode ser a de julgar o tribunal materialmente
incompetente.

Recurso n.o 21360. Recorrente: Soc. de Const. Ferreira Dias e Oliveira
Lda. Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Lúcio Barbosa.

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

1. Sociedade de Construções Ferreira Dias & Oliveira, Ld.a, com
sede na Rua Santos Lima, 28-1o, sala 4, Braga, impugnou judicial-
mente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, as
taxas de urbanização e licenciamento que lhe foram liquidadas pela
Câmara Municipal de Vila do Conde.

Alegou “vício de violação da lei”, “erro sobre os pressupostos de
facto e de direito” e “falta e insuficiência de fundamentação”.

A Mma Juíza do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto, com o fundamento de que a impugnação deveria ser de-
duzida perante o órgão executivo da Câmara de Vila do Conde, com
eventual recurso para o Tribunal, ordenou a remessa dos autos à
Câmara Municipal de Vila do Conde, “por ser a entidade competente
para conhecer a pretensão da impugnante”.

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

“1a - Na sequência do regime dos artigos 727o a 741o do Cód.
Administrativo, revogado por aquela Lei 1/79, de 2/1, e do art.o 17o,
3, desta lei, o art.o 22o, 2, da lei 1/87, de 6/1, tem agora de interpretar-se
à luz do sistema processual do CPT de 1991, que faculta ao contribuinte
dois meios processuais alternativos de que poderá lançar mão para
provocar a revisão das liquidações: o processo de impugnação judicial
com uma fase pré-judicial de reapreciação pela entidade administrativa
competente para revogar o acto (arto 130o) ou a via da reclamação
graciosa (artos 95o e ss.), que também poderá ser seguida de uma
impugnação judicial.

Aliás, o regime especial de impugnação das receitas parafiscais
(designativo que abarca as taxas municipais) está tratado no arto 154o

do CPT e aí, sem dúvida, como um processo judicial tributário [arto

118o, 2, a)], enquanto que naquele arto 22o, 2, se refere uma im-
pugnação a deduzir perante a C. Municipal.

2a - No processo de impugnação judicial, a lei prevê, agora, - e
não previa ao tempo da redacção do arto 22o, 2, da lei 1/87 - que
antes da fase judicial. a entidade administrativa que seria competente
para apreciar a reclamação, tem a oportunidade de apreciar e atender,
querendo, total ou parcialmente, as razões e a pretensão do con-
tribuinte, tal como se estivesse perante uma nua e crua reclamação.

Há-de entender-se, pois, que foi pela via do processo das normas
gerais da impugnação judicial do CPT de 1991 (arto 120) - nelas
se incluindo a fase preambular e prejudicial (arto 130o) - e das especiais
de impugnação das receitas parafiscais (art. 154o) que o legislador
deu meio processual inequívoco ao que se encontra previsto no arto

22o, 2o, da Lei 1/87.
3.a- Nesse sentido também aponta o facto de, no âmbito do regime

especial das taxas devidas pela emissão de alvarás de licenças de cons-
trução - que é o caso dos autos - o n.o 3 do arto 68o do RLOP,
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na redacção do DL 250/94, de 15/10, ter passado a prescrever que
da liquidação de tais taxas - e não da decisão da impugnação ou
reclamação da liquidação delas perante as C. Municipais cabe recurso
para os tribunais tributários de 1a instância, nos termos e com os
efeitos previstos no Código de Processo Tributário”.

Na verdade, tais termos só podem ser os especiais previstos no
arto 154o do CPT e os gerais dos artigos 118o e seguintes do mesmo
diploma.

4a - Aliás, não tem justificação razoável nem em tensos de pro-
priedade de meios, nem de economia processual, o entendimento
segundo o qual o arto 22o, 2, da Lei 1/87, ainda hoje deve ser in-
terpretado como obrigando a uma reclamação necessária para apre-
ciação da CM seguida do processo de impugnação - que também
prevê nova reapreciação pela CM (na aplicação do arto 130o do CPT).

Tal entendimento constituiria, tão-só, uma forma de tornar mais
complicado e “armadilhado” o processo de impugnação, prejudicando
o acesso à justiça, criando entraves escusados ao impugnante e de-
terminando-lhe o pagamento de custas - também exageradas - por
incidentes que, ao fim e ao cabo - se acobertem em razões adjectivas,
quase kafkianas, para denegarem a justiça de mérito.

Por isso que tal interpretação viola o disposto nos artigos 2.o, 18o

e 20o da Constituição.
É, aliás, esse entendimento do princípio constitucional do acesso

ao direito que já enforma e preocupa o legislador ordinário. como
claramente se vê do preambulo do DL 329-A/95, de 12/12/95, que
revê o CPC [DR., 1a Série-A, n.o 285/95, Supl., Pág. 7780 (3)), en-
tendimento agora, até, mais reforçado, no que respeita à adequação
dos processos, pela versão que o DL 180/96, de 25/9/96, deu ao arto

265- A daquele código, no sentido de tornar mais oficiosa a busca
dos meios aptos à obtenção da solução de mérito mais completa e
eficaz.

5a - Verifica-se que no caso dos autos foi seguido o primeiro pro-
cedimento acima referido no parágrafo 1o da conclusão 1a ( O processo
de impugnação judicial com uma fase pré-judicial de reapreciação
pela entidade administrativa competente para revogar o acto (arto

130o)].
A C.M antes de remeter o processo a tribunal, teve-o ao seu dispor,

para conhecer a pretensão da recorrente, a informar (arto 129o do
CPT) e, se entendesse, a atender, no todo ou em parte, em prejuízo
da abertura da fase judicial propriamente dita (arto 130o do CPT).
Porém, a C. Municipal preferiu ficar-se pela informação e remeter
o processo para o Tribunal “a quo”, assim reabrindo a fase judicial.

Nada justifica, pois, que, cumprida e ultrapassada a fase de rea-
preciação administrativa pela Câmara Municipal, venha, agora, a pro-
ferir-se, na fase judicial uma decisão de não conhecimento do pedido
por se entender que aquela fase administrativa há-de ser percorrida
novamente, para os mesmos efeitos da já percorrida na fase pre-
paratória do processo.

6a - Finalmente, uma outra razão levaria a concluir pelo imediato
conhecimento da questão de mérito:

É que, tal como se encontra fundamentado na p.i., o pedido de
declaração de nulidade da liquidação que é objecto dos presentes
autos tem por base a falta de previsão legal do tributo cobrado como
taxa.

Não estando nós, pois, perante uma taxa ou qualquer dos outros
tributos previstos no arto 22o, 2, da Lei 1/87, então, o respectivo co-
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nhecimento sempre escaparia ao disposto nesse dispositivo que se
tivessem por tão específicas de tais tributos que não colhessem ade-
quação ao regime optativo do CPT.”

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o EPGA emitiu douto parecer, susten-

tando que o recurso não merece provimento, defendendo igualmente
que se impõe a rejeição do recurso, por falta de um pressuposto
processual.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo Ministério Público,
vieram ambas expressar a sua posição. Assim. enquanto a Fazenda
Publica aderiu à posição expressa pelo Ministério Público, a recorrente
insurgiu-se frontalmente contra ela.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Assenta-se na seguinte matéria de facto relevante para a decisão

da causa:
A Câmara Municipal de Vila do Conde, através de despacho de

um seu vereador, aprovou o licenciamento de uma obra, tendo sido
fixadas as taxas de urbanização e de licenciamento em Esc.:
29.809.838$00.

2.2 Notificado da liquidação referida em 2.1 a impugnante deduziu
uma impugnação judicial junto do Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto.

3. Sendo estes os factos relevantes para a decisão da causa, vejamos
se o recorrente pode lograr êxito na sua pretensão.

Como agudamente nota o recorrente, na decisão sob recurso “estava
implícito também o juízo de incompetência do Tribunal Tributário
de 1a Instância para o conhecimento da matéria”.

Assim é realmente.
A ordem de remessa dos autos à Câmara Municipal de Vila do

Conde é pois mera consequência dessa declaração de incompetência
material (implícita) decidida pela Mma Juíza.

E, sendo assim, como de facto é, esta ordem de remessa dos autos
à Câmara Municipal não é uma decisão autónoma. Logo, como tal,
é irrecorrível.

Não poderá pois acompanhar-se a tese do recorrente quando diz
que, se o recurso lhe for desfavorável, “já está decidido, com trânsito
em julgado, que o processo deverá baixar à Câmara Municipal para,
em 1o grau, conhecer da impugnação (com a faculdade do consequente
recurso Judicial da decisão da Câmara para o Tribunal Tributário
de 1a Instância)”.

Não é assim.
A decisão que ordena a remessa dos autos à Câmara é, como

se disse, o corolário da declaração de incompetência do Tribunal,
em razão da matéria.

Pretende o recorrente que o Tribunal conheça o mérito da sua
pretensão.

E só é possível conhecer de mérito se o Tribunal for competente,
em razão da matéria, para apreciar o pedido do recorrente.

Já vimos que a Mma Juíza a quo declarou implicitamente a in-
competência material do Tribunal, daí que não tenha apreciado a
pretensão do recorrente.

Digamos, entretanto, e desde já, que se o Tribunal for material-
mente competente para conhecer do pedido do recorrente, não está
impedido de declarar, se assim o entender, que a disposição prevista
no art.22o, n. 1 da Lei n. 1/87 constitui pressuposto processual ne-
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cessário, pelo que o recorrente estaria obrigado a impugnar admi-
nistrativamente a liquidação em causa perante o órgão executivo da
autarquia local, com eventual recurso para o Tribunal.

O Tribunal pode eventualmente, se assim o entender, tomar uma
decisão dessas.

Dito de outro modo: o Tribunal, se materialmente competente,
é livre para determinar se existe ou não tal pressuposto processual
necessário.

Mas com uma consequência, por certo diversa: eventualmente uma
decisão de improcedência, mas nunca uma decisão de incompetência
em razão da matéria.

Vejamos então.
A competência dos Tribunais Tributários de 1a Instância vem de-

finida no art. 62o do ETAF.
Ora, como resulta da al. a) do n. 1 do art. 62o do ETAF, compete

aos Tribunais Tributários de 1.a Instância conhecer “dos recursos de
actos de liquidação de receitas tributárias estaduais, regionais, locais
e parafiscais”.

E como, por outro lado, não ocorre a situação prevista no art.
59o, n. 3, do mesmo ETAF, é óbvio que o Tribunal é materialmente
competente para conhecer do pedido.

A decisão recorrida não pode pois manter-se.
Logra assim êxito a pretensão do recorrente, se bem que por motivos

diversos dos invocados pelo recorrente, e eventualmente com con-
sequências diversas das por si pretendidas.

4. Face ao exposto, concede-se provimento ao recurso, revogando-se
a decisão recorrida, a qual deverá ser substituída por outra que tenha
em conta o acima decidido.

Sem custas.

Lisboa, 17 Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa (Relator) — Fon-
seca Limão — Coelho Dias. — Fui Presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1.a Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

RECURSO .o 21 541. Recorrente: Fernando da Silva Oliveira; re-
corrido: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Cons. Dr.Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1.a Instância de Setúbal que
julgou improcedente a impugnação deduzida por Fernando da Silva
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Oliveira contra o acto determinativo da reversão praticado contra
si na execução movida à sociedade Homogest-Consultoria e Gestão
de Recursos Humanos, L.da, para cobrança de IVA respeitante a
Maio de 92, no montante de 2 196 533$00, veio aquele impugnante
recorrer concluindo a sustentar, entre outras referências, que na ci-
tação do Ite para os termos da execução, se omitiu “o teor deter-
minante do despacho de reversão e a qualidade em que o mesmo
intervém” e que se fez intervir o Ite na execução “sem que o mesmo,
formal ou materialmente, integre as categorias de pessoas a que se
refere o artigo 13o do CPT”.

A Recorrente da F.a P.a contra-alegou a sustentar o bem fundado
da sentença 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.

Ouvidas as partes a questão suscitada pelo M.o P.o, aduziu o Rte
não ter suscitado questão de facto que tivesse levado às conclusões
do recurso.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo M.o P.o (artigo 45.o, n.o 2, do CPTributário).

Na verdade, na conclusão a) o Rte afirma que na sua citação se
omitiu o teor do despacho de reversão e a qualidade em que interveio,
que é matéria que não se encontra estabelecida no probatório da
sentença recorrida, que apenas refere, quanto ao ponto, que o Ite
foi citado em 24 de Outubro de 1994, sem que se mencione o teor
do aludido acto.

Por outro lado, o referido probatório não contempla a situação
do Ite relativamente à sua qualidade de administrador, gerente ou
actuante na gestão da sociedade executada.

Tais referências são determinados da realidade, relativas aos do-
mínios dos factos, as quais se propõem para conhecimento no recurso
na medida em que as mesmas 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
daquele controvérsia a envolver matéria de facto.

Porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid disputatam, (cf. Manuel Andrade, Noções [. . . ],
p. 89), é indiferente, para o efeito em causa, determinar a atendi-
bilidade ou o relevo que as referidas afirmações lograrão no julga-
mento 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 artigo 41.o, n.o 1, alínea a) do ETAF, sendo
para o mesmo competente o Tribunal Central Adminsistrativo
(2.a Secção).
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Termo 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 de 15 000$ e procu-
radoria em 40 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Ernâni Figueiredo (rela-
tor) — Coelho Dias — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997

Assunto:

IVA — Fixação do imposto — Reclamação Graciosa — Im-
pugnação judicial — Prazo — Arts. 84 e 90 do CIVA — Ca-
so decidido ou resolvido.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em casos de fixação do IVA, com recurso a presunções
ou estimativas, o prazo da reclamação é de 15
dias — arto 84 do CIVA.

2 — Em geral, tal prazo era, porém, de 30 dias — arto 90
do mesmo diploma e 82 do CPCI.

3 — A reclamação intempestiva confere àquela fixação, o ca-
rácter de caso decidido ou resolvido, com efeitos idênticos
ao caso julgado, impossibilitando a posterior impugnação
contenciosa.

Recurso n.o 21.604, em que é Recorrente Irmãos Marvão e Modesto
Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Ex.mo
Cons.o Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Irmãos Marvão
e Modesto, Lda, do acórdão do TT de 2a Instância, de 8-5-96, que
decidiu ”rejeitar a impugnação judicial, não tomando conhecimento
do recurso” que aquela interpusera da sentença que, por sua vez,
julgou improcedente a impugnação judicial que a mesma deduzira
contra a liquidação de IVA, no montante de 2.440.155$00 e respectivos
juros compensatórios de 463.496$00.

Fundamentou-se aquele aresto na extemporaneidade da reclama-
ção, cujo prazo é de 15 dias, nos termos dos arts. 82 e 84 do CIVA,
além de que, iniciado o processo de reclamação a que alude este
normativo, ”só da deliberação da comissão distrital cabe impugnação
contenciosa” e ”no caso dos autos, o acto que vem impugnado é
da autoria do chefe da repartição de finanças” e não uma deliberação
daquela ”que, de resto, não foi chamada a pronunciar-se sobre a
reclamação do recorrente”, sendo que, nos termos do arto 80 § único
do CPCI, ”a resolução do chefe da repartição de finanças carecia,
para ser definitiva, de confirmação pelo respectivo director de finanças,
entidade que, no caso, não se pronunciou” pelo que não há ”resolução
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definitiva que legitime a impugnação judicial a que aludia o arto 84
do CPCI”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1.a — O douto acórdão recorrido violou, por erro de interpretação

e aplicação, as normas dos arts. 84 e 90 do CIVA, dos arts. 80 e
82 do CPCI e do arto 2o do Dec.-Lei no 154/91.

2.a — Pela aplicação correcta de tais normativos, não pode deixar
de considerar-se — como, de resto, se fez na 1a Instância — tempestivo
e regular o procedimento da recorrente, quer quanto à reclamação,
quer quanto à impugnação.

No que concerne à questão de fundo:
3.a — Face aos depoimentos de fls. 28 e 29 e à informação de

fls. 43, não poderia deixar de considerar-se provado o alegado pela
recorrente nos arts. 14 a 25 da petição, ou seja e em súmula, que
todas as vendas foram contabilizadas.

4.a — A Administração Fiscal, a quem incumbia o ónus de provar
as omissões e consequente fuga, não fez tal prova.

5.a — Limitando-se a lançar (e a ficar com) dúvidas sobre a ve-
racidade da contabilidade da recorrente.

6.a — Ora, face a tais dúvidas e à luz do arto 121 do CPT, não
poderia deixar de anular-se a liquidação impugnada.

7.a — Ao não decidir-se assim, violou-se aquele normativo.
Termos em que deverá ser revogado o acórdão recorrido e de-

cretar-se a anulação da liquidação, assim procedendo o recurso . . . .
E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-

cisão recorrida, ”não só quanto à questão da tempestividade, como
também no que respeita à questão de fundo, concluindo no sentido
de que, por o acto impugnado ser da autoria do chefe da repartição
de finanças, nunca seria passível de sindicabilidade contenciosa, no-
meadamente, de impugnação judicial”.

O Ex.mo magistrado do MP emitiu parecer no sentido da tem-
pestividade da impugnação e, consequentemente, do provimento do
recurso, pois a reclamação foi apresentada nos termos do arto 90,
e não do arto 84, ambos do CIVA, já que ”a rectificação da declaração
não foi feita com apelo a métodos indiciários”, sendo, aliás, de aplicar
o arto 123 no 2 do CPT pois a notificação da decisão sobre a reclamação
graciosa foi efectuada na vigência deste diploma, tendo, aliás, o prazo
aqui previsto sido ”o indicado ao contribuinte na notificação da decisão
da reclamação graciosa — ofício de fls. 7 — e, por isso, sendo uma
formalidade essencial das notificações, a indicação dos meios de defesa
e prazo para reagir contra o acto notificado, parece que não se poderia
considerar eficaz a notificação se fosse outro o prazo aplicável”, não
tendo assim ”ocorrido a caducidade do direito de impugnar o acto,
por não ter sido efectuada qualquer notificação válida que originasse
o seu decurso”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”1 — A coberto do ofício no 2071, de 16/10/90, foi a recorrente

notificada para pagar a quantia de 2.903.651$00, sendo 2.440.155$00
de IVA e 463.496$00 de juros compensatórios, e informada que o
montante do imposto foi fixado nos termos do arto 82 do CIVA e
resultou de, em visita da Fiscalização efectuada em Agosto de 1990,
se ter constatado haver falta de entrega de IVA (v. fls. 22 do proc.
apenso).

2 — A referida notificação ocorreu em 18/10/90 (v. no 5 da petição
inicial).
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3 — Em 10/12/90, em requerimento dirigido ao chefe da repartição
de Finanças, reclamou da fixação referida em 1 (v. fls. 1 do apenso).

4 — No dia seguinte, a reclamação foi instruída com a informação
de fls. 46 do proc. apenso.

5 — Em 6 de Junho de 1991, foi junta ao processo apenso a in-
formação constante de fls. 48 e seguintes, prestada pelos Serviços
de Fiscalização Tributária (v. fls. 47v).

6 — Em 8/5/91, é prestada a informação complementar de fls. 171
e seguintes, a qual foi objecto do parecer de fls. 179v e junta ao
processo apenso, também, em 6/6/91 (v. fls. 47v).

7 — A referida reclamação foi indeferida por despacho do Chefe
da Repartição de Finanças de Gouveia em 7/6/91 (fls. 180 do apenso).

8 — Este despacho foi notificado à recorrente, a coberto do ofício
no 1511, de 8/7/91, expedido através de carta cujo número de registo
é o 8139 (v. fls. 181 do apenso).

9 — A impugnação foi deduzida em 17 de Julho de 1991”.
Vejamos, pois:
A questão a apreciar nos autos é, desde logo, a da caducidade

do direito de impugnar a liquidação.
E, no entendimento do aresto recorrido, a petição seria extem-

porânea, já que, tendo o imposto sido fixado com recurso ”a pre-
sunções ou estimativas, por carência de elementos” que permitam
apurá-lo claramente, a respectiva reclamação teria de ser feita ”no
prazo de 15 dias a contar da data da notificação a que se refere
o arto 27 . . .” — arts 82 e 84, todos do CIVA —, o que não aconteceu.

Diversamente, pretende a impugnante que tal fixação não foi efec-
tuada naqueles termos, antes teve ”por base concreta a existência
de 550 documentos de venda que, segundo a inspecção, não teriam
sido contabilizados estando, pois, em falta, o respectivo IVA”.

E, na verdade, assim é, como resulta do probatório: a dita fixação
teve lugar por alegadamente terem sido omitidas, pela recorrente,
na respectiva contabilidade, 550 facturas — cfr. fls. 31 e segts. do
apenso, ”relação anexa dos documentos não contabilizados e do IVA
liquidado e não entregue”.

Pelo que, no ponto, tem razão a contribuinte: a reclamação apre-
sentada, foi-o nos termos do arto 90, que não do arto 84 no 2, ambos
do dito código.

Assim, o prazo em causa é de 30 dias e não de 15: arto 90 no 4
do CIVA e 82 do CPCI, aplicável ao tempo.

Todavia, tal não aproveita à recorrente pois também aquele prazo
se mostra largamente excedido: é que, como igualmente expressa o
probatório, tendo a recorrente sido notificada, para pagamento, em
16-10-90, a reclamação foi deduzida em 10-12-90, respeitando o im-
posto aos anos de 1987 a 1990 (29-3).

E isto quer se entenda tal extemporaneidade como consequen-
ciadora da intempestividade da impugnação contenciosa quer se con-
clua conduzir aquela à rejeição desta, mercê da consequente formação
do caso decidido ou resolvido.

Cfr. o Ac. do STA de 18-4-96 in BMJ 456-182.
Pois sempre, em tal circunstancialismo, fica vedada a impugnação

contenciosa.
Certo que a recorrente foi notificada do indeferimento da mesma

reclamação ”a coberto do ofício no 1511, de 8-7-91, expedido através
de carta cujo número de registo é o 8139”, aí sendo informada de
que, no prazo de 8 dias, poderia, ”de conformidade com o determinado
no arto 123 do CPT, apresentar Impugnação Judicial”.
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Mas, como parece óbvio, tal indicação supõe a regularidade do
procedimento anterior, não podendo, só por si, conferir direitos ao
arrepio da legislação aplicável.

Poderá ter outras consequências — nomeadamente de ordem dis-
ciplinar — mas não poderá conferir tempestividade à impugnação,
para mais ferindo o anterior caso decidido ou resolvido, nos termos
expostos — cfr. Ac. Douts. 421-9.

Termos em que, com a presente fundamentação, se acorda em
negar provimento ao recurso, confirmando-se o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 40 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Alexandre Cunha e
Sá. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Gerência de direito. Gerência de facto. Arto 13o do Código
de Processo Tributário. Aquisição do Estatuto de gerente
de direito.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na versão originária do arto 13o, no 1, do Código de
Processo Tributário, para que o gerente fosse subsidia-
riamente responsável pelas dívidas fiscais da sociedade
era preciso que fosse gerente de direito e de facto, não
bastando ser gerente de facto;

II — Com a redacção dada ao arto 13o, no 1, pela Lei 52-C/96,
de 27 de Dezembro, que não tem efeitos retroactivos,
basta que o gerente o seja apenas de facto para ser res-
ponsável subsidiário;

III — Um gerente só é gerente de direito se tiver sido designado
no contrato de sociedade, ou tiver sido eleito posterior-
mente por deliberação dos sócios ou se for designado
por outro modo estabelecido no contrato de sociedade;

IV — Para se ser gerente de direito não basta que um sócio
o diga ou declare, pois quando a lei exija, para a existência
ou prova do facto jurídico, qualquer formalidade especial,
não pode esta ser dispensada (arto 655o, no 2, do CPC);

V — A gerência não é transmissível por acto entre vivos ou
por morte, nem isolada, nem juntamente com a quota
(arto 252o, no 4, do Código das Sociedades Comerciais).

Recurso n.o 21.674. Recorrente: Maria José Simões Pereira Martinho.
Recorrido: Fazenda Pública. Relator: Exmo Conso Dr. José Joaquim
Almeida Lopes.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1o Relatório

Com fundamento no facto de nunca ter exercido a gerência de
direito ou de facto da executada OIL — Organização Informática,
L.da, e de ter sido apenas sócia dessa empresa, veio a contribuinte
MARIA JOSÉ SIMÕES PEREIRA MARTINHO, residente em Sa-
rilhos Grandes, Montijo deduzir oposição à execução que contra si
reverteu por falta de bens da executada.

Por sentença do Tribunal Tributário de Setúbal, foi a oposição
julgada improcedente.

A oponente recorreu para o Tribunal Tributário de 2.a Instância
o qual, por acórdão de fls. 172 a 179, negou provimento ao recurso
por ter dado como provada a gerência de direito da oponente com
base em simples declarações de um sócio da executada. E dessa ge-
rência de direito a 2a Instância fez presumir a gerência de facto.

Continuando a não se conformar, a oponente recorreu para este
STA, para o que apresentou as seguintes conclusões das suas
alegações:

A

A Recorrente é sócia da sociedade OIL — Organização de Infor-
mática, L.da, mediante a aquisição das quotas identificadas na Certidão
da Conservatória do registo Comercial, junta aos autos.

B

A recorrente, ao adquirir as quotas que dispõem na sociedade,
não foi investida no cargo de gerente, porque não foi eleita em As-
sembleia de Sócios, e porque a gerência não se transmite com a quota,
por imperativo legal.

C

A recorrente não é, nem nunca foi gerente da sociedade pelo que
a reversão contra ela operada é manifestamente ilegal.

D

O Acordo recorrido, reconhece expressamente que a decisão dele
constante é contrária à lei, e afasta a aplicação da lei, com fundamento
numa presunção subjectiva, e não provada, por falta de elementos
bastantes para o efeito, como ali se afirma.

E

O Acórdão recorrido, é ilegal por violação de lei, pelo que deve
ser revogado.

A Fazenda não contra-alegou, posto o que, já neste STA, o Pro-
curador-geral-Adjunto emitiu douto parecer, nos termos do qual deve
conceder-se provimento ao recurso pelo facto de não haver registo
comercial da gerência da recorrente.

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

2.1 — DOS FACTOS:
Damos como assente o seguinte circunstancialismo fáctico que con-

sideramos com interesse para a decisão do recurso.
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2.1.1 — Contra Oil — Organização Informática, L.da, com sede no
Barreiro, foi instaurado processo de execução fiscal, para a cobrança
de IVA, dos 1o e 2o trimestres do ano de 1992, no total de 805.740$00.

2.1.2 — Na falta de bens penhoráveis da executada reverteu a exe-
cução contra os considerados responsáveis subsidiários pelo paga-
mento da dívida, entre eles a Maria José Simões Pereira Martinho,
por despacho do Chefe da Repartição de finanças de 28 de Fevereiro
de 1994.

2.1 — Deste despacho foi a recorrente citada por carta registada,
sendo o registo datado de 5.5.94.

2.1.4 — A sociedade executada foi constituída com o capital de
450.000$00, tendo o sócio Luís Manuel Coelho Florêncio a quota
de 150.000$00, a sócia Maria Emília dos Santos Branco Marques Dias
a quota de 150.000$00 e o sócio Luís Mário dos santos Cunha, a
quota de 150.000$00.

2.1.5 — A quota de Maria Emília, foi dividida em duas de 75.000$00
cada, transmitida uma a Mário dos Santos Cunha e a outra à aqui
recorrente.

2.1.6 — A Maria Emília declarou renunciar à gerência.
2.1.7 — Foi aumentado o capital social da OIL — Organização In-

formática, L.da, em 2.550.000$00, tendo cada um dos sócios, Luís Mário
dos Santos Cunha e a recorrente subscrito 1.275.000$00.

2.1.8 — O capital social passou para 3.000.000$00, ficando o sócio
Luís Mário dos Santos Cunha com a quota de 1.500.000$00, e Maria
José com a de 1.350.000$00 e Luís Manuel Coelho Florêncio com
a de 150.000$00.

2.1.9 — Por inscrição de 15 de Março de 1993, o sócio Luís Mário
dos Santos Cunha cedeu a sua quota à recorrente e declarou renunciar
à gerência.

2.1.1.0 — Este Luís Mário informou em 30.11.1993, que os sócios
gerentes da sociedade eram:

- Luís Manuel C. Florêncio; e
- Maria José Simões P. Martinho.
2.1.1.1 — Foi inscrito na Conservatória do registo Comercial, em

29.10.1990, que a gerência pertencia aos sócios.

2o Fundamentos

Como se pode ver pela fundamentação do acórdão da 2a Instância,
foi dado como provado que a recorrente exercia a gerência de direito
pelo simples facto de ela ser gerente de facto, como declarou o sócio
Luís Mário dos Santos Cunha.

Mas este raciocínio não está correcto, do ponto de vista da lei.
Em 1993, o arto 13o, no 1, do CPT, no que aqui importa, tinha

a seguinte redacção:
Os gerentes das sociedades de responsabilidade limitada são sub-

sidiariamente responsáveis em relação às sociedades por todas as con-
tribuições e impostos relativos ao período de exercício do seu cargo,
salvo se provarem que não foi por culpa sua que o património da
sociedade se tornou insuficiente par a satisfação dos créditos fiscais.

Durante a vigência desta disposição, era doutrina e jurisprudência
uniformes que o sócio da sociedade, para ser responsável subsidiário,
tinha de ser gerente não somente de direito mas também de facto.
E, para ser gerente de direito, o sócio tinha de ser designado gerente
no contrato de sociedade, ou eleito posteriormente por deliberação
dos sócios, a não ser que o contrato estabelecesse outra forma de
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designação (arto 252o, no 2, do Código das Sociedades Comerciais).
Para se ser gerente não bastava que um sócio dissesse que outro
era gerente, pois era necessária a forma de designação prevista na
lei.

A responsabilidade fiscal subsidiária foi alargada aos simples ge-
rentes de facto pela Lei no 52-C/96, de 27 de Dezembro, a qual deu
a seguinte redacção ao arto 13o, no 1, do CPT:

“Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, AIN-
DA QUE SOMENTE DE FACTO, funções de administração nas
empresas e sociedades de responsabilidade limitada são subsidiaria-
mente responsáveis em relação àquelas e solidariamente entre si por
todas as contribuições e impostos relativos ao período de exercício
do seu cargo, salvo se provarem que não foi por culpa sua que o
património da empresa ou sociedade de responsabilidade limitada
se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais“.

Deste modo, a partir de 1.1.97 basta a simples gerência de facto.
Antes, era preciso a gerência de direito acrescida da gerência de
facto.

Ora, não podia a 2a Instância dar como provada a gerência de
direito a partir da simples gerência de facto. Ainda que a recorrente
tivesse exercido de facto a gerência, como o disse o sócio Luís Mário
dos Santos Cunha (2.1.10 do probatório), ela não era gerente de
direito.

E não é pelo facto de em 29.10.90 ter ficado no registo comercial
a constar que a gerência pertencia a todos os sócios que a recorrente
passou a ser gerente a partir do momento em que em 15.3.93 se
tornou sócia da executada. Com efeito, nos termos do arto 252o, no 3,
do CSC, a gerência atribuída no contrato a todos os sócios NÃO
SE ENTENDE CONFERIDA AOS QUE SÓ POSTERIORMENTE
ADQUIRAM ESTA QUALIDADE. Logo, como a recorrente só pas-
sou a ser sócia em 13.3.93 (2.1.9. do probatório), ela não passou
a ser ipso iure gerente. A lei é muito clara a este respeito, pelo
que lhe devemos obediência. Como se diz no no 4 do arto 252 do
CSC, A GERÊNCIA NÃO É TRANSMISSÍVEL POR ACTO EN-
TRE VIVOS OU POR MORTE, NEM ISOLADA NEM JUNTA-
MENTE COM A QUOTA.

Em suma, a prova da gerência de direito não pode decorrer da
simples prova da gerência de facto, pois esta não faz presumir aquela.
A gerência de direito só pode ser provada do modo indicado na
lei (arto 252o, no 2, do CSC). Não podia a 2a Instância considerar
existente uma gerência de direito com base na informação de um
sócio nesse sentido. Por isso, foi violado o direito probatório material
e formal.

Depois, a argumentação do MoPo junto deste STA é decisiva no
mesmo sentido: o arto 11o do Código do Registo Comercial diz que
o registo definitivo constitui presunção de que existe a situação ju-
rídica, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE É DEFINIDA. Mas
esta norma não se aplica aos sócios que o sejam depois do registo
comercial da gerência.

Deste modo, as decisões das instâncias não se podem manter por
não estarem conformes com a lei.

3o Decisão

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso, em revogar as decisões das instâncias e em julgar
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procedente a oposição, declarando extinta a execução quanto à
oponente.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Almeida Lopes — António
Pimpão — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Direito de acesso aos tribunais. Formas de processo. Impug-
nação judicial. Recurso contencioso. Imposto do selo. Pe-
dido de restituição efectuado na vigência dos art.os 254o

segs. do RIS. Indeferimento. Impugnação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Segundo o princípio constitucional do direito de acesso
aos tribunais, o processo tem de ser um meio idóneo
de conferir a tutela jurisdicional efectiva e eficaz cor-
respondente ao conteúdo do direito ou do interesse le-
galmente protegido.

II — A conformação dos processos de impugnação judicial
e de recurso contencioso, embora da mesma natureza,
encontra Justificação no facto de cada um deles cor-
responder ao modo por que se obtém a tutela efectiva
e eficaz em caso de lesão devida a actos de diferente
espécie.

III — Deve entender-se como sendo de impugnação do acto
tributário, a petição inicial em que se peça a restituição
do imposto com na ilegalidade da sua liquidação.

IV — Deve considerar-se como sendo passível de impugnação
judicial o acto de indeferimento de pedido de restituição
de imposto do selo apresentado ao abrigo do disposto
nos art.os 254o e segs. do RIS antes da entrada em vigor
do C. P. Tributário.

V — É tempestiva a impugnação judicial deduzida dentro do
prazo de trinta dias contados da data de notificação,
ocorrida em 1994, de despacho de indeferimento de pe-
dido de restituição do imposto do selo que fora formulado
em 1983.

Recurso n.o 21 718. Recorrente: Banco Pinto e Sotto Mayor, S. A.
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. O Banco Pinto e Sotto Mayor, S.A, dizendo-se inconformado

com a sentença do Tribunal Tributário de la Instância de Lisboa,



3370

de 22/01/97, que julgou improcedente a impugnação judicial em que,
cumulativamente, pediu que fosse anulado o «acto de indeferimento
expresso do pedido de restituição de imposto do selo, praticado, no
uso de subdelegação de poderes, pelo Subdirector-Geral das Con-
tribuições e Impostos» e que fosse ordenado à Administração a sua
restituição, dela recorre directamente para esta formação judicial,
pedindo a sua revogação e o prosseguimento do processo para o
conhecimento do seu objecto.

2. A recorrente refuta o decidido e fundamenta a sua pretensão
de recurso nas razões condensadas nas seguintes conclusões das suas
alegações:

«2.1. A causa de pedir da presente impugnação consiste na ile-
galidade do acto tributário de liquidação de imposto de selo do art.o
120-A da TGIS, pelo que, face ao enquadramento jurídico-processual
aplicável, o pedido é, tem de ser, a anulação daquele acto tributário.

2.2. Este imperativo lógico-dedutivo está perfeitamente assente no
contendo do petitório, onde se descreve toda a factologia que enquadra
o acto (art.os l o a l8o) e se refere o vício de que o mesmo padece
(art.o 23o a 42o).

2.3. A questão reside então na incorrecta identificação que o re-
corrente faz do acto impugnado;

2.4 Ora, jurisprudência recente do STA permite concluir que, se
do petitório for possível extrair os elementos necessários para a in-
teligibilidade do pedido, o erro não pode ser considerado indes-
culpável.

2.5. O erro só será indesculpável quando o mesmo impeça o tribunal
de julgar, quando per se inviabilize a administração da justiça no caso
concreto - o que, no caso vertente, manifestamente não sucede, ao
contrário do que pretende a douta sentença recorrida.

2.6. Com a entrada em vigor do CPT, foi revogado o regime do
pedido de restituição do imposto de selo consagrado nos art.os 254o

e segs. do RIS.
2.7. Em consequência, no caso vertente, do indeferimento daquele

pedido sempre caberia impugnação judicial de acordo com o disposto
no art.o 152o daquele novo diploma, na sua redacção original.

2.8. Assim o meio processual utilizado pelo recorrente era o meio
idóneo para a anulação do acto tributário de liquidação por si efec-
tuado, pelo que não podem colher as excepções aduzidas pela douta
sentença recorrida.

2.9. Acresce que, a serem seguidas até às últimas consequência
as teses formalistas em que se consubstancia aquela decisão, estar-se-ia
a incorrer numa grave situação de denegação de justiça, porquanto
o meio de reacção judicial utilizado pelo recorrente era, ao tempo,
o único que a lei lhe facultava.

2.10. Nada obstava pois, ao conhecimento do fundo da causa.
2.11. A sentença recorrida violou, por conseguinte, os artigos 132o

e 152o do Código de Processo Tributário, este último na redacção
então em vigor, bem como o artigo 20o da Constituição da República
Portuguesa».

3. A decisão recorrida alicerçou-se, em síntese, na consideração
de que a impugnação apenas poderia ter como objecto actos tributários
ou de liquidação de imposto e de fixação de valores patrimoniais
e de que o Indicado não se incluía em qualquer destas categorias
pelo que meio processual usado não era o idóneo para o atacar e
obter a sua anulação.
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4. A Fazenda Pública contra-alegou batendo-se pela manutenção
do julgado e defendendo que, embora a recorrente pretenda, ao fim
e ao cabo, a convolação da impugnação do acto de indeferimento
em impugnação da liquidação, não poderia esta ser ordenada por
estar caducado o respectivo direito, mesmo levada em conta a eventual
aplicação do disposto nos art.os 123o, n.o 2, e 152o do Código de
Processo Tributário.

5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste tribunal, após dar nota
de que a petição do recorrente será susceptível de diferentes inter-
pretações quanto ao sentido do pedido formulado perante o tribunal
da 1a instância, pois tanto se poderia entender como de impugnação
em sentido lado do acto proferido pelo Subdirector-Geral das Con-
tribuições e Impostos, caso em que a forma ajustada de processo
seria o recurso contencioso, como de impugnação em sentido estrito,
leitura esta para que propende -, defende que a solução só poderá
ser de duas uma: ou a declaração de incompetência hierárquica do
tribunal da instância por esta caber, então, ao Tribunal Tributário
de 2a Instância, ou a convolação do processo para a forma de processo
correcta, mas em qualquer caso, sempre, com provimento do recurso.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre apreciar e decidir.
B - A fundamentação.
1. As questões decidendas.
São, em suma, as de saber se o pedido e as causas de pedir alegados

na petição inicial pelo recorrente são de impugnação judicial e, caso
o não seja, se poderá ordenar-se a correcção do processo e se aquela
é tempestiva.

2. A matéria de facto.
Não obstante o decidido dispensar qualquer fixação dos factos ma-

teriais da causa dado decorrer da simples subsunção ao direito apli-
cável do alegado na petição inicial. segundo a interpretação que deste
fez o julgador. o tribunal a quo deu como provados os seguintes
factos:

a) Em 29 de Novembro de 1978 e em 30 de Janeiro de 1979,
o impugnante liquidou e entregou nos Cofres do Estado o imposto
do selo, nos montantes respectivamente, de 21 748 816$00 e
26 168 019$00, mediante as guias de receita eventual n.o 13 073 e
n.o l012.

b) Em Fevereiro de 1983, o impugnante, em requerimento dirigido
ao Ministro das Finanças, solicitou a restituição das «importâncias
de Esc. 2 145 170$00 e 8 109 854$00 do imposto do selo sobre juros
debitados em 16/10/78 e 29/12/78 e cujas quantias foram incluídas,
respectivamente, nas guias de receita eventual n.o 13 073 de 29.11.78
e n.o 1012 de 30.01.1979».

c) Por despacho de 5 de Agosto de 1994 do Sudirector-Geral das
Contribuições e Impostos, proferido por subdelegação, o dito pedido
de restituição foi indeferido.

d) O aviso de recepção da notificação de tal decisão ao impugnante
foi assinado em 8 de Setembro de 1994.

e) A petição inicial dos presentes autos deu entrada em 10 de
Outubro de 1994.

3. O mérito do recurso.
A propriedade dos meios processuais administrativos é matéria que

se prende com a natureza dos direitos cuja tutela jurisdicional se
solicita através deles.

A todo o direito ou interesse legalmente reconhecido pela ordem
jurídica tem de corresponder um meio de o fazer valer em juízo



(1) Cf. art.os 2o do C. P. Civil de 1939 e 1962.
(2) Artigo 20o da Constituição.
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sob pena da imperatividade (ou coactividade) pressuposta pelo sistema
jurídico se transformar numa ficção que depressa redundaria no caos
social.

Esta é a razão pela qual o princípio vem, desde há muito tempo,
sendo afirmado no direito positivo, pelo menos no que toca ao direito
processual civil (1).

Mas o direito de acesso aos tribunais. reconhecido como direito
fundamental, pelo menos, desde 1976 (2), não se contenta, na sua
vertente de direito a obter a apreciação de uma determinada pretensão
formulada perante um órgão jurisdicional com a simples afirmação
da existência de um meio jurídico para esse efeito.

Os direitos fundamentais são portadores da máxima garantia de
tutela jurídica possível. Por isso, esse direito foi sempre entendido
como implicando, também, a exigência da conformação do processo
por forma a que possa obter-se, através dele, a tutela jurídica efectiva
e eficaz que se corresponda ao conteúdo dos direitos e interesses
legalmente protegidos (princípio da tipicidade dos meios processuais).

Esta significação do princípio encontra-se hoje bem acentuada no
texto constitucional, tendo até justificado, na revisão de 1997, a in-
trodução do n.o 5 do art.o 20o e a reformulação dos n.os 4 e 5 do
art.o 268o.

Mas, a explicitação foi levada ainda mais longe no domínio do
chamado contencioso administrativo.

A nova redacção do n.o 4 do artigo 268o limitou-se a garantir apenas
o direito dos administrados a uma tutela jurisdicional efectiva dos
seus direitos e interesses legalmente protegidos e a indicar, a título
meramente exemplificativo, alguns desses direitos cuja tutela afirma
garantir, como se colhe dos seus termos de «nomeadamente, o re-
conhecimento desses direitos ou interesses. a impugnação de quaisquer
actos que os lesem. independentemente da sua forma, a determinação
da prática de actos administrativos legalmente devidos e a adopção
de medidas cautelares», deixando de fazer qualquer referência à forma
de processo por que deva a mesma ser obtida.

O preceito abandonou a dicotomia recurso contencioso/outros
meios de justiça administrativa que constava do texto anterior e que
constituíam, de algum modo, ainda, alguma reminiscência da con-
cepção clássica do contencioso administrativo, na sua forma mitigada
de hetero-controlo administrativo de recurso contra um acto ou de
recurso ao acto administrativo.

Está hoje adquirido, de vez, que o processo contencioso adminis-
trativo é um meio de defesa judicial de uma posição jurídica subjectiva
dos administrados e que a escolha do processo por banda do legislador
ordinário se deve guiar apenas pelo princípio da optimização da efec-
tivação da tutela conferida pela titularidade do direito ou interesse
legalmente protegido.

É segundo esta perspectiva que têm de entender-se os meios pro-
cessuais do contencioso tributário e, entre deles, do processo de im-
pugnação judicial e do recurso contencioso de actos administrativos
relativos a questões fiscais que são os que são convocados nesta
controvérsia.

Não obstante ambos pertencerem à categoria dos recursos con-
tenciosos de anulação, o legislador ordinário destrinçou-os.

(3) Cf. art.os 62o, n.o 1, al. a), e 121o.
(4) DL. n.o 154/91, de 23/04.
(5) Cf. Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra, l979, págs. 321.
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E destrinçou-os precisamente porque a diferente a natureza dos
direitos cuja tutela visam propiciar exigia, em face do citado principio
constitucional, a conformação de um diferente processo.

No processo de impugnação judicial a obtenção de uma tutela eficaz
e efectiva passa pela anulação, ou dos efeitos cominatórios de pa-
gamento de certa quantia que foram constitutivamente verificados
na Ordem jurídica pelo acto tributário e. eventualmente. pela res-
tituição do que indevidamente se pagou, acrescido, porventura de
juros, ou então, pela anulação de um acto predeterminado a produzir
mediatamente, mais cedo ou mais tarde. ainda que com a integração
de um outro acto posterior, aqueles efeitos jurídicos cominatórios.

É o meio judicial que propicias por modo efectivo e eficaz, a ob-
tenção da tutela própria do direito à anulação do acto de liquidação
de imposto ou de fixação de valores patrimoniais (art.o 118o, n.o 2,
als. a) e b) do C. P. Tributário) que, quando ilegais, lesam o con-
tribuinte de forma que o direito não pode consentir porque, em co-
nexão com o direito ao património, retiram ao contribuinte a livre
disponibilidade de uma sua parcela.

Ao invés, o processo de recurso contencioso de actos administrativos
relativos a questões fiscais visa apenas a anulação de actos que não
se apresentam como imediata ou mediatamente lesivos do património
do contribuinte, segundo os termos acabados de expor, mas que são
imediatamente lesivos de direitos ou interesses legalmente protegidos
reconhecidos nas leis tributárias.

Foi precisamente por se ter dado conta que a tutela jurisdicional
do direito ao património do contribuinte era conseguida, em caso
de lesão devida a acto ilegal de liquidação/autoliquidação de imposto
de selo, de modo mais efectivo e eficaz, mediante a sua anulação,
até porque poderá encerrar também a condenação da Administração
a restituir o indevidamente cobrado, que o C. P. Tributário, na senda
do que o legislador do ETAF já dispusera (3), revogou, através do
art.o 11o do diploma preambular (4), o processo regulado nos
art.os 254o e seguintes do Reg. do Imposto do Selo, em cujos termos
se previa uma fase de reclamação administrativa necessária a abertura
da via contenciosa, para passar a estar sujeito àquela forma de
processo.

Temos, portanto, que a propriedade do meio processual é função
da tutela jurisdicional pretendida e do direito de que ela seja efeito
(causa de pedir).

Consequentemente a questão de saber qual é a forma de processo
que se ajusta ao petitório da recorrente devolve-se, assim, na de saber
qual é a tutela que ela demanda do tribunal e qual a causa de pedir
em que a fundamenta.

A sua resolução pressupõe, pois uma tarefa de interpretação do
seu articulado inicial.

Que pedido faz o recorrente na sua petição inicial ou dito por
outro modo mais ajustado, que forma de tutela jurisdicional requer
e que direito alega ele contenha como seu efeito jurídico essa
tutela (5)?

Ora, bem examinada, verifica-se que o que se pretende é que o
tribunal ordene a restituição do imposto de selo que foi pago: esta
é verdadeiramente a protecção que reivindica do tribunal.
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E como causa desse pedido pretexta que ele foi devido a um acto
de liquidação padecente de ilegalidade.

Aquela é, em rigor, a expressão de tutela que pede do tribunal
e ela corresponde, não há dúvida alguma, a um efeito do direito
subjectivo a ver anulado o acto de liquidação ilegal que é lesante
do direito ao seu património.

É claro que o recorrente pediu também a anulação do acto de
indeferimento expresso do pedido de restituição do imposto impug-
nado praticado pelo Subdirector-Geral dos Impostos e que este acto
não se inclui aparentemente na categoria daqueles cuja prática ilegal
são fundamento do processo de impugnação judicial mas antes na
daqueles relativos a questões fiscais.

Mas, de facto, só à primeira vista as coisas se apresentam assim.
Na verdade, quer a tutela jurídica reclamada do tribunal quer a

sua causa de pedir são exactamente as mesmas que antes se alegaram
na reclamação graciosa administrativa ou seja, a restituição do imposto
e a ilegalidade do acto de liquidação por erro na aplicação da lei.

Acontece que, ao tempo em que foi desencadeado pelo particular
ou seja, em Janeiro de 1983, o procedimento administrativo na se-
quência do qual veio a ser prolatado o acto de indeferimento do
pedido de restituição do imposto, essa era, de resto, a única via do
acesso ao recurso contencioso no caso de ilegalidade do acto de li-
quidação do imposto do selo.

A reclamação administrativa tinha, então, a natureza de pressuposto
necessário do recurso contencioso do acto de liquidação do imposto
de selo.

Ora, sendo assim, não obstante a aplicação imediata da forma de
processo estabelecida pelo C. P. T. para a impugnação judicial do
imposto do selo, por mor do disposto no seu art.o 3o, nunca poderiam
deixar, no mínimo, de atribuir-se à reclamação iniciada antes desta
alteração legislativa os efeitos que a lei nova estabeleceu para o ins-
tituto similar, da reclamação necessária a que alude o art.o 152o da-
quele compêndio normativo.

Só assim se consegue salvar não só a utilidade do acto validamente
praticado sob a vigência da lei anterior, sem necessidade de obviar
à aplicação da nova lei sobre processo, como a constitucionalidade
daquele preceito definidor da aplicação temporal da lei adjectiva tri-
butaria, de resto nele bem acautelada ao dizer-se que a nova lei «não
poderá afectar as garantias, direitos e interesses legítimos anterior-
mente constituídos dos contribuintes».

O contribuinte nunca poderia perder o direito que detinha à face
da lei anterior de recorrer a Juízo e, mais, ser sujeito a um estatuto
mais oneroso.

Esta leitura é a única que se conforma inteiramente com o sentido
do direito de acesso aos tribunais e com o princípio da protecção
da confiança dos cidadãos na utilidade dos actos validamente pra-
ticados a coberto da lei anterior então vigente ou visto por outra
óptica. na não destruição pela nova lei dos efeito jurídicos dos factos
pretéritos cuja sede última se busca no princípio do Estado de Direito
proclamado nos art.os 3o e 2o da Constituição e que é assumido com,
critério rector da aplicação das leis no tempo pelo art.o 12o do Código
Civil e 3o de Código de Processo Tributário.

Sendo assim, o acto de indeferimento do pedido de restituição
do imposta de selo tem de ser visto, no máximo, como um acto de
natureza equivalente ai que se contempla no art.o 152o do C.P.T.
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e a impugnação que dele se faça, como acontece no caso sub judicio,
como uma impugnação desferida contra o acto tributário, como é
a que aí se contempla.

Ao contrário, pois, do que concluiu a decisão recorrida, a recorrente
utilizou o meio processual o idóneo para a concessão da tutela ju-
risdicional solicitada; como efeito do direito subjectivo invocado ou
seja, tem de considerar-se que o recorrente exerceu, segundo o pro-
cesso próprio, o direito a ver anulado mediante impugnação, o acto
que por ilegal lesava o seu direito de dispor livremente do património,
consubstanciado no acto de liquidação do imposto do selo.

Mas ainda que assim se não entendesse ou seja, que a recorrente
não teria usado o processo de impugnação judicial, mas antes o do
recurso contencioso, nunca poderia deixar de ordenar-se a correcção
para aquela forma de processo, por mor do respeito devido ao prin-
cípio da utilidade e conservação dos actos processuais que constitui
um corolário daquele assinalado princípio constitucional do direito
de acesso aos tribunais que encontra expressão positiva no art.o 199o

do C. P. Civil, dado que a petição inicial obedece a todos os seus
requisitos.

Temos, portanto, que procedem os fundamentos do recurso.
Ora, dado que, segundo o probatório, a impugnante foi notificada

em 8 de Setembro de 1994, e levando em conta a regra da al. b)
do art.o 279o do C. Civil, temos que o prazo de 30 dias apenas se
consumou em 9 de Outubro de 1994.

Só que este dia recaiu em domingo como resulta do calendário.
Sendo assim, o termo do prazo transferiu-se, por força da regra inserta
na al. e) do preceito acabado de identificar para o primeiro dia útil
seguinte e este foi precisamente aquele em que a petição foi entregue
em juízo.

Temos, portanto, que improcede o pedido formulado a título sub-
sidiário pela Fazenda Pública quanto à questão da tempestividade
da impugnação, pelo que se mantém, relativamente a ela, o decidido
na sentença.

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

em concedendo apenas provimento ao recurso da impugnante, revogar
a sentença recorrida na parte em que lhe foi desfavorável e ordenar
que o senhor juiz conheça da impugnação judicial do acto de liquidação
do imposto.

Sem custas por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues — Almei-
da Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Juros de mora.
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Doutrina que dimana da decisão:

O arto 16o 1 do DL 411/91, de 17-10, ao estabelecer que
são devidos juros de mora por cada mês de calendário ou
fracção pretendeu que a função reparadora do dano sofrido
pela Administração Fiscal fosse concretizada com o pa-
gamento de juros calculados, não o dia-a-dia, mas por cada
mês completo ou por cada fracção assim devendo ser
calculados.

Recurso n.o 21 757; Recorrente: ALPOR — Empresa Produtora de
Alumínio, S. A.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso

Dr. António Pimpão.

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

Alpor — Empresa Produtora de Alumínio, S. A., recorre da sen-
tença que, no Tribunal Tributário da 1.a Instância de Braga, julgou
a impugnação de juros moratórios, referentes a contribuições devidas
à Segurança social, improcedente.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1.o Os juros em dívida estão mal calculados.
2.o Já violação do princípio da igualdade quando a 1a repartição

de Braga imputa ao contribuinte que se atrase alguns dias, nomea-
damente após o dia 15 de cada mês seguinte àquele a que as folhas
de remuneração dizem respeito, no pagamento de um imposto, seja
obrigado a pagar juros de mora sobre o mês inteiro, quando nos
primeiros 15 dias não estão em mora.

3.o Nada na lei indica que o contribuinte em falta, seja sancionado
pelo pagamento de juros de mora correspondentes ao período em
que não é considerado ainda em mora.

4.o O legislador teve o cuidado de referir no arto 16o 1 do DL 411/91,
de 17-10, que os juros de mora são devidos por cada fracção.

5.o Nos impostos, nomeadamente IVA, IRS, IRC, Imposto de Sisa,
Sucessões e Doações, os juros são calculados dia-a-dia, vide artos 92o

3 do CIVA, 80o 2 do CIRC, 86o 2 do CIRS, 113o § único do CSISSD,
213o L.C.C., a contagem dos juros indemnizatórios é feita dia-a-dia,
desde o termo do prazo para apresentação das declarações ou cum-
primento da obrigação.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento uma
vez que a liquidação dos juros de mora foi efectuada de acordo com
o arto 16o do DL n.o 411/91, de 17-10, nos termos do qual são devidos
por cada mês ou fracção como acontece também com os juros mo-
ratórios dos impostos nos termos do arto 5o do DL n.o 49 168, de
5-8-69.

A sentença em apreciação fixou os seguintes factos provados:
1 — A liquidação em causa é a que consta da certidão de fls. 4.
A recorrente impugnou, nos presentes autos, a liquidação dos juros

de mora tal como constam da certidão executiva pelo que, na sua
perspectiva, deveriam ser do montante de 1 178 774$00 (fls. 18) e
não de 1 406 764$00 (fls. 9 e 12) tal como foram liquidados.

A decisão constante do título executivo de que são devidos juros
de mora e tal como se encontram liquidados na certidão executiva
constitui acto administrativo contenciosamente recorrível e susceptível
de apreciação em processo de impugnação conforme se decidiu no
Ac. deste Tribunal de 10-10-90, Rec. 11 900, Ap. DR. p. 1019.
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A sentença reorrida entendeu que os juros moratórios por dívidas
à Segurança Social devem ser calculados à taxa de 2 % por cada
mês ou fracção contra o que se insurge a recorrente no entendimento
de tais juros deviam ser calculados dia-a-dia.

A questão controvertida prende-se com a interpretação do arto 16o

do DL 411/91, de 17-10, o qual estabelece que pelo “não pagamento
das contribuições à segurança social nos prazos estabelecidos são de-
vidos juros de mora por cada mês de calendário ou fracção” uma
vez que não vem questionado o termo inicial a partir do qual a re-
corrente entrou em mora (dia 15 do mês seguinte àquele a que res-
peitam as contribuições).

Era já este o sentido dos artos 18o do DL 103/80 e arto 6o 3 do
DL 511/76, de 3-7.

Nos termos do n.o 2 daquele arto 16o do DL 411/91, em conjugação
com o arto 5o 1 do DL 49 168, de 5-8-69, e portaria 174/86, de 2-5,
a respectiva taxa é de 2 %.

Deviam as ditas contribuições ser pagas até ao dia 15 do mês se-
guinte àquele a que respeitam nos termos do arto 5o 3 do DL 103/80,
de 9-5, que estabelece que “o pagamento das contribuições deve ser
efectuado no mês seguinte àquele a que disserem respeito, dentro
dos prazos regulamentares em vigor”.

A recorrente apenas discute, nas conclusões das alegações, e são
estas que limitam o âmbito do recurso e fixam o seu objecto, que
o cálculo dos juros de mora seja feito por cada mês ou fracção já
que, na sua perspectiva, deviam ser contados dia-a-dia.

Contudo com o mencionado arto 16o pretendeu o legislador que
o não pagamento das contribuições à Segurança Social, nos prazos
estabelecidos, conduziria à aplicação de juros de mora, de 2 %, por
cada mês de calendário ou fracção.

Parece-nos não permitir este preceito a leitura pretendida pela
recorrente de que tais juros fossem contados dia-a-dia.

É certo que poderia o legislador ter optado pelo critério sugerido
pela recorrente contudo parece-nos que não foi este o pensamento
do legislador já que se tal estivesse na sua mente concerteza não
deixaria de o ter afirmado de forma clara como o fez nas disposições
citadas pelo recorrente a propósito dos juros compensatórios ou
indemnizatórios.

Com efeito o próprio legislador, conforme refere o EMMP, es-
tabeleceu regime semelhante para os juros moratórios dos impostos
nos termos do arto 5o do DL n.o 49 168 de 5-8-69.

Na verdade estabelece este preceito que “a taxa de juros de mor
é de. . . por cento, se o pagamento se fizer dentro do mês do calendário
em que se verificou a sujeição aos mesmos juros, aumentando-se uma
unidade por cada mês do calendário ou fracção, se o pagamento
se fizer posteriormente”.

Do exposto parece-nos podermos concluir que o mencionado arto

16o 1 do DL 411/91, de 17-10, ao estabelecer que pelo “não pagamento
das contribuições à segurança social nos prazos estabelecidos são de-
vidos juros de mora por cada mês de calendário ou fracção” pretendeu
que a função reparadora do dano efectivo ou potencial sofrido pela
Administração Fiscal (nas palavras de Cardoso da Costa, Curso, p. 307)
fosse concretizada com o pagamento de juros calculados não dia-a-dia
mas por cada mês completo ou por cada fracção assim devendo ser
calculados tais juros moratórios.

Não descortinamos onde se encontra violado o princípio da igual-
dade já que a recorrente não concretiza tal violação nem alega no-
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meadamente que a Segurança Social tenha liquidado os mencionados
juros moratórios a outros devedores da Segurança Social na forma
pretendida pela recorrente ou seja dia-a-dia.

Acresce que se tal acontecesse e porque tal cálculo seria contrário
à lei não vincularia a Administração a assim proceder pois que, con-
forme referem Gomes Canotilho e Vital Moreira, CRP Anotada,
3.a edição, p. 130, não existe um direito à igualdade na ilegalidade
ou à repetição dos erros podendo a Administração afastar-se de uma
prática anterior que se mostre ilegal.

Nem tem a recorrente direito a que os juros moratórios sejam
calculados nos mesmos termos que os juros compensatórios ou in-
demnizatórios já que a lei estabelece cada um deles como objectivos
diversos pretendendo, dessa forma, satisfazer interesses diferenciados.

Nos termos expostos improcedem as conclusões do presente
recurso.

Termos em que se nega provimento ao presente recurso confir-
mando a sentença em apreciação.

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

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — António Pimpão (Rela-
tor) — Brandão de Pinho — Almeida Lopes. — Fui presente, Jorge
Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

IRC. DERRAMA. CUSTO FISCAL. LEI INTERPRETA-
TIVA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A derrama é um imposto acessório do IRC, não sendo
de considerar como custo dedutível à matéria colectável
desse imposto.

II — A não exclusão como encargo por norma fiscal expressa
não basta para a consideração como custo fiscal.

III — A redacção dada ao arto 41o do CIRC pela Lei 10-8/96
é interpretativa, pelo que tem eficácia retroactiva sem pa-
decer de inconstitucionalidade.

Recurso n.o 21 774. RECORRENTE: ALCÂNTARA - SOCIEDADE
DE TRANSPORTES SA.; RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA;
RELATOR: EXMo. CONSo. Dr. CUNHA E SILVA.

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

“Alcântara-Sociedade de Transportes, S.A.”, com sede em Alcân-
tara, Lisboa, não se conformando com a sentença de 10 de Março
de 1997, proferida a fls. 46 a 53 pelo 2o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a. Instância de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação
por ela deduzida contra a liquidação que considerou que a derrama
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não é encargo dedutível para efeitos fiscais, não devendo considerar-se
como custo para efeitos do I.R.C. de 1993, dela veio integrar recurso,
formulando nas suas alegações as seguintes conclusões:

1a. 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.

2a. A não consideração da derrama como custo fiscal foi efectuada
em conformidade com a interpretação dada à lei pela Administração
Fiscal (v.g., Circular no l4/95 de 21 de Abril).

3a. 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.

4a. O imposto municipal da derrama, não se encontrava previsto
naquela disposição do arto 41o.do C.I.R.C..

5a. A referida interpretação da Administração Fiscal que considera
o imposto municipal de derrama como custo não dedutível para efeitos
fiscais, consubstancia uma aplicação analógica da norma contida na-
quela alínea do arto 41o. do C.I.R.C.

6a. Tal norma, porque de carácter excepcional é insusceptível de
aplicação analógica nos termos do arto 11o do Código Civil.

7a. 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 arto 106o, no 2, da Constituição da
República.

8a. 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.

9a. A declaração contida no no 7, do arto 28o, da Lei no 10/96,
de 23 de Março, quanto à natureza interpretativa dessa norma cor-
responde a uma cláusula de retroactividade.

10a. Tal conteúdo retroactivo pretendido atribuir à nova redacção
da alínea a), do no.l do arto 41o, do C.I.R.C. é inconstitucionais, por
violar o principio da legalidade em matéria fiscal c «sagrado no
arto.106o, no2, da Constituição da República Portuguesa.

l1a. Esse conteúdo retroactivo viola ainda os principiou do Estado
de Direito Democrático, consagrado nos artos 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.

12a. Nos termos do arto.207o da Constituição, os Tribunais não
podem aplicar normas que infrinjam os princípios e normas dela
constantes.

13a. Com a não aplicação retroactiva da nova redacção da alínea a)
do no 1, ao arto 41o do Código do Imposto sobre 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 em
consequência ser revogada a sentença recorrida, determinando-se a
procedência da impugnação deduzida.

Houve contra-alegação defendendo a sentença, e o Digno Magis-
trado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal emitiu
douto parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.
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Corridos os vistos cumpre decidir.
Vejamos, antes de mais, a matéria de facto provada:
1. Em 31 de Maio de 1994, a ora impugnante entregou a declaração

modelo 22 de IRC, relativa ao exercício do ano de 1993.
2. Para efeitos de apuramento da matéria colectável o contribuinte

acresceu ao resultado líquido do exercício, na linha 12 do quadro 17
da declaração modelo 22, a importância de 11.544.972$00, referente
à estimativa para impostos sobre o rendimento do exercício que fora
contabilizado como custo.

3. Conforme o quadro 19 da mesma declaração aquele valor re-
fere-se 10.513.622$00 a IRC e 1.031.350$00 a derrama.

Esquematizados, assim, os factos provados, e delimitado como está
o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente,
a questão fulcral e única a decidir é a de saber se as garantias pagas
a título de derrama devam ser, ou não, consideradas como custos
para efeitos de I.R.C. relativo ao ano de 1993.

Tal questão foi objecto de decisões num e noutro dos apontados
sentidos, até que foi dada nova redacção à alínea a) do no 1 do
arto 41o. do C.I.R.C. pela DL 10-B/96, de 23 de Fevereiro, a acrescentar
à referência ao Imposto segure o Rendimento das Pessoas Colectivas
a expressão ”e quaisquer outros impostos que directa ou indirec-
tamente incidam sobre os lucros”, que, em nosso entender, veio re-
solver a questão no sentido de a derrama não ser dedutível no I.
R.C.

É que se trata de uma lei interpretativa, como expressamente vem
referido no no 7 do arto 28o da dita Lei no 10-B/96.

Fez-se, efectivamente, nele uma verdadeira interpretação autêntica
da citada alínea a) do no 1 do arto 41o, já que a questão não tinta
sido objecto anteriormente de uma solução inequívoca, “máxime” atra-
vés de uma corrente jurisprudencial dominante.

Batamos, assim, perante uma lei interpretativa por vontade do le-
gislador, e que é, portanto, vinculativa, sabendo-se, por outro lado,
que a lei interpretativa se integra na lei interpretada, nos termos
do arto 13o do CCivil, que trata da aplicação das leis no tempo quanto
às leis interpretativas.

Assim, e em conclusão, dúvidas não há de que o imposto derrama
entra na proibição da dedutibilidade estabelecida na alínea a) do
no 1 do arto 41o. do C.I.R.C na redacção que lhe foi dada pelo arto 28o,
no 1 da Lei no 10-B/86.

Acresce, por último, que a alegada inconstitucionalidade do con-
teúdo retroactivo daquela nova redacção não existe, dado que a qua-
lificação de uma norma como interpretativa é uma prerrogativa pre-
vista na lei, podendo, como tal, ser utilizada pelo legislador, como
aconteceu no caso presente.

Por tudo o exposto, e sem necessidade de mais amplas conside-
rações, improcedem totalmente todas as c inclusões das alegações
da recorrente, não merecendo, portanto, censura a sentença recorrida.

Nega-se, assim, provimento ao recurso, condenando-se a recorrida
nas custas, com a procuradoria de 40%.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Cunha e Silva — Coelho
Dias — Almeida Lopes, — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Caso julgado formal - Apresentação de documentos - Extravio.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O caso julgado formal confere força obrigatória dentro
do processo, tornando o despacho respectivo imutá-
vel - arto 672 do C.P.Civil.

2 — Ordenada a junção de documentos, sob pena de se con-
siderarem como ”não apresentados”, e não efectuada
aquela no respectivo prazo, é inóqua a alegação posterior
do seu extravio, formando-se, à míngua de qualquer re-
curso ou impugnação, caso julgado formal, obstativo da
consideração do mesmo extravio.

Recurso n.o 21.785, em que foi Recorrente MAICO - Máquinas e
Acessórios para a Indústria de Confecções Lda e Recorrido a Fa-
zenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Brandão
de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Maico - Má-
quinas e Acessórios para a Indústria de Confecção, Lda, do acórdão
do TT de 2a Inst, de 9-1-96, que negou provimento ao recurso que
a mesma interpusera da sentença, na parte em que julgou impro-
cedentes os embargos de terceiro que aquela deduzira na execução
fiscal movida contra Fabripax, Indústria de Confecções Têxteis, Lda.

Fundamentou-se a decisão, no que ora interessa, em que:
”Se dos autos parece resultar a existência de contrato escrito, tal

não pode ser tomado em linha de conta, já que têm de ser dados
como não apresentados os documentos fotocopiados de fls 79 a 82
- vide 4.1.13 - o despacho do Exmo Juiz recorrido não foi impugnado,
pelo que transitou em julgado - e da prova testemunhal nada resultou
em concreto.

Se a embargante é notificada para, em cinco dias, juntar aos autos
os originais de determinado contrato de venda, sob pena das cópias
virem a ser consideradas como não entregues, o despacho, transitado
que seja, fixou como pressuposto a falta daqueles documentos.

Corolário do caso julgado formal”.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1 - O caso julgado formal não se verifica se da interpretação

do despacho resulta que o mesmo não previa, na sua concepção,
um facto novo que se acabou por verificar como foi o caso dos autos.

2 - Tendo-se alegado posteriormente o extravio do documento,
deve no processo admitir-se a sua reforma, nos termos dos artigos
1069 e seguintes do C. Processo Civil. Assim,

3 - Deve o presente processo ser suspenso, ficando a aguardar
a reforma do contrato de compra e venda, com reserva de propriedade,
e mandar reformular-se, nesse sentido, a decisão recorrida que in-
fringiu o no 1 do artigo 364 do C.Civil, conjugado com o artigo 367
do mesmo código, e com os artigos 1069 a 1073 do C.Processo Civil”.

Não houve contra-alegações.
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O Exmo magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
”A questão que se coloca neste recurso é a de saber se o trânsito

em julgado do despacho de fls 147 obsta ou não a que se pudesse
ou possa substituir por outro meio probatório a apresentação dos
originais referida no despacho de fls 124.

Ora, como bem sustentou o tribunal ”a quo”, a força do caso julgado
formal (cfr. o arto 672 do C.P.Civil e a jurisprudência indicada no
acórdão recorrido) impede tal substituição.

Termos em que sou de parecer que se confirme o acórdão recorrido,
assim se negando provimento ao recurso.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em ”sede factual”, vem assente que:
”4.1.1 - Na repartição de finanças do concelho de Beja, foi ins-

taurado, em 22 de Março de 1990, contra Fabripax, Indústria de Con-
fecções Têxteis, com sede naquela cidade, o processo de execução
fiscal no 0600105/90, por dívida ao Instituto de Emprego e Formação
Profissional, respeitante a financiamentos recebidos no ano de 1988.

4.1.2 - No âmbito dessa execução, foram penhorados diversos bens
que se encontravam na posse da executada, entre os quais os descritos
nas verbas nos 44, 45, 48, 49, 50, 54, 57 e 61.

4.1.3 - Alegando que vendera estes bens à executada, com reserva
de propriedade, até ao efectivo pagamento total do preço, e que
nenhum dos citados bens chegou a ser pago na totalidade, Maico –
Máquinas e Acessórios para a Indústria de Confecções, Lda, com
sede em Lisboa, veio deduzir os presentes embargos.

4.1.4 - Em 9 de Maio de 1989, a embargante vendeu à executada
o bem descrito na verba 45, pelo preço de 1.138.000$00, com reserva
de propriedade até ao efectivo pagamento total do preço.

4.1.5 -Tal bem não veio a ser pago na totalidade.
4.1.6 - A embargante, com a sua petição, apenas juntou fotocópia

simples do contrato, com cláusula de reserva de propriedade em re-
lação à verba no 45 - máquinas de casear, marca Gussi - LRH -790.

4.1.7 - O Sr. juiz ordenou o cumprimento de tal omissão, em cinco
dias.

4.1.8 - A Maico juntou fotocópia autenticada do contrato de venda,
referente à dita máquina - verba no 45.

4.1.9 - O Sr. juiz recebeu os embargos, com dispensa de prova
informatória.

4.1.10 - Foi ordenada a inquirição do sócio-gerente, como parte,
no entanto, foi ajuramentado e questionado aos costumes.

4.1.11 - Juntou fotocópias autenticadas dos documentos mencio-
nados na petição, afirmando que estes já tinham aparecido.

4.1.12 - Tendo-se suscitado dúvidas, ao Sr. Juiz, quanto à cópia
autenticada do contrato de venda no 008, junto a fls. 82, face à fo-
tocópia também junta a fls. 6, foi notificada a embargante para, em
cinco dias, juntar aos autos os originais.

4.1.13 - Como a embargante o não fez, o Exmo juiz proferiu des-
pacho dando conta que:

”Caso não seja dado cumprimento ao ordenado a fls. 124, se con-
siderarão como não apresentados os documentos fotocopiados a fls.
79 a 82”.

4.1.14 - A embargante veio dizer ”que, apesar das buscas feitas
durante todo este tempo, não foi possível encontrar os originais dos
contratos que, por incrível que pareça, se voltaram a extraviar, sem
que se saiba como”.
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4.1.15 - Solicitado à repartição o auto de penhora, vieram a ser
juntos vários documentos ”.

Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, por despacho de fls 124 e ”dado sus-

citarem-se dúvidas quanto à cópia autenticada do contrato de venda
no 008, junto a fls 82, face à fotocópia já junta... fls 6”, foi ordenada
a notificação da ”embargante para, em cinco dias, vir juntar os originais
dos documentos juntos a fls. 79 e 82”.

E, face à sua inércia, foi proferido o despacho de fls. 147, or-
denando-se a notificação da mesma, de que ”caso não seja dado cum-
primento ao ordenado a fls. 126, se considerarão como não apre-
sentados os documentos fotocopiados a fls 79 e 82”.

Tal despacho foi notificado à ora recorrente, por carta postal re-
gistada emitida em 22-12-92.

E só em 15 de JAN 93 - fls 153 - a recorrente veio dizer ”que,
apesar das buscas feitas durante todo este tempo, não foi possível
encontrar os originais dos contratos que, por incrível que pareça,
se voltaram a extraviar, sem que se saiba como”.

Pelo que o aresto recorrido entendeu que, dado aquele despacho
não ter sido impugnado, ”transitou em julgado” e, assim, ”se dos
autos parece resultar a existência de contrato escrito, tal não pode
ser tomado em linha de conta, já que têm de ser dados como não
apresentados os documentos” pois ”o despacho do Exmo Juiz recorrido
não foi impugnado, pelo que transitou em julgado”.

Pretendendo a recorrente que não há caso julgado formal, dada
a existência de um facto novo ali não previsto - o extravio dos do-
cumentos, que posteriormente alegou -, devendo assim admitir-se a
respectiva reforma, nos termos dos artos 1069 e segts do C.P.Civil.

Mas a asserção não é correcta.
Na verdade, a interpretação dos referidos despachos - que constitui

matéria de direito parece inequívoca.
Ordenada a junção dos ditos documentos, no prazo de cinco dias

e perante a inércia da recorrente, foi a mesma notificada para cumprir
”o ordenado”, sob pena de aqueles se considerarem como ”não
apresentados”.

Renovou-se, pois, o ”convite” para a dita junção, com a novidade
da referida cominação.

E, não se tendo aqui fixado qualquer prazo, vale o geral de cinco
dias - artos 49 no 3 do CPT e 153 do C.P.Civil (redacção anterior
à reforma de 1995/96).

Todavia, a embargante, notificada, como se disse, por carta de
22-12-92, só em 26 de Janeiro seguinte, veio ”alegar” o (re)extravio
dos documentos.

Ora, por um lado e como é sabido, as decisões ou despachos pro-
feridos pelo juiz no processo devem ser impugnadas por meio de
recurso, sob pena de transitarem em julgado, como é o caso à míngua
da respectiva impugnação.

Pelo que fica a valer imutávelmente a decisão não impugnada,
dado o caso julgado formal, nos termos do arto 672 do C.P.Civil.

Ou seja: têm-se por definitivamente não apresentados os do-
cumentos.

E, por outro, não é sustentável a posição da recorrente.
É que o falado (re)extravio apenas foi trazido aos autos já muito

depois do trânsito em julgado do referido despacho, pelo que nenhum
efeito podia ter sobre este.
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Pelo contrário: tendo-se ordenado a apresentação, é óbvio que se
partiu do pressuposto de que os documentos existiam.

Para poder ser considerado, tal (re)extravio teria de ser comunicado
ao tribunal antes do referido trânsito.

Não o tendo sido, já não podia atempadamente ser considerado.
Improcedem assim todas as conclusões do recurso.
Termos em que acorda negar-lhe provimento, confirmando-se o

aresto recorrido.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 40%.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim da Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca
Limão. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso dos actos de execução fiscal, arto 355o, no 1, do CPT.
Interpretação extensiva.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 355o, no 1, do CPT, na parte em que alude uni-
camente ao recurso do executado, deve ser sujeito a uma
interpretação extensiva, de forma a abranger o recurso
de qualquer pessoa que se sinta prejudicada pelos actos
do chefe da repartição de finanças;

II — Por isso, a Caixa Geral de Depósitos, nos processos de
execução fiscal em que é exequente, tem legitimidade para
recorrer para o Tribunal Tributário de 1a Instância contra
os actos do chefe que lhe causem prejuízo;

III — O direito de acesso à via judiciária é um direito fun-
damental (artos 20o e 268o, no 4, da CR).

Recurso n.o 21 796. Recorrente: Ministério Público. Recorrida: Caixa
Geral de Depósitos, SA. Relator: EXMO. CONSo Dr. ALMEIDA
LOPES.

Nos presentes autos de execução fiscal em que é exequente a Caixa
Geral de Depósitos e executado NUNO CARLOS MARIA DA SIL-
VA SALVAÇÃO BARRETO, por despacho de fl. 127, o Chefe da
Repartição de Finanças de Cascais - 2a Carcavelos - mandou levantar
as penhoras existentes sobre as fracções designadas pelas letras “B”,
“C”, “D” e “G” do prédio urbano situado na Quinta de Paulo Jorge,
ou do Major, Lote B-13-Carcavelos, com fundamento no facto de
as mesmas se encontrarem inscritas em nome de pessoa diversa da
do executado.

A Caixa Geral de Depósitos recorreu para o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa contra aquele despacho e obteve ganho
de causa, pois, por sentença de fls. 202 a 205, o 2o Juízo daquele
tribunal revogou o despacho que mandou levantar as penhoras e man-
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dou que o mesmo fosse substituído por outro que mantivesse essas
penhoras.

Agora quem não concorda é o Do Procurador da República junto
da 1a Secção do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa, o qual recorreu da sentença do Mo Juiz de 1a Instância para
este STA, pedindo a sua revogação com base nas seguintes conclusões
das suas alegações:

1a) O arto 355o, no 1, do CPT não enferma de inconstitucionalidade
material;

2a) As entidades que gozem de prerrogativa de poder cobrar os
seus créditos por via da execução fiscal não têm legitimidade para
recorrer nos termos daquele preceito das decisões de autoridades
da administração fiscal que as prejudiquem, no âmbito do processo
executivo, na medida em que o respectivo texto é expresso em apenas
permitir o recurso judicial ao executado;

3a) O recurso interposto pela CGD ao abrigo do arto 355o, no 1,
constitui meio impróprio, já que devia ter lançado mão do recurso
hierárquico até ao Ministro das Finanças e, depois, em caso de pre-
tensão insatisfeita, do recurso contencioso para o STA (arto 32o, no 1,
al. c), do ETAF).

A CGD contra-alegou, sustentando o despacho recorrido.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a CGD

tem legitimidade para recorrer dos actos do chefe da repartição de
finanças praticados no processo de execução fiscal e que lhe causem
prejuízo.

A norma que está em causa é a seguinte - arto 355o, no 1, do
Código de Processo Tributário:

As decisões proferidas pelo chefe da repartição de finanças e outras
autoridades da administração fiscal que afectem os direitos ou in-
teresses legítimos do executado são susceptíveis de recurso judicial
para o tribunal tributário de 1a instância, a interpor no prazo de
8 dias após a sua notificação.

E a dúvida a formular é a seguinte: só o executado pode recorrer?
O exequente não pode recorrer nos termos desta disposição?
O arto 357o, no 1, do anteprojecto de Código de Processo Tributário,

na versão de 31.7.90, tinha a seguinte redacção:
As decisões proferidas pelos órgãos da administração fiscal que

afectem os direitos e interesses legítimos do executado são susceptíveis
de recurso contencioso para os tribunais tributários.

A versão de 4.10.90 é igual à que hoje consta do arto 355o, no 1,
do CPT.

Mas não teve o legislador a intenção de restringir ao executado
a legitimidade para recorrer das decisões proferidas no processo de
execução fiscal, pois essas decisões tanto podem prejudicar o exe-
cutado como o exequente. O que aconteceu foi que o legislador pensou
nas hipóteses normais em que o exequente é a Fazenda Pública, e
como esta está representada na pessoa do chefe da repartição de
finanças, não fazia sentido que o chefe recorresse contra as suas pró-
prias decisões. Mas na verdade, nem todas as execuções fiscais são
promovidas pela Fazenda Pública, o que aconteceu até ao Decreto-Lei
no 287/93, de 20 de Agosto, quando a CGD passou a estar sujeita
a um regime de direito privado. Ora, nos termos do arto 3o, no 1,
do Decreto-Lei no 241/93, de 8 de Julho, o processo de execução
fiscal passou a aplicar-se exclusivamente à cobrança coerciva de dívidas
do Estado e a outras pessoas do direito público.



3386

Mas o processo em análise foi instaurado em 1987, pelo que a
Caixa tinha ligitimidade para instaurar execuções fiscais. E se tinha
legitimidade para instaurar execuções fiscais, também tinha de ter
legitimidade para poder intervir nos processos de execução fiscal que
instaurasse, incluindo recorrer das decisões que a prejudicassem.

Deste modo, o facto de o arto 355o, no 1, do CPT aludir apenas
ao executado só pode entender-se que visa os casos normais de exe-
cução fiscal. O legislador não pensou nas execuções fiscais promovidas
pela Caixa Geral de Depósitos. Por isso, minus dixit quam voluit.
A norma tem de ser objecto de uma interpretação extensiva de forma
a abranger não apenas o executado mas todas as pessoas que possam
ser prejudicadas pelo despacho do chefe de repartição de finanças
proferido no processo de execução fiscal.

Aliás, uma garantia dos contribuinte — de todos os contribuintes,
incluindo a CGD — é o direito de impugnação [arto 19o, al. c), do
CPT]. E esse direito de impugnação abrange O RECURSO DOS
ACTOS PRATICADOS PELO CHEFE DA REPARTIÇÃO DE FI-
NANÇAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE AFEC-
TEM OS DIREITOS E INTERESSES LEGÍTIMOS DOS CON-
TRIBUINTES [arto 23o, al. f), do CPT].

Aqui já não se faz a restrição da legitimidade para recorrer ao
executado, mas estende-se essa garantia de recurso a todos os
contribuintes.

É este mais um argumento no sentido de se dever entender que
no arto 355o, no 1, do CPT, o legislador disse menos do que queria.

Por outro lado, sempre que a CGD podia recorrer por força do
arto 357o do CPT, que manda aplicar o Código de Processo Civil.
E nos termos do arto 680o, no 2, do CPC, as pessoas directa e efec-
tivamente prejudicadas pela decisão podem recorrer dela.

Se assim não fosse, o arto 355o, no 1, do CPC seria inconstitucional
por violação do direito de acesso aos tribunais (arto 20o), agora, após
revisão de 1997, por violação da tutela jurisdicional efectiva. Por outro
lado, violar-se-ia o arto 268o, no 4, da Constituição da República,
que consagra o direito a recurso contencioso.

Ora, mediante uma interpretação conforme à Constituição o
arto 355, no 1, do CPT não é inconstitucional. O arto 355o, no 1,
também dá tutela jurisdicional efectivo à CGD.

A valer a tese do recorrente, o arto 355, no 1, do CPT vedava
recurso a outras pessoas interessadas na execução, como é o caso
dos credores com garantia real sobre os bens penhorados, os arre-
matantes de bens e os titulares de direitos de preferência e remissão.

É verdade que a redacção do arto 35o, no 1, na parte em que
alude ao executado, é um pouco infeliz, mas também é verdade que
o arto 9o do Código Civil diz que a interpretação não pode restringir-se
à letra da lei.

Como se dizia antigamente, É BOM TER BOAS LEIS MAS É
MELHOR TER QUEM BEM AS INTERPRETE E APLIQUE.

Por estas razões, a sentença recorrida fez correcta interpretação
do arto 355o, no 1, do CPT.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida, a qual deve ser exe-
cutada pela Administração Fiscal.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Almeida Lopes (Rela-
tor) — António Pimpão — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Transgressões fiscais. Contra-ordenações fiscais. Princípio da
”aplicação retroactiva da lei penal mais favorável”. Pres-
crição do procedimento judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável
ao agente - no 4 do arto 29o da CR - a par doutros
constitucionalmente consagrados, impõe ao Estado uma
”obrigação de conformação legislativa” do direito e do
processo... de acordo com tal princípio.

II — O arto 2o e o no 2 do arto 5o do DL 20-A/90, de 15
Janeiro, foram declarados inconstitucionais, com força
obrigatória geral, quando interpretados no sentido de vi-
sarem impedir a aplicação da nova lei, quando mais
favorável, às infracções fiscais que o RJIFNA desgraduou
em contra-ordenações, pelo Ac. 150/94, de 8.2.94, do
TC, publicado no D.R. I Série, de 30.3.94.

III — Sendo o regime do RJIFNA, em bloco, quanto à pres-
crição do procedimento judicial, o mais favorável ao ar-
guido, deve o mesmo ser aplicado.

Recurso n.o 21.814, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Freitas & Swift Lda, e de que foi Relator o Ex.mo Cons.o Dr.
COELHO DIAS.

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

1. A FaPa, inconformada com a decisão do M.mo Juiz, de fl. 79,
que declarou extinto, por prescrição, o procedimento judicial contra
a arguida ”Freitas & Swift, Lda”, daquela veio recorrer para este
STA, assim concluindo a alegação do recurso:

”Pelo já exposto não se encontra prescrito o procedimento judicial
dos presentes autos e porque a douta sentença recorrida contraria-
mente decidiu, deve a mesma ser revogada, considerando-se proce-
dente a acusação do Representante da Fazenda Pública de fs. 59/60
e a arguida condenada no pagamento das multas que lhe foram fixadas,
respectivamente em 10.000$00 e 3.432.788$00, no total de 3.442.788$00
(três milhões quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oitenta
e oito escudos).

Foram violadas as normas dos artigos 2o, no 1 do Dec.-Lei no 154/91
e dos artigos 2o e 35o do CPT”.

1.1. O M.mo Juiz sustentou a sua decisão a fs. 90 e não houve
contra-ordenações.

1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer
no sentido de o recurso não merecer provimento.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme bem refere o Ex.mo Magistrado do MoPo, no seu

parecer, constitui jurisprudência uniforme e constante deste Tribunal
dever observar-se, em matéria contra-ordenacional, o princípio da
aplicação retroactiva da lei sancionatória mais favorável, porquanto,
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em síntese, se está, ainda, em presença de medidas de carácter pa-
trimonial, idênticas, nos seus efeitos, às penas criminais dessa natureza,
e que podem constituir, como estas, grave restrição, pelo seu valor,
aos direitos e garantias individuais consagrados na Constituição - cfr.
arto 29o, 4, da CR.

Por essa razão, aliás, o TC declarou a inconstitucionalidade, com
força obrigatória geral, dos artos 2o e 5o, 2, do DL 20-A/90, de 15
Janeiro, no seu ac. no 150/94, de 8.2.94, publicado no D.R. I Série,
de 30.3.94, quando interpretadas tais normas no sentido de visarem
impedir a aplicação da nova lei, ainda que mais favorável, às infracções
fiscais que o RJIFNA, aprovado por aquele diploma, desgraduou em
contra-ordenações.

Inconstitucionalidade que se verificará, também, relativamente ao
arto 2o do DL 154/91, de 23 Abril, se interpretada tal norma, como
pretende a recorrente, no sentido de dever aplicar-se o regime da
prescrição previsto no arto 35o, 1, do CPT, a infracções ocorridas
anteriormente à sua vigência, às quais era aplicável, por mais favorável,
o prazo prescricional de um ou dois anos, nos termos do disposto
nos artos 4o, 2, do RJIFNA, e 27o e 28o do DL 433/82, de 27 Outubro.

Assim, devendo aplicar-se, à arguida, o regime prescricional que,
em bloco, lhe seja mais favorável, importa verificar qual dos sucessivos
regimes, vigentes desde a prática das infracções, determinou, se tal
sucedeu, a prescrição do procedimento judicial.

Ora, tendo sido a arguida acusada de duas infracções, reportadas
ao ano de 1984 e anos anteriores, por falta de elementos de escrita
e de entrega de imposto de transacções, previstas nos artos 75o, 76o

e 41o, e puníveis pelos artos 109o e 105o, todos do CI Transacções,
enquadráveis nos artos 29o e 35o do RJIFNA, na redacção então
em vigor, com levantamento do auto de notícia em 20.11.84, vários
actos interruptivos da prescrição e suspensão do processo em 21.1.86,
nos termos do arto 105o do CPCI, que termina em Maio de 1992
com o trânsito em julgado da impugnação que fora deduzida, se-
guindo-se a dedução da acusação em 21.1.93, à luz do regime do
arto 115o, do CPCI, a prescrição ainda não ocorrera quando foi pro-
ferida a decisão recorrida, em 5.2.97.

Porém, sendo as coimas aplicáveis superiores a 100.000$00, no re-
gime geral das contra-ordenações, então em vigor, o prazo de pres-
crição era de dois anos, não se prevendo qualquer causa de suspensão,
mas apenas de interrupção da prescrição do procedimento - artos
27o, 1, a), e 28o do DL 433/82, de 27 Outubro - e, assim, tendo
o processo de transgressão estado suspenso, como vimos, durante
mais de seis anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa de in-
terrupção da prescrição, e dado que a suspensão do processo não
releva em tal regime, o referido prazo prescricional de dois anos
decorreu inteiramente, com a consequente extinção do procedimento
judicial contra a arguida.

Deste modo, bem decidiu o M.mo Juiz ao declarar extinto o pro-
cedimento judicial, por prescrição, embora reportando-se a momento
ulterior àquele, ou seja, a 25.1.95, dois anos após a ”notificação”
da acusação, em 25.1.93, não tendo, assim, violado, a decisão recorrida,
qualquer das normas invocadas pela FaPa recorrente.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — António José Pim-
pão. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
CONCORDÂNCIA COM PARECERES ANTERIORES.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A fundamentação deve exprimir os motivos por que se
decidiu dessa maneira e não de outra de modo a que
um destinatário normal o compreenda.

II — Considera-se fundamentado o acto que se apoia em an-
teriores pareceres ou informações, de cujos fundamentos
se apropria, se estes tiverem as características antes
referidas.

RECURSO N.o 21.824, em que foi RECORRENTE MANUEL OLI-
VEIRA CAMPOS, e RECORRIDO FAZENDA PÚBLICA, e em
que foi RELATOR o EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR MEIRA.

Manuel Oliveira Campos impugnou judicialmente no Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Viana do Castelo a fixação do lucro tri-
butável para efeitos de contribuição industrial do exercício de 1988.
Por sentença do Mo Juiz daquele tribunal foi a impugnação julgada
procedente e determinada a anulação pretendida.

Não se conformando com o decidido recorreu a Fazenda Pública,
tendo o Tribunal Tributário de 2a Instância após declaração de in-
competência em razão da hierarquia deste S.T.A revogado a sentença
recorrida e julgado improcedente a impugnação.

Inconformado com tal decisão veio então o impugnante recorrer
para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo para se ”con-
firmar a sentença recorrida, considerando-se, consequentemente, pro-
cedente a impugnação deduzida”. Formulou as seguintes conclusões:

1. A decisão de fixação do lucro tributável referente ao ano de
1988, exarada pelo Exmo. Sr. Chefe da Repartição de Finanças de
Viana do Castelo não continha a indicação dos elementos de facto
e de direito justificativos dessa mesma decisão.

2. O Acórdão recorrido, considerando que a referida decisão se
encontrava fundamentada, por efeito de sucessivas remissões, pelo
Relatório dos Serviços de Fiscalização Tributária, violou o disposto
nos artigos 19o b) e 21o do Código de Processo Tributário.

3. A fundamentação ”per relationem” sendo legalmente admissível,
tem que ser expressa e efectuar-se em termos de o parecer, informação
ou proposta oficial que pode sustentá-la passar a fazer parte integrante
do acto em causa, situação que se não verificou no caso em análise.

4. Além disso, a fundamentação por remissão só é possível caso
a decisão seja consequência lógica e adequada do respectivo parecer,
informação ou proposta.

5. O Código do Procedimento Administrativo, no seu artigo 124o,
no 1 c) prescreve a obrigatoriedade de fundamentação expressa dos
actos administrativos em que se verifique discordância com parecer,
informação ou proposta, ainda que esta seja meramente parcial.

6. No mesmo sentido, é expressiva a afirmação de que a funda-
mentação por remissão é correspondente a uma ”declaração de con-
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cordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações
ou propostas” - cfr. o no 1 do artigo 125o do C.P.A.

7. A decisão de fixação do lucro tributável não pode considerar-se
fundamentada pelo Relatório dos SFT, na medida em que aquela
divergiu dos elementos definidos neste documento.

8. O Acórdão recorrido, contrariando as posições assumidas nos
artigos precedentes, violou o preceituado nos artigos 124o, no 1 c)
e 125o, no 1 do Código do Procedimento Administrativo.

Não houve contra-alegações por parte da Fazenda Pública.
Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-

bunal Administrativo foi emitido parecer no sentido do não provi-
mento do recurso por a única questão colocada no recurso ser a
da falta de fundamentação do acto impugnado, estando o mesmo
devidamente fundamentado e tendo o recorrente percebido as razões
que levaram à prática do acto como se vê da sua petição de
impugnação.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Mostra-se provada a seguinte matéria de facto:
A) Até 88/12/31, o recorrente encontrava-se tributado pela RF de

Viana do Castelo, em CI, Grupo B, com referência ao exercício da
acuidade de ”Pastelaria e Doçaria”, com o C.A.E. 311720.

B) A partir de 89/01/01 ficou enquadrado no regime previsto no
CIRS.

C) Com referência ao exercício de 88 apresentou, em 89/04/11
a declaração mod/3 de CI, evidenciando, para efeitos fiscais, ter re-
sultado negativo de 599.764$00.

D) Em 89/06/30 e nos termos do estatuído no art. 66o do CCI,
foi-lhe fixado, pelo chefe da repartição de finanças, o lucro tributável
de l.220.500$00.

E) Na sequência de subsequente visita a que foi sujeito, por parte
dos SFT, foi formulado, em 92/06/19, pedido de revisão do lucro
tributável, ao abrigo do art. 79o do CCI.

F) Por despacho do Director Distrital de Finanças, por delegação
de competência conferida pelo Director-Geral das Contribuições e
Impostos, de 92/06/25, foi autorizada a revisão do lucro tributável
do recorrente relativo ao exercício de 1988.

G) Na sequência do mencionado na alínea que antecede veio-lhe
a ser fixado, o lucro tributável de 88, em 2.158.390$00.

H) Por ofício de 92/06/26 foi, o recorrente, notificado do lucro
tributável fixado de 2.158.390$00, bem como, para, querendo, reclamar
nos termos do art. 84o do CPT, ou, não o dizendo, para pagar a
Contribuição Industrial, Derrama e juros compensatórios ali men-
cionados.

I) O recorrente não deduziu reclamação.
J) Por falta de pagamento da contribuição industrial, derrama e

juros compensatórios, foi feito o débito ao Tesoureiro da FP em
92/10/26.

Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Como bem refere o Ministério Público, a única questão que vem

suscitada no recurso é a da falta de fundamentação do acto impugnado
que o acórdão recorrido julgou devidamente fundamentado pela re-
missão para a informação dos Serviços de Fiscalização Tributária.
A fundamentação consiste em deduzir expressamente a resolução to-
mada das premissas em que assenta ou em exprimir os motivos por
que se resolve de certa maneira e não de outra, devendo tal fun-
damentação ser congruente e exacta referindo, quando for o caso,
que o despacho de concordância com anterior parecer se apropria
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das razões do mesmo. Os motivos determinantes do acto serão as
razões de direito ou as considerações de facto, objectivamente con-
sideradas, que determinam que a vontade do órgão administrativo
se tenha manifestado no sentido em que se manifestou (cf. Marcelo
Caetano - Manual de Direito Administrativo e Mário Esteves de Oli-
veira - Direito Administrativo). A questão da fundamentação tem
sido amplamente apreciada em inúmeros acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo e assenta na necessidade de que um des-
tinatário normal possa apreender o processo cognoscitivo e valorativo
e a motivação do autor do acto, ficando a saber os motivos por que
se decidiu nesse sentido e não noutro, devendo tal fundamentação
constar do acto, ou do parecer ou informação em que ele assenta
e de cujos fundamentos se apropria, levando a falta de fundamentação
à anulabilidade do acto.

No caso vertente o acto recorrido assentou nas informações e pa-
receres que o antecederam para os quais remeteu. O teor dessas
informações e pareceres e a consequente fundamentação do acto era
perfeitamente entendível por um destinatário normal e foi perfei-
tamente entendida pelo recorrente que nem sequer invocou na sua
petição a falta de fundamentação ou a não compreensão dos motivos
determinantes do acto, mostrando, pelo contrário, que os compreen-
dera. Foi a sentença quem referiu tal questão para fundamentar a
anulação que decretou, falta de fundamentação essa que o acórdão
recorrido entendeu não ocorrer por haver fundamentação suficiente
por remissão. Pensamos que a razão está com o decidido nesse acór-
dão. Os documentos existentes nos autos em que se apoiou o acórdão
recorrido não permitem sustentar as posições expressas pelo recor-
rente nas suas alegações de recurso nem contendem com as disposições
do Código do Procedimento Administrativo que o recorrente refere.
Tampouco se encontra provado em sede de facto, contrariamente
ao sustentado pelo recorrente, que a decisão divergiu dos elementos
definidos no relatório dos SFT, não tendo este Supremo Tribunal
competência para fixar matéria de facto não apurada pelas instâncias.
Assim sendo, assentando o acto recorrido nas informações e pareceres
dos serviços e tendo o recorrente compreendido perfeitamente a fun-
damentação do acto, não se vislumbra qualquer motivo determinante
da sua anulação que justifique a revogação do acórdão recorrido.

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 em 60 % a procuradoria.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Recurso n.o 21.833 em que é recorrente Fazenda Pública a recorrido
José Luís da Rocha Paris Couto a de que foi relator o Exm.o Sr.
Conso Dr. FONSECA LIMÃO.

A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão do T.T.
de 2.a Instância, a fls. 108 a seguintes, dele interpôs recurso para
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este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

1 - O recorrente José Luís da Rocha Paris Couto, é representado
em Portugal pelo Sr. José Mário Brandão Ferreira da Silva;

2 - O impugnante, ora recorrente, foi notificado da liquidação da
Contribuição Industrial - Grupo B, de 1987 a 1988, em 23 /4/91.

3 - Como não efectuou o pagamento, procedeu-se ao débito ao
tesoureiro em 31/5/91.

4 - O prazo para a dedução da impugnação judicial, 90 dias, terminou
em 30/8/91.

5 - A impugnação foi deduzida em 5/11/91, logo, fora do prazo
[art.o 89o al. c) do C.P.C.I.].

Sem prescindir:
6 - O recorrente obteve da venda de obras de arte, rendimentos

que não são tributados em Imposto Profissional.
7 - Tais rendimentos integram-se na previsão do § único do art.o

1o do Código da Contribuição Industrial.
8 - O acórdão recorrido, afirma a fls. 121 que a Administração

Fiscal não provou que o recorrente exercesse a actividade comercial,
quando, na verdade, a fls. 32 a seguintes, se prova precisamente o
contrário.

9 - Ao contrário da tese perfilhada no douto acórdão, está ple-
namente demonstrado nos autos a venda de várias obras de arte a
fls. 32 e seguintes, logo, vendedor.

Quanto à obtenção de lucros, foi tributado nos termos do n.o 2
do art.o 6o do CECI.

10 - O acórdão recorrido violou os arts.o 65o, a 123o n.o 1 do
C.P.T., bem como os artigos 1o § único, 3o, 6o, n.o 2 e 66o todos
do Código da Contribuição Industrial.

Contra-alegou o recorrido, batendo-se pela manutenção do julgado.
O Exm.o Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., opinou pela

intempestividade da impugnação; porém, a concluir-se o contrário,
o recurso não merecerá provimento pois que se fundamenta apenas
na negação do probatório.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Em sede de matéria de facto, vem provado o seguinte:
”a) Os SFT do Porto, em visita que realizaram à Galeria a Edições

de Arte Nasorú SA e na sequência de informação prestada e remetida
à Rct. através de ofício n.o 17155/ISDS Processo n.o 416 de 9/12/19
do DSFT da DFD Porto concluíram que: - o impugnante é residente
no estrangeiro a aufere rendimentos em Portugal, em 19/6/90; o re-
corrente apresentou uma declaração de início de actividade como
pintor de arte, reportada a 1/1/87, em que designou como seu re-
presentante em Portugal José Mário Brandão Ferreira da Silva, tendo
desta forma sido regularizada a sua situação fiscal em termos de Im-
posto Profissional; que restavam as vendas de obras de arte da autoria
de outros artistas, e estas não foram tituladas pelo que se verifica
que o impugnante exercia de uma forma independente uma actividade
comercial com a referida galeria, pelo que nos termos do art.o 3o

do Código da Contribuição Industrial o impugnante através do seu
representante José Mário Brandão Ferreira da Silva estaria sujeito
à tributação em Contribuição Industrial, pelo sistema do Grupo A,
pelos lucros obtidos a lhes foi dado a constatar; a que, como não
possuía contabilidade organizada regularmente, deveria ser tributado
pelo sistema do grupo B da Contribuição Industrial, tendo para o
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efeito sido preenchido o impresso modelo 45-c para que fosse efec-
tuada a fixação dos rendimentos tributáveis aos anos de 1987 a 1988.

b) Com base no antecedentemente exposto, em 91/04/19 foi efec-
tuada a fixação do lucro tributável daqueles anos em 5.124.000$00
e em 7.812.500$00, respectivamente, nos termos do art.o 66o do CC.
Ind. conforme quadro descritivo constante de fls. 32v.o a 33.

c) Da fixação do lucro tributável dos anos de 1987 a 1988 a tendo
em conta que o impugnante designara como seu representante em
Portugal José Mário Brandão Ferreira da Silva regularizando dessa
forma a sua situação fiscal em termos de Imposto Profissional, os
serviços da AF notificaram aquele representante legal do impugnante
em 91/04/23, data da assinatura dos avisos de recepção que acom-
panharam os ofícios n.os 3244 a 3245, sendo a notificação ainda para,
no caso de concordar com a fixação, no prazo de 15 dias imediatos
efectuar o pagamento eventual da importação total de 7.364.192$00
conforme liquidação demonstrada nos quadros de fls. 32 vo e 33.

d) Como o pagamento não tivesse sido efectuado, a importância
de 3.259.637$00, relativa a 1987, foi debitada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública do 6o Bairro Fiscal do Porto em 91/05/31, para pagamento
virtual pelo conhecimento n.o 444, bem como a importância de
4.104.555$00, relativa a 1988 e que foi debitada pelo conhecimento
n.o 466, tendo ambas relaxado em 91/08/29 por falta de pagamento,
o que deu origem á instauração do processo executivo n.o 1003240,
que corre seus termos.

e) Só em 7/8/1991 o impugnante outorgou procuração junta a fls.
6/7 a favor do referido José Mário Brandão Ferreira da Silva para
o representar na 6a R.F. do Porto, recebendo notificações, liquidando
impostos ou contribuições.

f) A presente p.i. foi apresentada em 6/11/1991.
g) O imposto em causa foi liquidado nos termos relatados em a)

com base em vendas de quadros efectuados pelo impugnante à Galeria
e Edições de Arte S.A., com sede no Porto, que a AF considerou
”actos de comércio”.

h) O impugnante é pintor de renome internacional que, em virtude
das suas ligações ao mundo da arte a da sua convivência com artistas
plásticos de todo o mundo, começou a juntar uma vasta colecção
de quadros a outras obras de arte, a maior parte oferecidas ao longo
dos anos por colegas, designadamente por Miró, Picasso a Riopelle.

i) Por razões de natureza económica e financeira a acedendo às
insistências da Galeria Nasoni o impugnante admitiu vender algumas
obras da sua colecção, como foi o caso das que estão discriminadas
na informação que determinou a liquidação impugnada (v. fls. 15
e segs.).

Nas primeiras cinco conclusões do recurso alega a recorrente Fa-
zenda Pública que o recorrido foi notificado da liquidação da Con-
tribuição Industrial em 23/4/91, que o débito ao Tesoureiro ocorreu
em 315/91, concluindo que a impugnação, porque deduzida apenas
em 5/11/91, é intempestiva, pois que o foi para além do prazo de
90 dias a que alude o art.o 89o al. a) do C.P.C.I.

Mas será que a aludida notificação produziu efeitos na esfera ju-
rídica do ora recorrido?

Como se vê da al. c) do probatório, a notificação aí referida foi
feita na pessoa de José Mário Brandão Ferreira da Silva, o qual
foi designado, pelo ora recorrido, seu representante legal, regula-
rizando dessa forma a sua situação fiscal em termos do Imposto
Profissional.
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Face a esta matéria de facto, dada como provada, forçoso é concluir
que aquele representante legal apenas o foi para regularizar a situação
fiscal do impugnante em termos de Imposto Profissional.

Donde decorre que aquela notificação, efectuada em sede de con-
tribuição industrial, dando conhecimento da fixação do lucro tributável
a exigindo, em caso de concordância com ela, o pagamento de uma
quantia, não pode produzir efeitos na esfera jurídica do ora recorrido.

Na verdade, nos termos do art.o 258o do C. Civil, os efeitos da
representação só se produzem na esfera jurídica do representado den-
tro dos poderes que competiam ao representante.

Assim, não tendo o representante legal poderes para receber no-
tificações relativas a Contribuição Industrial, deve concluir-se que
a data da aludida notificação não constitui o ”dies a quo” do prazo
da impugnação.

Deste modo, não constando dos autos qualquer outra notificação
que tivesse sido efectuada na pessoa do impugnante, forçoso é concluir
pela tempestividade da impugnação.

Improcedem, assim, as conclusões do recurso atinentes à caducidade
do direito de impugnar.

Nas demais, a Fazenda Pública, para além de se fundamentar na
negação do probatório fixado no acórdão recorrido, matéria que es-
capa à censura deste S.T.A. nos termos dos arts.o 21o n.o 4 do E.T.A.F.
e 722o n.o 2 do C.P.Civil, sustenta que o recorrido, com a venda
de obras de arte, obteve rendimentos tributáveis em Contribuição
Industrial.

Todavia, como decorre do art.o 1o, 6o n.o 2 e 66o do C.C.Industrial,
não são os rendimentos mas sim os lucros gerados no exercício da
actividade comercial ou industrial que constituíam a base de incidência
daquele tributo, o que o acórdão recorrido considerou não ter sido
provado, afirmando, expressamente, ”nenhuma prova a AF fez de
que o impugnante exercesse actividade comercial pois para que esta
exista era necessário demonstrar que o impugnante vendera as obras
da sua colecção por conta própria a com lucro a terceiros”, concluindo,
mais adiante, que a AF não provou que o impugnante fora vendedor,
sendo certo que o devia ter feito, nem provou a existência de lucros.

Daí que improcedam as demais conclusões do recurso.
Termos em que, mantendo o acórdão recorrido, se acorda em negar

provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Prescrição e continuação do processo para arrecadação do
imposto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Prescrito o procedimento pela multa em processo de trans-
gressão por falta de pagamento da sisa em 1983, o processo
de transgressão deve prosseguir para arrecadação do imposto
devido.

Recurso no 21.854. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Américo
Figueiredo Couveiro Ldaa Relator: Exmo Conso Dr. Almeida Lopes.

Acórdão

Com fundamento na falta de pagamento de sisa pela transmissão
fiscal decorrente de um contrato-promessa de compra e venda com
tradição de fracção de prédio urbano inscrito na matriz urbana da
freguesia de Rio Maior sob o arto 5131, foi feita participação para
procedimento fiscal contra a contribuinte AMÉRICO FIGUEIREDO
GOUVEIA, Lda, com sede em Rio Maior.

Feita a liquidação de 700.000$00 de sisa e de 75.495$00 de juros
(fl. 29), foi deduzida acusação para condenação na multa e em imposto
e juros (fls. 32 e 33).

A arguida contestou ter havido tradição (fls. 42 e 43), posto o
que o Representante da Fazenda pediu a declaração de prescrição
do procedimento, mas a continuação do processo para liquidação
da sisa e dos juros (fl. 47).

Por sentença de fl. 67, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de Santarém
declarou a prescrição do procedimento mas mandou arquivar o pro-
cesso, mesmo quando ao imposto, por entender que este não pode
ser liquidado no processo de transgressão mas apenas pode ser li-
quidado à parte pelo Fisco.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda
para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;

c) Nos termos do RCPCI são devidas custas.
A arguida não contra-alegou, posto o que o Do Procurador-Ge-

ral-Adjunto emitiu douto parecer nos termos do qual deve conceder-se
provimento ao recurso, salvo quanto a custas.

Corridos os vistos cumpre decidir.
A primeira questão que é objecto do presente recurso é a de saber

se, prescrito o procedimento pela multa, o processo de transgressão
deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

A este respeito, este STA tem uma jurisprudência constante e uni-
forme que não pode deixar de ser seguida: o processo de transgressão
deve prosseguir para arrecadação do imposto em falta mesmo que
haja prescrito o procedimento fiscal quanto à multa.

Dizia o arto 126o do CPCI: à acusação aplicar-se-á o disposto para
a queixa em processo correcional, DEVENDO NELA MENCIO-
NAR-SE O IMPOSTO QUE HAJA DE SER EXIGIDO NO PRO-
CESSO. Nos termos do arto 10o, em alguns casos a transgressão im-
plicava a existência de facto tributário pelo qual era devida contri-
buição ou imposto que devia ser liquidada no processo de transgressão.

Ora, resulta desta disposições que no processo de transgressão fiscal
vigorava um princípio de economia processual semelhante ao processo
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de adesão cível no processo criminal. É o que ainda hoje se passa
com o novo processo penal (arto 71o do CPP).

O regime do CPCI manteve-se por força dos artos 2o e 5o, no 2,
do DL 20-A/90, de 15 de Janeiro e arto11o do DL 154/91, de 23
de Abril.

Por isso, o Mo Juiz a quo não omitiu pronunciar-se, pelo que a
sentença não é nula. O que aconteceu foi que se pronunciou de forma
errada, pois pôs de lado as disposições aplicáveis e fez apelo a regras
e princípios que nada têm a ver com o processo.

Como a sentença não pode deixar de ser revogada, fica prejudicada
a questão da condenação em custas.

Dado que o Mo Juiz a quo não conheceu do mérito da causa quanto
ao imposto e juros, não pode este STA conhecer em sua substituição.

Nestes termos, acordam os juízes do STA em conceder provimento
ao recurso da Fazenda e em revogar a sentença recorrida, devendo
os autos voltar à 1a instância para que se conheça do mérito da causa.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Almeida Lopes — António Pim-
pão — Mendes Pimentel. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Transgressão. Prescrição do procedimento judicial. Exigência
do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de transgressão fiscal, ainda que esteja prescrito
o procedimento judicial pela infração, deverão os autos pros-
seguir para apreciação do pedido de condenação no imposto
liquidado no processo,

Recurso n.o 21 880. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Jorge
& Mancaro, L.da; Relator: mo Conselheiro Vítor Meira.

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

Inconformada com a sentença proferida pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém em processo de transgressão
instaurado com base em auto de notícia interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Nessa sentença
o Mo Juiz julgara prescrito o procedimento judicial pela infracção
sem que fizesse prosseguir o processo para arrecadação do imposto
liquidado. No seu recurso pedia a recorrente que se declarasse nula
a sentença, substituindo-a por outra que conhecesse do pedido de
condenação do arguido no pagamento do imposto, juros e custas,
formulando as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.
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b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do artigo 144 no 1 do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu parecer no sentido do provimento do recurso para apreciação
da situação relativamente ao imposto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
São pois de duas ordens as questões a decidir no recurso, uma

respeitante à apreciação do pedido de condenação no imposto e outra
quanto à não condenação em custas.

Conforme se pode ver da leitura da sentença recorrida o Mo Juiz
conheceu da questão do pagamento do imposto, cuja obrigação referiu
não se encontrar prescrita, não podendo por isso dizer-se que houve
omissão de pronúncia. Constitui porém jurisprudência uniforme deste
Supremo Tribunal Administrativo que, liquidado no processo de trans-
gressão o imposto devido, deverão os autos prosseguir para arre-
cadação do imposto, ainda que se encontre prescrito o procedimento
judicial quanto à infracção. Ao caso não pode ser aplicável o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) cujas nor-
mas de natureza processual só se aplicam a factos posteriores, man-
tendo-se para os anteriores as normas do direito contravencional que
então vigoravam (artigos 2o e 5o no 2 do DL 20-A/90 e 52o do RJIFNA).
Assim, o imposto que foi liquidado no processo de transgressão deve
ser nele cobrado, ainda que esteja prescrito o procedimento judicial
quanto à infracção, assistindo por isso razão à recorrente quanto a
esta questão.

Pretende também a recorrente a condenação em custas da arguida.
Falece-lhe porém razão quanto a tal pretensão. A sentença recorrida
declarou prescrita a infracção pelo que não podia condenar em custas
a arguida que não fora ‘‘vencida’’ na decisão proferida.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:

– negar provimento ao recurso quanto à questão da Condenação
em custas;

– conceder provimento ao recurso quanto à questão do imposto
liquidado, devendo os autos prosseguir para efeitos de julgamento
de tal questão, se outro obstáculo não ocorrer, nessa medida se re-
vogando a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

TRANSGRESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO.
JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO.
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Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de transgressão fiscal, ainda que esteja prescrito
o procedimento judicial pela infracção, deverão os autos
prosseguir para apreciação do pedido de condenação no
imposto liquidado no processo.

RECURSO N.o 21.884, em que foi RECORRENTE FAZENDA PÚ-
BLICA, e RECORRIDO MÁRIO FERREIRA VIEIRA HENRI-
QUES, e em que foi RELATOR EXMO. CONSo. Dr. VÍTOR
MEIRA.

Inconformada com a sentença proferida pelo Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém em processo de transgressão
instaurado com base em auto de notícia interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Nessa sentença
o Mo Juiz julgara prescrito o procedimento judicial pela infracção
sem que o fizesse prosseguir o processo para arrecadação do imposto
liquidado. No seu recurso pedia a recorrente que se declarasse nula
a sentença, substituindo-a por outra que conhecesse do pedido de
condenação do arguido no pagamento do imposto, juros e custas,
formulando as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art. 144 do no 1 do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu parecer no sentido do provimento do recurso para apreciação
da situação relativamente ao imposto, não merecendo porém pro-
vimento quanto à condenação em custas.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
São pois de duas ordens as questões a decidir no recurso, uma

respeitante à apreciação do pedido de condenação no imposto e outra
quanto à não condenação em custas.

Conforme se pode ver da leitura da sentença recorrida o Mo Juiz
conheceu a questão do pagamento do imposto, cuja obrigação referiu
não se encontrar prescrita, não podendo por isso dizer-se que houve
omissão de pronúncia. Constitui porém jurisprudência uniforme deste
Supremo Tribunal Administrativo que, liquidado no processo de trans-
gressão o imposto devido, deverão os autos prosseguir para arre-
cadação do imposto, ainda que se encontre prescrito o procedimento
judicial quanto à infracção. ao caso não pode ser aplicável o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) cujas nor-
mas de natureza processual só se aplicam a factos posteriores, man-
tendo-se para os anteriores as normas do direito contravencional que
então vigoravam (artigos 2o e 5o no 3 do DL 20-A/90 e 52o do RJIFNA).
Assim, o imposto que foi liquidado no processo de transgressão deve
ser nele cobrado, ainda que esteja prescrito o procedimento judicial
quanto à infracção, assistindo por isso razão à recorrente quanto a
esta questão.

Pretende também a recorrente a condenação em custas da arguida.
Falece-lhe porém a razão quanto a tal pretensão. A sentença recorrida
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declarou prescrita a infracção pelo que não podia condenar em custas
a arguida que não fora “vencida” na decisão proferida.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:

— negar provimento ao recurso quanto à questão da condenação
em custas;

— conceder provimento ao recurso quanto à questão do imposto
liquidado, devendo os autos prosseguir para efeitos de julgamento
de tal questão, se outro obstáculo não ocorrer, nessa medida ser re-
vogando a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Vitor Meira — E. Figueire-
do — M. Pimentel. — Fui presente Jorge de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Transgressão. Prescrição do procedimento judicial. Exigência
do Imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de transgressão fiscal, ainda que esteja prescrito
o procedimento judicial pela infracção, deverão os autos
prosseguir para apreciação do pedido de condenação no
imposto liquidado no processo.

Recurso n.o 21 888. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: AU-
TOGIRER - Sociedade Comercial de Automóveis Lda Rela-
tor: Ex.mo Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a sentença proferida pelo M.o Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém em processo de transgressão
instaurado com base em auto de notícia interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Nessa sentença
o Mo Juiz julgara prescrito o procedimento judicial pela infracção
sem que fizesse prosseguir o processo para arrecadação do imposto
liquidado. No seu recurso pedia a recorrente que se declarasse nula
a sentença, substituindo-a por outra que conhecesse do pedido de
condenação do arguido no pagamento do imposto, juros e custas,
formulando as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art. 144 no 1 do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu parecer no sentido do provimento do recurso para apreciação
da situação relativamente ao imposto.
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Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
São pois de duas ordens as questões a decidir no recurso, uma

respeitante à apreciação do pedido de condenação no imposto e outra
quanto à não condenação em custas.

Conforme se pode ver da leitura da sentença recorrida o Mo Juiz
conheceu da questão do pagamento do imposto, cuja obrigação referiu
não se encontrar prescrita, não podendo por isso dizer-se que houve
omissão de pronúncia. Constitui porém jurisprudência uniforme deste
Supremo Tribunal Administrativo que, liquidado no processo de trans-
gressão o imposto devido, deverão os autos prosseguir para arre-
cadação do imposto, ainda que se encontre prescrito o procedimento
judicial quanto à infracção. Ao caso não pode ser aplicável o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) cujas nor-
mas de natureza processual só se aplicam a factos posteriores, man-
tendo-se para os anteriores as normas do direito contravencional que
então vigoravam (artigos 2o e 5o no2 do DL 20-A/90 e 52o do RJIFNA).
Assim, o imposto que foi liquidado no processo de transgressão deve
ser nele cobrado, ainda que esteja prescrito o procedimento criminal
quanto à infracção, assistindo por isso razão à recorrente quanto a
esta questão.

Pretende também a recorrente a condenação em custas da arguida.
Falece-lhe porém razão quanto a tal pretensão. A sentença recorrida
declarou prescrita a infracção pelo que não podia condenar em custas
a arguida que não fora ‘vencida’ na decisão proferida.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:

- negar provimento ao recurso quanto à questão da condenação
em custas;

- conceder provimento ao recurso quanto à questão do imposto
liquidado, devendo os autos prosseguir para efeitos de julgamento
de tal questão, se outro obstáculo não ocorrer, nessa medida se re-
vogando a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Ernâni Figuei-
redo — Mendes Pimentel. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

EXECUÇÃO FISCAL; REVERSÃO; OPOSIÇÃO; RES-
PONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA; ARTo 13o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

A responsabilidade subsidiária prevista no arto 13o do CPT
reporta-se quer ao momento de verificação do facto gerador
do imposto quer ao momento da cobrança da dívida fiscal.

RECURSO: 21 899. RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA; RE-
CORRIDO: PRECIOSA CAMÉLIA DE JESUS F. SILVA; RE-
LATOR: EXMO. CONSo. Dr. FONSECA LIMÃO.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença, a fls 62
e seguintes, do Mmo Juiz do. T. T. de 1a Instância de Lisboa dela
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interpôs recurso para este STA, terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:

“1 - A dívida exequenda respeita ao IVA do período de 1/10/91
a 31/12/91 e 1/1/92 a 31/3/92, respectivamente.

2 - a Oponente, em 23/3/92, renunciou à gerência da sociedade
executada.

3 - Prescreve o no 13 do CPT na redacção anterior a conferida
pela Lei no52-L/96, de 12/12, que “os administradores, gerentes e
outras pessoas que exerçam funções” de administração nas empresas
e sociedades de responsabilidade limitada são subsidiariamente res-
ponsáveis em relação àquelas e solidariamente entre si por todas as
contribuições e impostos relativamente ao período de exercício do
seu cargo, salvo se provarem que não foi por culpa sua que o pa-
trimónio da empresa ou sociedade de responsabilidade limitada se
tornou insuficiente para satisfação dos créditos fiscais.

4 - A Meritíssima Juíza a quo entende que a responsabilidade dos
gerentes das sociedades de responsabilidade limitada se circunscreve
ao período da cobrança do imposto, eximindo a recorrida do pa-
gamento da totalidade da dívida exequenda.

5 - A responsabilidade dos gerentes deve abranger não só o período
em que ocorreram os factos tributivos que deram origem ao nas-
cimento da obrigação tributária mas também aquele que fixa a co-
brança do imposto.

6 - Os factos que deram origem ao nascimento da obrigação tri-
butária ocorreram no período em que a recorrida foi gerente da so-
ciedade executada.

7 - A Meritíssima violou o art.o do CPT ao eximir a recorrida
da responsabilidade da divida exequenda.”

Contra-alegou a oponente, batendo-se pela manutenção do julgado.
O Exmo. Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso deve proceder.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A Sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“1 - Corre termos na 2a repartição de Finanças do Concelho de

Sintra, Algueirão - Mem Martins o processo executivo no 104228.9/93
e apensos, instaurado contra a sociedade SILVINK-Equipamentos
Hoteleiros e Cozinhas Industriais Lda, matriculadas pela ficha de
registo no6463 de 22/5/91 do CRCL, para cobrança de IVA reportado
aos períodos, termo de cobrança voluntária e valores que seguem:
IVA de 1.10/31-12-91; 9-7-93 - 1.122.477$00; IVA de 1.1/31.3.92;
14.9.93 - 81.094$00; IVA de 1.1/31.3.92; 14.4.93 - 719.442$00; IVA
de 1/31.3.92;4.10.93 /Imp. Compl. - 10.131$00, e IVA de 1.1/31.3.92;
4.10.93 Imp. Compl. - 45.887$00 (fls 25, 30, 42, 46, 48, 50, 52).

2) Por despacho de 10/5/95 foi ordenada a reversão da cont. entre
outros, a ora A., citada em 22/9/95 (fl.39 e 40Vo).

3) Pela cota 1, apresentação no37 de 22/5/91 foi levada a registo
na ficha no 6463 da CRLL o contrato da sociedade executada, sendo
a ora A. sócia e gerente da mesma e obrigando-se a sociedade pela
assinatura de ambos os sócios (fls.21/22).

4) Por escritura pública de 23/3/92 lavrada no 12o Cartório Notarial
de Lisboa os sócios da sociedade executada, entre os quais a ora
A. cederam as suas quotas a terceiros e renunciaram à gerência que
ficou a cargo dos concessionários factos levados a registo pelas cotas 2,
3, e 4, apresentações 4, 5 e 6 de 17/6/92 da mencionada ficha no

6463 (fls 12/18 e 21/22).
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A questão suscitada no recurso consiste em saber se a respon-
sabilidade subsidiária, a que alude o Arto 13o do CPT, deve aferir-se
apenas ao momento da cobrança do imposto, como entendeu a Mma

Juíza ou é de reportar quer àquele momento quer ao momento da
ocorrência do facto tributário.

Dispõe este preceito legal:
Os administradores gerentes e outras pessoas que exerçam (ainda

que somente de facto - V. Lei do Orçamento para 1997) funções
de administração nas empresas; e sociedade de responsabilidade li-
mitada são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas e so-
lidariamente entre si por todas contribuições e impostos relativamente
ao período de exercício do seu cargo, salvo se provarem que não
foi por culpa sua que o património da empresa ou sociedade de res-
ponsabilidade limitada se tornou insuficiente para satisfação dos cré-
ditos fiscais.

A redacção deste preceito no ponto em análise, deixou em aberto
a questão de saber se a responsabilidade dos administradores ou ge-
rentes abarca somente as dividas geradas no período da sua gerência,
no período do pagamento ou em ambos.

No domínio do arto 16o do C.P.C.I., a que corresponde o normativo
em análise havia quem ligasse a dita responsabilidade a ambos os
períodos, ou seja o do facto gerador do imposto e o da sua cobrança
(Ruben de Carvalho e Francisco Pardal, C.P.C.I Anot. e Coment.,
pg. 133, Alberto Xavier, Man. Dir. Fiscal, vol. I pg. 388).

E também havia quem considerasse que a dita responsabilidade
era de ligar apenas ao período da cobrança da divida do imposto
(Alfredo de José de Sousa e José da Silva Paixão, C.P.C.I. Coment.
e Anot. pg. 88).

No entanto, a jurisprudência do S.T.A. orientou-se, na vigência
do arto 16o do C.P.C.I., no sentido de que a responsabilidade nele
prevista contemplava ambos os períodos, isto é, quer o do facto tri-
butário quer o da cobrança da dívida respectiva.

Isto porque, em qualquer deles os impostos deviam ser pagos (v.
AC. S.T.A. de 18/2/89, A.D. 332/333, pg. 1070, 30/5/90, rec. 11985
e 11/11/92, rec. 14455).

Semelhante jurisprudência é de manter, por não haver razões que
a invalidem, face ao texto do arto 13 do C.P.T., no ponto coincidente
com aquele.

Quer isto dizer que, no domínio do art.o 13o do CPT, tal res-
ponsabilidade deve reportar-se tanto ao momento do facto tributivo
como ao da cobrança do imposto (v. Ac. S.T.A. 29/6/94, rec. 17989
e 22/9/93, rec 16070.).

Ora, provado como está que a recorrida era, ao tempo do nas-
cimento das dividas, gerente da primitiva executada, forçoso é concluir
ser ela responsável pelo seu pagamento e daí a sua legitimidade para
a execução.

Assim sendo, a sentença recorrida não pode manter-se na ordem
jurídica.

Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso e
em revogar a sentença recorrida.

Custas pela recorrida, fixando-se a procuradoria em 40% (no3 da
Tabela).

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Fonseca Limão (relator) — Er-
nâni Figueiredo — Lúcio Barbosa. — Fui presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Transgressão. Prescrição do procedimento judicial. Exigência
do Imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Em processo de transgressão fiscal, ainda que esteja prescrito
o procedimento judicial pela infracção, dever os autos pros-
seguir para apreciação do pedido de condenação no imposto
liquidado no processo.

Recurso n.o 21 908. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
ASAL — Automóveis, Comércio e Indústria, SARL. Relator: Ex.mo

Conselheiro Dr. Vítor Meira.

Inconformada com a sentença proferida pelo M.o Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Santarém em processo de transgressão
instaurado com base em auto de notícia interpôs a Fazenda Pública
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Nessa sentença
o Mo Juiz julgara prescrito o procedimento judicial pela infracção
sem que fizesse prosseguir o processo para arrecadação do imposto
liquidado. No seu recurso pedia a recorrente que se declarasse nula
a sentença, substituindo-a por outra que conhecesse do pedido de
condenação do arguido no pagamento do imposto, juros e custas,
formulando as seguintes conclusões:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto.

b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do art. 144 no 1 do CPT.

c) Nos termos do Regulamento das Custas dos Processos das Con-
tribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto Lei 449/71, de 26 de
Outubro, contrariamente ao transcrito na douta sentença, são devidas
custas.

O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal
emitiu parecer no sentido do provimento do recurso para apreciação
da situação relativamente ao imposto.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
São pois de duas ordens as questões a decidir no recurso, uma

respeitante à apreciação do pedido de condenação no imposto e outra
quanto à não condenação em custas.

Conforme se pode ver da leitura da sentença recorrida o Mo Juiz
conheceu da questão do pagamento do imposto, cuja obrigação referiu
não se encontrar prescrita, não podendo por isso dizer-se que houve
omissão de pronúncia. Constitui porém jurisprudência uniforme deste
Supremo Tribunal Administrativo que, liquidado no processo de trans-
gressão o imposto devido, deverão os autos prosseguir para arre-
cadação do imposto, ainda que se encontre prescrito o procedimento
judicial quanto à infracção. Ao caso não pode ser aplicável o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) cujas nor-
mas de natureza processual só se aplicam a factos posteriores, man-
tendo-se para os anteriores as normas do direito contravencional que
então vigoravam (artigos 2o e 5o no2 do DL 20-A/90 e 52o do RJIFNA).
Assim, o imposto que foi liquidado no processo de transgressão deve
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ser nele cobrado, ainda que esteja prescrito o procedimento criminal
quanto à infracção, assistindo por isso razão à recorrente quanto a
esta questão.

Pretende também a recorrente a condenação em custas da arguida.
Falece-lhe porém razão quanto a tal pretensão. A sentença recorrida
declarou prescrita a infracção pelo que não podia condenar em custas
a arguida que não fôra ‘vencida’ na decisão proferida.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:

- negar provimento ao recurso quanto à questão da condenação
em custas;

- conceder provimento ao recurso quanto à questão do imposto
liquidado, devendo os autos prosseguir para efeitos de julgamento
de tal questão, se outro obstáculo não ocorrer, nessa medida se re-
vogando a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Vítor Meira — Relator — Er-
nâni Figueiredo — Mendes Pimentel — Fui presente Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Prescrição e continuação do processo para arrecadação do
imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Prescrito o procedimento pela multa em processo de trans-
gressão por falta de pagamento da sisa em 1983, o processo
de transgressão deve prosseguir para arrecadação do imposto
devido.

Recurso n.o 21 924. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Tiago
Lúcia Jacinto Serra. Relator: o Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida
Lopes.

Com fundamento na falta de pagamento do imposto incidente sobre
bares e outros estabelecimento, no montante de 15.000$00 mensais,
desde Outubro de 1985, foi levantado auto de notícia em 29.10.86
ao contribuinte TIAGO LÚCIA JACINTO SERRA, residente na
Rua D. João IV, no 6, Abrantes.

Feita a liquidação de 195.000$00 de imposto e de 25.261$00 de
juros compensatórios (fl. 44, o Mo Juiz do Tribunal Tributário de
1a Intância de Santarém declarou a prescrição do procedimento mas
mandou arquivar o processo, mesmo quanto ao imposto em falta,
por entender que este não pode ser liquidado no processo de trans-
gressão, mas apenas pode ser liquidado à parte, pelo Fisco.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas
alegações:

a) Em processo de transgressão fiscal, a sentença deve conhecer
do pedido de condenação do arguido no pagamento do imposto;
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b) A omissão de pronúncia sobre esse pedido constitui nulidade
de sentença, nos termos do arto 144o, no 1, do CPT;

c) Nos termos do RCPCI são devidas custas.
A arguida não contra-alegou, posto o que o Do Procurador-Geral-

-Adjunto emitiu douto parecer nos termos do qual deve conceder-se
provimento ao recurso, salvo quanto a custas.

Corridos os vistos cumpre decidir.
A primeira questão que é objecto do presente recurso é a de saber

se, prescrito o procedimento pela multa, o processo de transgressão
deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

A este respeito, este STA tem uma jurisprudência constante e uni-
forme que não pode deixar de ser seguida: o processo de transgressão
deve prosseguir para arrecadação do imposto em falta mesmo que
haja prescrito o procedimento fiscal quanto à multa.

Dizia o arto 126o do CPCI: à acusação aplicar-se-á o disposto para
a queixa em processo correcional, DEVENDO NELA MENCIO-
NAR-SE O IMPOSTO QUE HAJA DE SER EXIGIDO NO PRO-
CESSO. Nos termos do arto 105o, em alguns casos a transgressão
implicava a existência de facto tributário pelo qual era devida con-
tribuição ou imposto que devia ser liquidada no processo de trans-
gressão.

Ora, resulta destas disposições que no processo de transgressão
fiscal vigorava um princípio de economia processual semelhante ao
processo de adesão cível no processo criminal. É o que ainda hoje
se passa com o novo processo penal (arto 71o do CPP).

O regime do CPCI manteve-se por força dos artos 2o e 5o, no 2,
ao DL 20-A/90, de 15 de Janeiro e arto 11o do DL 154/91, de 23
de Abril.

Por isso, o Mo Juiz a quo não omitiu pronunciar-se, pelo que a
sentença não é nula. O que aconteceu foi que se pronunciou de forma
errada, pois pôs de lado as disposições aplicáveis e fez apelo a regras
e princípios que nada têm a ver com o processo.

Como a sentença não pode deixar de ser revogada, fica prejudicada
a questão da condenação em custas.

Dado que o Mo Juiz a quo não conheceu do mérido da causa
quanto ao imposto e juros, não pode este STA conhecer em sua
substituição.

Nestes termos, acordam os juízes do STA em conceder provimento
ao recurso da Fazenda e em revogar a sentença recorrida, devendo
os autos voltar à 1a instância para que se conheça do mérito da causa.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Almeida Lopes — António Pim-
pão — Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Matéria de facto. Incompetência do STA
em razão da hierarquia.
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Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a instância para o
STA, como fundamento do mesmo, factos que não constam
do elenco factual dado como provado na decisão recorrida,
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo
que a Secção de Contencioso Tributário do STA não é
hierarquicamente competente para o seu conhecimento, an-
tes a homónima do Tribunal Central Administrativo (TAC).

Recurso no 21.952 de que é recorrente VASP-Sociedade Transportes
e Distribuições, LDa. e recorrida a Fazenda Pública e de que foi
RELATOR o Exmo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

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

VASP - Sociedade Transportes e Distribuições, Lda, inconformada
com a sentença do 3o Juízo - 2a Secção - do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente a presente im-
pugnação judicial por si deduzida a liquidação de IVA, vem até nós,
concluindo do seguinte modo a sua alegação de recurso:

a) A sentença recorrida qualificou erradamente os pagamentos fei-
tos pela Rct. aos motoristas, que não são adiantamentos mas, sim,
pagamentos de serviços;

b) Por outro lado, a mesma sentença procedeu a uma qualificação
jurídica errada da cedência da viatura ao motorista;

Essa cedência não constituiu uma prestação de serviços a título
oneroso, tal como é referida pelo artigo 4o e alínea a) do artigo 1o

do CIVA.
c) A cedência da viatura consubstanciou um empréstimo gratuito

com obrigação de restituição da viatura, ou seja, tratava-se de um
comodato (artigo 1129o do Código Civil);

d) A viatura era utilizada para prossecução exclusiva do objecto
social da empresa Rct., isto é, para a prossecução dos seus próprios
fins;

e) A viatura só era vendida ao motorista se este a pretendesse
adquirir, no momento em que era decidida a sua troca por outro
veículo;

f) A liquidação em causa no presente processo carece, por isso,
de fundamento legal por inexistência de facto tributário;

g) A sentença recorrida, ao considerar improcedente a impugnação
da Rct., violou o art. 3o, 3, j), art. 4o, 2, a) e b), e art.9o, 28 a)
e b), do CIVA.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui pela improcedência
do recurso.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público é de parecer que ele
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que
este Supremo é hierarquicamente incompetente para o conhecimento
do mesmo recurso.

Adrede notificadas, nenhuma das partes se pronunciou a respeito.
A instância considerou provados os seguintes factos:
1 - A impugnante é uma sociedade transportadora e distribuidora

de publicações.
2 - No exercício dessa actividade, fez um contrato de prestação

de serviços com motoristas que asseguram a referida distribuição de
publicações.
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3 - A empresa VASP - Sociedade de Transportes e Distribuições,
Lda. adquiriu viaturas que atribuiu a motoristas para distribuição de
todas as publicações (jornais e revistas) que a empresa tenha agendado.

4 - No contrato de prestação de serviços elaborado entre tal empresa
e estes ”profissionais por conta própria” (motoristas) consta, na cláu-
sula 3a, que a empresa se obriga a disponibilizar um veículo para
ser utilizado na distribuição e entrega das publicações e, na cláusula 4a,
que são por conta da VASP todas as despesas inerentes à utilização
e uso do veículo, nomeadamente, carburante, reparações, seguros,
portagens, refeições e outras despesas de deslocação, etc.

5 - A impugnante faz adiantamentos em dinheiro a esses profis-
sionais, por conta dos serviços que eles lhe prestam, com o fim de
cada um deles adquirir uma das ditas viaturas.

6 - Os referidos profissionais vão procedendo quinzenalmente à
amortização das verbas que a impugnante lhes adiantou até à sua
total regularização.

7 - A final, algumas dessas viaturas, que se encontram em nome
da ora impugnante, vêm a ser vendidas aos ditos profissionais e outras
a terceiros, sendo adquiridas novas viaturas.

8 - A liquidação no 94201857, no valor de 178.631$00, referente
ao mês de Maio de 1989, respeita a juros compensatórios de IVA.

9 - Essa liquidação fundamenta-se na circunstância de nos termos
do no 2 do artigo 89o do CIVA, ter havido atraso na entrega do
imposto autoliquidado, por facto imputável” à ora impugnante.

Este o quadro factual desenhado pelo tribunal ”a quo”. Dele consta,
como bem nota o distinto PGA, o teor das conclusões d) e e) da
alegação da recorrente. Com efeito, o probatório não revela que ”a
viatura era utilizada para prossecução exclusiva do objecto social da
empresa Rct., isto é, para a prossecução dos seus próprios fins”, bem
assim omite que ”a viatura só era vendida ao motorista se este a
pretendesse adquirir, no momento em que era decidida a sua troca
por outro veículo”.

Ora, como é entendimento pacífico deste Supremo, tanto constitui
fundamento de facto de recurso a questão sobre a verificação dos
factos dados como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto
a afirmação de factos que a fixação probatória omite e cuja aten-
dibilidade ou relevo no julgamento do recurso é indiferente para efei-
tos de determinação da competência hierárquica, que se afere pelo
”quid disputatum”, que não pelo ”quid decisum” (acórdão desta for-
mação de 9.V.1994 - rec. no 17.463).

Segue-se que o recurso não versa, na verdade, exclusivamente sobre
matéria de direito, por isso que, para dele conhecer, falece a esta
Secção do STA competência hierárquica, a qual cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo - arti-
gos 21o, 4, 32o, 1, b), e 42o, 1, a), do ETAF e 167o do CPT.

Destarte, procede a questão prévia levantada pelo Ministério Pú-
blico, aliás, de conhecimento oficioso - artigos 3o da LPTA, 45o do
CPT e 101o e segs. do CPC.

Termos em que se acorda declarar esta formação incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional,
sendo para o efeito competente aqueloutro Tribunal Superior.

Custas pela Rct., com taxa de justiça de 20.000$00 e procuradoria
de 40 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. - Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) - Joaquim Marques Borges - Alexandre José Pery Cunha
e Silva. - Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos é competente para ele conhecer o T. T. de 2a ins-
tância (hoje, Tribunal Central Administrativo) e não o
STA, independentemente do relevo de tais factos na so-
lução jurídica.

II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso n.o 21 999; Recorrente: Oswaldo Gerardo Coelho; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Juiz-conselheiro Lúcio Barbosa.

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

1. OSWALDO GERARDO COELHO, identificado nos autos, im-
pugnou judicialmente, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro,
a liquidação de juros de mora, referentes a IRS.

O Mmo Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente a impug-
nação.

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

I — 1. O indeferimento liminar da petição inicial baseou-se na ale-
gada extemporaneidade da sua apresentação, que foi feita em 17/06/96.

2. Para tanto, a douta decisão recorrida considerou que o prazo
de 90 dias, previsto no n. 1 - a) do art. 123o do Código de Processo
Tributário, teria começado a correr logo que findou o prazo do pa-
gamento voluntário (05/02/96) terminando, assim, em 6 de Maio de
1996.

II — 3. Sucede, porém, que o n. 1 do art. 123o do CPT ressalva
o disposto no art. 22o do mesmo Código.

4. Ora, o impugnante tinha requerido, dentro do prazo legal a
contar da notificação para pagamento dos juros de mora, certidão
que contivesse diversos elementos de facto relevantes, que a noti-
ficação omitira.

5. Daí que o prazo de 90 dias para a impugnação apenas começasse
a correr a contar da notificação ou entrega da certidão assim requerida.

6. A certidão em questão veio a ser recebida pelo impugnante
em 22/03/96, pelo que o prazo para a impugnação findaria em 20
de Junho de 1996.

7. Por isso, a impugnação, que deu entrada em 17/06/96, era
tempestiva.

III — 8. Deve, assim, a douta decisão recorrida ser revogada, or-
denando-se o prosseguimento do processo para conhecimento do
mérito.
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Contra-alegou o representante da Fazenda Pública, sustentando
que o recurso não merece provimento.

Neste Supremo Tribunal, o EPGA sustenta que o recurso versa
matéria de facto, pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente
incompetente para dele conhecer.

Ouvidas as partes sobre esta questão prévia, apenas o recorrente
se pronunciou, dizendo que, sendo embora certo que a questão não
será inteiramente líquida, mesmo assim propende a considerar que
o recurso versa apenas matéria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa liminarmente 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 o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e jul-
gamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.

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

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

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

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

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

Escreve o Ilustre Magistrado:
“Nos nos 4 e 6 das conclusões, o recorrente invoca factos com

interesse para a apreciação da causa.
“Tais factos não constam da matéria considerada na decisão (pro-

vada ou não provada)”.
Tem razão o distinto magistrado.
Na verdade, na conclusão 4a refere o recorrente ter requerido de-

terminada certidão, e, na conclusão 6a, que recebeu a mesma em
22/3/96.

Tais factos não foram considerados na decisão recorrida, dela não
constando qualquer referência aos mesmos.

O recurso não versa, pois, exclusivamente matéria de direito.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo

quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competncia em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competncia
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 2.a Instância (hoje, Tribunal Central Admi-
nistrativo), face aos normativos legais atrás citados.

Pode, entretanto, o recorrente prevalecer-se do disposto no art.
47o, n. 2 do CPT.
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3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso in-
terposto pelo recorrente Oswaldo Gerardo Coelho.

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

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Lúcio Barbosa — Fonseca Li-
mão — Coelho Dias. — Fui presente, Jorge de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição à Execução Fiscal - Reversão da execução - Dec-Lei
68/87 - Responsabilidade subsidiária dos gerentes e admi-
nistradores - Culpa - Ónus de prova.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A responsabilidade subsidiária a que se refere o dec-lei
68/87 e o art. 78 do Cód.Soc.Comerciais tem natureza
delitual ou extracontratual.

2 — Pelo que, inexistindo qualquer presunção legal de culpa
do oponente, é à Fazenda Pública, e não àquele, que
incumbe o respectivo ónus de alegação e prova - art.
487 no 1 do Cód.Civil.

Recurso no 22.075 de que é recorrente o Ministério Público e re-
corridos Luís Manuel Antunes Soares Gomes e Fazenda Pública
e de que foi RELATOR o Exmo. Conso. Dro. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pelo MP, da sen-
tença do TT de 1a Instância do Porto, proferida em 2-6-97, que julgou
procedente a oposição, deduzida por Luís Manuel Antunes Soares
Gomes, contra a execução fiscal originariamente instaurada contra
a Fábrica Lindamalhas, Lta., por dívidas ao CRSS, no montante de
2.704.655$00, relativas a 1987, 88 e 89 e que contra si revertera.

Fundamentou-se a decisão essencialmente em que a Fazenda Pú-
blica não alegou nem provou a culpa do opoente, como lhe cumpria,
face ao disposto no dec-lei 68/87 e 487 no 1 do Cód.Civil.

O MP recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) A sentença, ora em crise, considerou que «não há dúvidas que

o oponente exerceu efectivamente o cargo de gerência, no período a
que respeita a dívida».

b) No âmbito do regime do D.L. 68/87, é aos gerentes e administradores
que impende o ónus de ilidir a presunção de culpa.

c) A sentença ..., ao entender que «no âmbito do regime do D.L.
68/87 é à Fazenda Pública que compete alegar e demonstrar a culpa
do oponente na situação de insuficiência do património da sociedade
executada», fez uma incorrecta interpretação da lei.
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d) Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, re-
vogando-se a sentença recorrida que julgou procedente a oposição, por
se ter entendido que, no âmbito do dec-lei 68/87, é à Fazenda Pública
que compete alegar e provar a culpa do gerente, na insuficiência do
património da executada originária, para o pagamento dos créditos
fiscais».

Sem contra-alegações, subiram os autos a este tribunal e, corridos
os vistos legais, nada obsta à decisão.

Em sede factual, vem apurado que:
”a) foi instaurada execução, por dívida ao CRSS e respectivos juros

compensatórios, no montante de esc. 2.704.655$00, contra a Fábrica
Lindamalhas, Lta, referentes aos meses de Agosto e Novembro de 1987,
Abril a Junho e Agosto a Dezembro de 1988 e meses de Janeiro a Agosto
de 1989.

b) por auto de diligências, verificou-se não ter a executada quaisquer
bens penhoráveis e ordenou-se a reversão contra os gerentes.

c) O oponente, na sequência de tal despacho, foi citado para a exe-
cução, como responsável subsidiário, em 13 de Março de 1992;

d) Em 31/3/88, o oponente e outros celebraram um contrato de pro-
messa de cessão de quotas, no qual se comprometeram a adquirir as
quotas dos únicos sócios Carlos Henrique e Maria de Fátima;

e) nesse acto, foram entregues os bens e passando os promitentes
compradores a gerir a ”Lindamalhas”;

f) por sentença de 15/2/90, foram as quotas a que alude o contrato
de promessa declaradas cedidas ao oponente e demais promitentes
compradores;

g) tal cedência foi registada na respectiva conservatória do registo
comercial, em 23/5/90;

h) em 1984, foi registada a nomeação do gerente da Lindamalhas,
Carlos Henrique Araújo, com base na acta da assembleia de sócias
de 31/7/82;

i) a fábrica laborou, após o contrato de promessa, através do opoente
e seus co-sócios».

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber, no regime do falado dec-lei

68/87, a quem cumpre, a alegação e prova da culpa referida no art.
78 do Cód. Soc. Comerciais: se ao responsável subsidiário opoente,
se à Fazenda Pública.

Ora, no regime anterior ao dito dec-lei - arts. 16 do CPCI e 13
do dec-lei 103/80 - era entendimento generalizado estar aí em causa
uma responsabilidade ex lege, alicerçada num critério de culpa fun-
cional, dispensando, pois, a imputação respectiva a um comportamento
individual, antes se ligando ao mero exercício do cargo ou função
de gerente.

Cfr. por todos, os Acs. deste tribunal, de 18 JAN 89 in Acs. Douts.
332/3-1070, de 24-X-90 rec.12.685, de 24-1-90 rec.12.007 e abundante
bibliografia aqui citada, e de 24-4-90 in cit. 355-859.

Tal regime foi todavia alterado pelo dec-lei 68/87, cujo artigo único
veio dispor que, à responsabilidade dos administradores ou gerentes
de sociedades de responsabilidade limitada, prevista nos arts. 16 do
CPCI e 13 do dec-lei 103/80, é aplicável o regime do art.78 do Cód.
Soc. Comerciais.

Por sua vez, este preceitua que - no 1 - «os gerentes, administradores
ou directores respondem para com os credores da sociedade quando,
pela inobservância culposa das disposições legais ou contratuais des-
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tinadas à protecção destes, o património social se torne insuficiente para
a satisfação dos respectivos créditos».

Tal normativo veio reproduzir, quase ipsis verbis, o art. 23 do dec.lei
49.381, de 15-11-69.

E o seu no 1 consagra uma acção pessoal e directa para o exercício
de um direito próprio do credor, que não de um caso de subrogação
cfr. o no 2 do preceito -, uma responsabilidade independente da exis-
tente para com a sociedade.

E de natureza delitual ou extracontratual, que não obrigacional
ou contratual, «pois não existe, anteriormente ao acto ilícito, qualquer
direito de crédito do credor social perante o administrador. Existe
apenas um interesse juridicamente protegido, a que corresponde um
dever de carácter geral».

Não se trata de «saber se o administrador tem ou não o dever de
cumprir a obrigação da sociedade para com o credor social mas, antes,
de saber se o administrador tem ou não, perante certo credor social,
o dever de não afectar o património social, em violação das leis destinadas
a proteger os credores sociais».

Crf. Raul Ventura e Brito Correia, Responsabilidade Civil dos Ad-
ministradores de Sociedades Anónimas e dos Gerentes de Sociedades
por Quotas, in BMJ 195-66.

Assim, os sujeitos daquela responsabilidade, só se constituem no
dever de indemnizar os credores sociais desde que pratiquem um
acto danoso, ilícito e culposo.

«Dois requisitos específicos se exigem, pois, cumulativamente, para
que possa formar-se este direito de indemnização:

a) Que o facto do director constitua uma inobservância culposa de
disposições legais .... precisamente destinadas à protecção dos interesses
dos credores sociais;

b) Que o património social se tenha tornado insuficiente para a sa-
tisfação dos respectivos créditos».

Cfr. J. Pinto Furtado, Código Comercial Anotado, vol. II, Das so-
ciedades em geral, tomo 1o pag. 411.

A que há que aditar um terceiro requisito, ainda que não específico
- o nexo de causalidade: que o acto do administrador ou gerente
possa considerar-se causa adequada do dano do credor social.

Cfr. Raul Ventura, cit., pag. 67.
Além, obviamente, do aspecto subjectivo, da culpa.
Diferenças, pois, relevantes, entre os dois regimes legais: não há,

agora, unicamente que fazer apelo à gerência de facto e de direito
mas à demonstração da prática daquele acto danoso (dano indirecto),
«na medida em que não atinge imediatamente o património do lesado
(credor social) nem sequer o crédito deste, em si mesmo, mas apenas
a garantia deste crédito», ilícito e culposo - cfr. cit. pág. 66.

Assim, estando em causa, agora, uma responsabilidade de tipo ex-
tra-contratual ou delitual, nos referidos termos, há que trazer à colação
o disposto no art. 487 no 1 do Cód.Civil - «é ao lesado que incumbe
provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal de
culpa» -, sendo que tal presunção não existe na lei.

Na verdade, os arts. 146 e 15o do § 1o do CPCI nada têm a ver
com a questão - ónus de prova da culpa - equacionada nos autos
pois apenas definem, respectivamente, a pessoa contra quem deve
reverter a execução, e as consequências do pagamento da dívida, no
caso de pluralidade de responsáveis subsidiários (inexigibilidade de
«juros de mora, custas e selos»).
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Ao que acresce que a tal conclusão leva a ratio do dito dec-lei
68/87, em cujo preâmbulo expressamente se afirma que:

«No tocante à responsabilidade civil dos gerentes e administradores
das sociedades, não deverá a solução divergir, no fundamental, da ge-
nericamente adoptada. Dá-se, para mais, o caso de o novo Código das
Sociedades Comerciais delinear em termos conceitualmente mais cor-
rectos os quadros gerais dessa responsabilidade. Daí que perca cada
vez mais sentido dotar o Estado, enquanto credor social, de um estatuto
desproporcionalmente privilegiado».

Assim, na vigência do dec-lei 68/87, a alegação e prova da falada
culpa cabe à Fazenda Pública, que não ao responsável subsidiário
oponente.

É, aliás, unânime, no sentido exposto, a mais recente jurisprudência
deste STA.

Cfr. os Acs. de 24 Set. 97 rec. 21.700, de 12-02-97 rec. 20.932,
22-1-97 rec. 19.286, 1-12-96 rec. 20.341, de 11-5-94 rec. 17.804 e de
12-11-97 rec. 21.469.

Cfr. ainda Teixeira Ribeiro, in RLJ 125-49 e Saldanha Sanches,
Fisco 18-41/42.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho —
Relator — Benjamim Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca Li-
mão. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

I.R.S.; subsídio de compensação atribuído aos magistrados;
não incidência.

Doutrina que dimana da decisão:

O subsídio de compensação, atribuído aos magistrados, quer
judiciais quer do MoPo, previsto no arto 29o no 2 da Lei
21/85 e 80o no 2 da Lei 47/86, de 15/10, não está sujeito
a tributação em IRS pois não constitui remuneração do
trabalho, nem beneficia ou regalia auferidos pela sua pres-
tação ou em razão desta.

Recurso no 22.076, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorridos
Alexandre Maria Rolim Mendes e Outro, e de que foi Relator
o Ex.mo Cons.o Dr. Fonseca Limão.

A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Mo

Juiz do T.T. de 1a Instância de Setúbal, dela interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do se-
guinte quadro conclusivo:

”Face ao exposto é convicção do Representante da Fazenda Pública
que as importâncias atribuídas a título de subsídio de compensação



3414

pela não utilização da casa de funções, por parte dos Magistrados
Judiciais devem ser abrangidas pela sujeição a I.R.S., já que, não
consta do Código do I.R.S. qualquer disposição que permita o seu
afastamento da incidência ou não sujeição.

Afigura-se-nos no caso ”sub judice” que o Meritíssimo Juiz, pro-
cedeu a uma interpretação restritiva da já aludida alínea c) do no 3
do arto 2o do Código do IRS, ao não considerar que os subsídios
ora em litígio estão englobados naquela disposição legal”.

O Ex.mo Magistrado do MoPo, 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:
”1 - Foi liquidado aos impugnantes o IRS de esc. 482.879$00 relativo

ao ano de 1994 - doc. de fls. 30 da reclamação graciosa e informação
de fls. 32 v e 33 da mesma recl.;

2 - Em virtude de o sujeito passivo B ter efectuado uma reposição
de esc. 275.000$00 entregou em 29.5.1995 uma declaração de ”sub-
stituição”, donde foi liquidado o IRS correctivo de esc. 372.879$00
- mesmos docs.;

3 - As liquidações supra tiveram o termo do prazo de pagamento
voluntário em 9.8.1995 e 3.1.1996, respectivamente - docs. de fls. 10
da recl. e 12 destes autos;

4 - No rendimento do sujeito passivo B, encontra-se incluída a
verba de esc. 175.000$00 atribuída ao mesmo a título de subsídio
de compensação, nos termos da Lei no 21/85, de 30 de Julho, no
seu arto 29o - doc. de fls. 11;

5 - Os ora reclamantes deduziram reclamação graciosa pedindo
a anulação do IRS relativo à verba predita de esc. 175.000$00, por
requerimento entrado na R. Finanças em 18/8/1995 a qual não foi
decidida e a p.i. da presente impugnação judicial deu entrada na
R. Finanças em 14.2.1996.

A questão a decidir consiste em saber se a importância auferida,
em 1994, a título de subsídio de compensação, pelos impugnantes,
por serem magistrados judiciais, a quem não foi fornecida pelo Mi-
nistério da Justiça, durante o exercício das suas funções, casa de ha-
bitação mobilada, mediante o pagamento de uma contraprestação
mensal, está sujeito a IRS - rendimentos da categoria A - de trabalho
dependente”.

A esta questão respondeu já e por diversas vezes este S.T.A. como
se pode ver dos Acórdãos de 19/1/94, rec. 15274 (C.T.F. 374/235 e
R.L.J., em 127, pág. 105) este tirado a propósito de situação idêntica,
embora relativa a Magistrados do MoPo, 19/1/94, rec. 15274, 5/7/95,
rec. 19207, 31/5/95, rec. 19206, 15/5/96, rec. 20320, 2/10/96, rec. 20902,
20/11/96, rec. 20716 e 24/9/97, rec. 21599, entre outros.

E fê-lo afirmando que, tal subsidio de compensação, previsto nos
artos 29o no 2 da Lei 21/85 e 80o no 2 da Lei 47/86, de 15/10, res-
pectivamente, quanto a Magistrados judiciais e do MoPo, não está
sujeito a tributação em sede de IRS por não constituir remuneração
do trabalho nem benefício ou regalia auferidos pela sua prestação
ou em razão deste.

Tal jurisprudência é, pela sua bondade, de manter, tanto mais quan-
to é certo que vem sendo, reiteradamente, afirmada por este S.T.A.,
sem que se conheça qualquer aresto em sentido contrário.
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Termos em que, mantendo a sentença recorrida, se acorda em
negar provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — João Plácido da Fonseca Limão
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Lúcio Alberto da
Assunção Barbosa. — Fui presente: António Mota Salgado.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Imposto de turismo. Incidência. Zonas de Turismo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A partir do DL. n.o 279/80, de 14/08, que foi mais tarde
reproduzido pelo Reg. do Imposto de Turismo (DL.s n.os
134/83, de 19/03 e 420/83, de 30/11), só estavam sujeitos
a imposto de turismo os preços dos serviços prestados
na área dos municípios integrados em regiões de turismo
ou em que existissem zonas de turismo.

II — O funcionamento de órgãos locais de turismo, como as
Juntas de Turismo, não se equivale as zonas ou regiões
de turismo.

III — O regime decorrente do art.o 117o do C. Administrativo
relativo à criação de zonas de turismo continua em vigor
por não ter sido revogado pelas leis relativas à compe-
tência e finanças das autarquias locais e por não ser
materialmente desconforme com o seu estatuto jurí-
dico-constitucional.

Recurso n.o 22 082; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: José
Albano Pinheiro Brandão; Relator: Juiz-Conselheiro Benjamim Sil-
va Rodrigues.

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

A — O relatório.
1. A Fazenda Pública, afirmando-se inconformada com o acórdão

do Tribunal Tributário de 2a Instância (ora Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo), de 14/05/96, que, ten-
do concedido provimento ao recurso para este interposto pelo ora
recorrido, José Albano Pinheiro Brandão, com os demais sinais dos
autos, revogou a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Braga, de 28/05/90, e anulou os actos de liquidação do imposto de
turismo relativos aos anos de 1980 a 1983, dele recorre para esta
formação judicial, pedindo a sua revogação.

2. O acórdão recorrido estribou-se, em síntese, no entendimento
de que as liquidações sindicadas eram ilegais porque, exigindo-se como
pressupostos da incidência objectivo do imposto, entre outros, que
os estabelecimentos hoteleiros onde os serviços tributados eram pres-
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tados se situassem nas arcas dos municípios onde existissem Zonas
de Turismo ou se ingerissem em Regiões de Turismo (art.o 1o n.o
1 al. a) dos Dec-Leis n.os 279/80, de 14/8 e 134/83, de 19/3), eles
não ocorriam no caso sub judicio, tal como alegara o impugnante,
pois o Município de Guimarães em cuja área se situava o estabe-
lecimento do impugnante não se encontrava integrado, no período
a que respeitava o imposto, em qualquer região de turismo e nele,
também, não existia qualquer zona de turismo, e ainda na consideração
de que a existência de três Juntas de Turismo, na área do referido
município, não satisfazia os citados requisitos de incidência e que
estas não correspondiam sempre, ao contrário do concluído pela ins-
tância, a uma zona de turismo.

3. Segundo os termos máximos em que se verifica existir corres-
pondência ou Justaposição de sentido entre o decorrente do arrazoado
das alegações de recurso e o distraído da sinopse conclusiva, — que
constitui a regra de aferição da utilidade do alegado e concluído,
já que não poderá atender-se ao que nestas for acrescentado em
relação ao afirmado naquelas ou ao que naquelas for exposto nestas
não sinteticamente registado —, pois o discurso usado não prima pela
clareza, a recorrente refuta o decidido sob fundamento de que, ao
contrário do ai sustentado, o Município de Guimarães está integrado
em Zona de Turismo e de que, por isso, a actividade exercida pelo
recorrido no seu restaurante cai debaixo da incidência do n.o 1 do
art.o 1o do Reg. do Imposto de Turismo.

4. O recorrido não contra-alegou.
5. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público pronunciou-se, no

seu parecer, pelo não provimento do recurso por a tese nele defendida
não colher apoio na matéria de facto fixada pela instância recorrida
e não poder ser alterada pelo tribunal ad quem, dada a limitação
dos seus poderes de cognição (art.o 21o n.o 4 do ETAF).

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre apreciar.
B — A Fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se o município de Guimarães estava integrado em

Zona de Turismo e se, por virtude disso, ocorrem os pressupostos
de incidência do imposto de turismo tipificados no n.o 1 do art.o
1o do Reg. do Imposto de Turismo.

2. A matéria de facto.
É o seguinte o quadro de facto que a instância recorrida deu como

provado e em função do qual se tem de apurar a sorte do recurso:
a) Nos anos de 1980 a 1983 o recorrente explorou dois estabe-

lecimentos de restaurante situados na área do Município de Gui-
marães.

b) Foi-lhe liquidado imposto de turismo, no montante de 390 326$00
e 4 231$00 de juros compensatórios relativamente aos seguintes pe-
ríodos: - 14/8/80 a 31/12/80; todo o ano de 1981, exceptuando Agosto;
todo o ano de 1982, exceptuando Agosto; 1o trimestre de 1983 e
Dezembro de 1983.

c) O recorrente foi notificado para pagar as referidas quantias atra-
vés do oficio constante de fls. 9.

d) O Município de Guimarães, no período referido na al. a), não
se encontrava integrado em qualquer região de turismo e nele não
existia qualquer de turismo.

(1) Art.o 1o n.o I do Decreto-Lei n.o 279/80, de 14 de Agosto e art.o 1o do Regulamento
do Imposto de Turismo, aprovado pelo DL. n o 134/83. de 19 de Março posteriormente
alterado pelo DL. n.o 420/83, de 30 de Novembro.

(2) Art.o 5o da Lei n. 43/79 de 7 de Julho e art.o 11o do Decreto-Lei n.o 502-D/79,
de 22/12.

(3) Leis n.os 33/80, de 28 de Julho e 40/81, de 21/12 (art.o 55o).
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e) Nesse período e na área daquele município existiam as Juntas
de Turismo da Penha, das Termas de Vizela e das Caldas das Taipas.

3. O mérito do recurso.
Segundo o disposto na lei em vigor à data da ocorrência dos factos

tributários (1), o imposto de turismo incidia sobre o preço dos serviços
prestados, líquido de imposto e taxas, em estabelecimentos hoteleiros
e similares, independentemente da entidade competente para o seu
licenciamento, incluindo os aldeamentos e apartamentos turísticos,
e em conjuntos turísticos, nos municípios onde existissem zonas de
turismo ou estivessem compreendidos em zonas de turismo.

Tais preceitos afastaram-se nitidamente do regime que estava pre-
visto nas leis anteriores (2) segundo as quais o imposto era cobrado
nos conselhos onde funcionassem órgãos locais de turismo e nos que
fizessem parte de regiões de turismo nos “termos da legislação em
vigor”.

A alteração do regime de incidência do imposto constituiu um
manifesto propósito do legislador parlamentar que o expressou de
forma clara nas leis de autorização (3) a coberto das quais aqueles
diplomas (n.os 279/80, de 14/08 e 134/83, de 19 de Março) foram
emitidos.

Na verdade, a autorização dada ao Governo tinha como objecto
«rever a incidência, isenções, taxa, garantia dos contribuintes e regime
de cobrança» deste tipo de Imposto, de paralelo com a «reestruturação
dos órgãos de turismo efectuada pelo decreto-lei n.o 327/82, de 16
de Agosto».

Sendo assim não bastava para que se pudesse verificar uma situação
de sujeição objectivo ao imposto de turismo que na área do município
de Guimarães funcionassem os órgãos locais de turismo que vêm
identificados no probatório ou seja, as Juntas de Turismo da Penha,
das Termas de Vizela e das Caldas das Taipas.

Tal só poderia ser suficiente no domínio da lei anterior ao da
ocorrência dos factos tributários ou seja, anteriormente ao DL.
n.o 279/80.

Para poder verificar-se um dos requisitos da incidência objectivo
exigida pela lei então aplicável tornava-se necessário que tivesse sido
criada uma região de turismo ou uma zona de turismo que abrangesse
a área do município de Guimarães.

Ora, a instituição de uma zona de turismo tinha de ser efectuada
por decreto.

Na verdade, muito embora possam ser criadas zonas de turismo
nos «concelhos em que existam praias, instâncias hidrológicas ou cli-
máticas, de altitude, de repouso ou de recreio, ou monumentos ou
lugares de nomeada», segundo se reza no corpo do art.o 117o do
Código Administrativo, — e tal seria o caso, conforme se depreende
do probatório, de acordo com o exigido nos seus §§, «a criação de
zonas de turismo depende de requerimento da respectiva câmara,
precedendo deliberação aprovada pelo conselho municipal (hoje as-



(4) Todos os preceitos segundo a redacção saída do art.o 1o do DL. n.o 41 214, de
5 de Agosto de 1954.

(5) Dec.-Lei n.o 100/84, de 29/03 e Lei n.o 1/87, de 6/01.
(6) Neste sentido, o Parecer da Procuradoria Geral da República, de 11/02/88, publicado

no D.R. II Série. n.o 99 de 29/04/88.
(7) Neste sentido decidiram, pelo menos, os acórdãos deste Tribunal, de 15/03/95, 5/04/95,

publicados nos Ap. D.R. de 31/07/97, págs. 779 e de 14/08/97, págs. 1019, e de 12/03/97,
no Rec. 18 533.

3418

sembleia municipal), ou de proposta dos serviços centrais de turismo
e efectuar-se-á por meio de decreto referendado pelos Ministros do
Interior (hoje da Administração Interna) e das Finanças, ouvidos no
primeiro caso, os referidos serviços» e «o decreto. . . delimitará a
área que deve constituir a zona de turismo e fixará a respectiva
sede» (4).

Todavia, isso não aconteceu com relação ao município de Gui-
marães, como, aliás, a sua Câmara Municipal informa no ofício de
fls. 32, sendo a sua falta também de conhecimento oficioso por mor
do principio ius novit curia.

Não obstante vir do tempo do regime constitucional anterior, aquele
processo de criação de zonas de turismo continua em vigor por nunca
ter sido revogado, nomeadamente pela legislação relativa a compe-
tência das autarquias e ao seu regime de finanças (5) e por não se
mostrar materialmente incompatível com o seu estatuto jurídico-cons-
titucional, conforme se salvaguarda no art.o 293o da Constituição (6).

Por outro lado, não existe qualquer diploma legal que tenha criado
uma região de turismo em cuja área se inclua a do município de
Guimarães.

Sendo assim, o imposto não é devido e o acórdão recorrido bem
decidiu essa questão (7).

Conclui-se, pois, que o recurso não merece provimento.
C — A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juizes deste tribunal

em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro 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 recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abranja questões de facto e de
direito.
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II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Central Adminis-
trativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, nos
termos dos arts.os 32o, 1, b), e 41o, 1, a), ambos do
ETAF.

III — A determinação da culpa, quando não envolva formu-
lação de juízo sobre violação de preceitos legais ou re-
gulamentares, constitui matéria de facto.

Recurso no 22.091, em que é Recorrente Manuel Olímpio Silva Car-
valho, Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o
Ex.mo Cons.o Dr. Coelho Dias.

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

1. ”Manuel Olímpio da Silva Carvalho, Lda”, inconformada com
a decisão da M.ma Juíza de fs. 53, da mesma veio recorrer para
este STA, concluindo, além do mais, o seguinte:

”2o- Igualmente, a sentença fez errada interpretação dos artos 26o

do C.I.V.A. e 29o do R.J.I.N.A., pois os factos de que a sentença
se prevaleceu conduzem a uma conclusão contrária à proclamada
na mesma, porque a Recorrente não é possível atribuir qualquer culpa
na sua conduta”.

1.1. Contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pela manutenção
da sentença recorrida.

1.2. O Ex.mo 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, veio requerer
a remessa dos autos ao TCA, caso procedesse a excepção deduzida.

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 aceitou que a decisão que aplicou
a coima à arguida bem decidira, face aos elementos de que dispunha
a Administração, ao considerar a conduta da arguida ”apenas ne-
gligente”, esta sustenta que os factos provados não permitem atri-
buir-lhe ”qualquer culpa na sua conduta”.

É que, conforme se tem entendido, a determinação da culpa, quando
não envolva formulação de juízo sobre violação de preceitos legais
ou regulamentares, constitui matéria de facto, como sucede na hi-
pótese em apreço, em que tal determinação se baseia na apreciação
da prova segundo as regras da experiência e da livre convicção do
julgador.

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 dela 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 Central Administrativo, pela sua Secção
de Contencioso Tributário - arto 41o, 1, a), daquele diploma, na re-
dacção dada pelo arto 1o do DL 229/96, de 29 de Novembro.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal Central Administra-
tivo - Secção de Contencioso Tributário - 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 15.000$00 e 40 %.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — José Joaquim Almeida Lopes — António José Pimpão. —
Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição. Indeferimento liminar.

Assunto:

A eventual existência de uma isenção pessoal de um imposto
não é fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável
em qualquer das alíneas do no 1 do artigo 286o do CPT.

RECURSO No 22.106 de que é recorrente Coop. de Habitação e
Construção Económica Bairro dos Trabalhadores, C.R.L. e recor-
rida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR o Exmo. Conso.
Dro. MENDES PIMENTEL.

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

Cooperativa de Habitação e Construção Económica Bairro dos Tra-
balhadores, C.R.L., inconformada com a rejeição liminar da presente
oposição por si deduzida à execução fiscal no 101673, 3/92 da 3a RF
de Setúbal, vem até nós, rematando a sua alegação de recurso com
as seguintes conclusões:

a) O despacho recorrido viola as alíneas a) e g) do no 1 do artigo
286o do CPT;

b) De facto, a liquidação da contribuição autárquica é manifes-
tamente ilegal, por dela estar isenta a recorrente e nunca a cobrança
de tal imposto, pelas mesmas razões, poderia estar autorizada;

c) A recorrente beneficia da isenção de contribuição predial nos
termos do DL. no 456/80, de 9 de Outubro;

3421

d) Essa isenção é pelo período de dez anos e como os prédios
a que se reporta a dívida exequenda foram concluídos em 1985, essa
isenção mantém-se até 1995;

e) A recorrente, enquanto dona dos prédios em causa, por os haver
construído, destinava-os apenas aos respectivos associados, para sa-
tisfação das necessidades habitacionais destes.

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que “a sentença re-
corrida não merece qualquer censura, devendo o recurso ser con-
siderado improcedente”.

Também o Exmo. Magistrado do Ministério Público entende que
o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A ora recorrente deduziu oposição à execução fiscal no

4022-92/1016733 contra si instaurada na 3a RF de Setúbal alegando
estar isenta do tributo em cobrança coerciva.

O Mmo. Juiz “a quo” rejeitou liminarmente a oposição por entender
que a invocada isenção pessoal não é subsumível a qualquer das alíneas
do artigo 286o do CPT.

A questão que vem equacionada no presente recurso consiste jus-
tamente em saber se pode enquadrar-se nos fundamentos de oposição
previstos nas alíneas a) e g) do no 1 daquele preceito adjectivo a
alegada isenção de contribuição autárquica.

Como bem nota o distinto PGA, “a recorrente pretende que seja
reapreciada a legalidade da liquidação em que se baseou a execução
fiscal”.

Ora, o fundamento de oposição constante da alínea a) sobredita
consiste, no dizer legal, em “inexistência do imposto, taxa ou con-
tribuição nas leis em obrigação ou não estar autorizada a sua cobrança
à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação”.

Reporta-se, assim, tal fundamento à “ilegalidade absoluta ou abs-
tracta” da dívida exequenda. Apenas,

In casu, porém, a materialidade descrita na questionada petição
de oposição reconduz-se, toda ela, a um problema de ilegalidade con-
creta ou relativa da dívida exequenda. Não se põe em causa a existência
da contribuição autárquica no ano de 1990 ou a autorização da co-
brança de tal tributo à da ta da liquidação. O que a opoente diz
é que por, a seu ver, estar dele isento, não lhe deve ser cobrado,
sendo, pois, na concreta situação em referência, ilegal a atinente
liquidação.

Esquece, porém, a Rct. que “como repetidamente tem afirmado
este STA, o fundamento atinente à ilegalidade da liquidação da dívida
em cobrança coerciva não pode, por vir de regra, ser usado em sede
de oposição à execução fiscal, já que os respectivos fundamentos,
constando taxativamente da lei (cfr. art. 286o, 1, do CPT), têm de
entender-se nos precisos e rigorosos termos em que são legalmente
admitidos, e sempre com estas limitações: não envolver apreciação
da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representar
interferência em matéria de exclusiva competência da entidade que
houver extraído o título [alínea h) daquele preceito], na medida em
que o processo de execução fiscal não abrange o conhecimento da
legalidade da liquidação das dívidas por ele cobradas (artigo 236o

do CPT).
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Tal regra, porém, admite a excepção consignada na alínea g) do
no1 do citado artigo 286o, onde vem prevista, como fundamento de
oposição à execução, a «ilegalidade da liquidação da dívida exequenda,
sempre que a lei não assegura meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação» (acórdão desta formação de 29.XI.1995
rec. no 19028).

Mas, na situação descrita na petição, a ora recorrente podia (devia)
ter atacado, com base na alegada isenção pessoal, a liquidação em
foco em sede de impugnação judicial - cfr. artigo 120o do CPT.

Não tendo, pois, provocado na sede própria a apreciação da pretensa
ilegalidade concreta da liquidação da contribuição autárquica em co-
brança coerciva precludido ficou o seu conhecimento. Sibi imputet!
Em suma: a eventual existência de uma isenção pessoal de um imposto
não é fundamento de oposição à execução enquadrável na alínea
h) do no 1 do artigo 286o do Código de Processo Tributário - vide
acs. deste Supremo Tribunal de 13.I.1971, in Ap.DR de 28/IX/72;
23.VII.1980 - rec.no 1559 e de 16.VI.1993 - rec.14373, in AP.DR.
1995, p.2299.

Destarte, não havia, efectivamente, lugar para a deduzida oposição,
improcedendo todas as conclusões da alegação da recorrente.

Nestes termos, e pelo exposto, se acorda negar provimento ao re-
curso, confirmando-se o despacho liminar recorrido.

Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Lúcio Alberto da Assunção Barbosa — Alexandre José Pery
Cunha e Silva. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

STA - Competência em razão da hierarquia - Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

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

Recurso no: 22.128, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido António Pinho de Oliveira e Mulher Rosa dos Santos Va-
lente, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância de Aveiro, proferida em
21-01-97, que julgou procedente a oposição deduzida por António
Pinho de Oliveira e mulher Rosa dos Santos Valente, à execução
fiscal no 100104.3/93, de Estarreja, contra os mesmos instaurada para
cobrança coerciva da quantia de 94.856$00, proveniente de IRS de
1990.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1 - A liquidação de IRS foi efectuada com base nos elementos

constantes da declaração dos contribuintes (fls. 11 in fine);
2 - A notificação da liquidação foi efectuada com base nos elementos

constantes da declaração dos contribuintes (fls.10), nos termos do
139 no 3 do CIRS e arto 65no 2 do CPT.

3 - Entre o arto 139 do CIRS e arto 65 do CPT não existe contradição,
mas paralelismo e analogia. Assim:

- O arto 139 no 3 do CIRS corresponde ao arto 65 no 2 do CPT
(liquidações efectuadas com base nos elementos constantes das de-
clarações dos contribuintes).

4 - O Mmo Juiz, ao considerar ilegal a notificação por ”o arto 139
no 3 do CIRS, na parte em que contraria o arto 65 no 1 do CPT,
dever considerar-se revogado por este,” fez com o devido respeito,
uma incorrecta interpretação da lei.

5 - Na verdade, ao caso dos autos não é aplicável o arto 65 no 1
do CPT mas o no 2 do mesmo artigo, por a liquidação ter sido feita
com base na declaração do contribuinte.

6 - Assim, não se verificando qualquer contradição entre as citadas
normas, também não existe a revogação com base na qual foi julgada
procedente a oposição.

Nos termos expostos ... deve ordenar-se a revogação da douta sen-
tença recorrida e substituí-la por outra em que se julgue a oposição
improcedente...».

Não houve contra-alegações.
O Exmo magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do não

provimento do recurso.
Mostram-se corridos os vistos legais.
Há que apreciar, em primeiro lugar, a competência deste STA,

em razão da hierarquia.
Ora ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do

recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, nas conclusões 1a, 4a, e 5a - no seguimento do no

8 das alegações -, a recorrente sustenta que a liquidação foi efectuada
com base nos elementos constantes da declaração dos contribuintes
- facto de que não há rasto na decisão recorrida.

E, como este STA terem vindo constantemente a referir, a re-
levância, ou não, de tal matéria factual, para a justa decisão da causa,
não pode ser equacionada para definir o tribunal competente, antes
há-de ser este, como tal, a apreciá-la.

Como se afirma no acórdão deste tribunal, de 4-5-94, rec. 17.643,
” porque a competência do tribunal se afere pelo quid disputatum,
que não pelo quid decisum, é indiferente, para o efeito, determinar



3424

a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso».

E, como é jurisprudência corrente - cfr, por todos, os Acs do STJ
de 15-5-91 e 6-3-91 in Acs Douts, respectivamente, 367-917 e 354-813,
a própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles
retiram, desligados de qualquer interpretação jurídica, constituem ma-
téria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista.

Ora, a competência hierárquica deste STA, para apreciação dos
recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos TT de 1a instância,
cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo
fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32 no 1
al. b) do ETAF -, constituindo assim excepção à competência ge-
neralizada do TT de 2a Instância hoje tribunal Central Administrativo,
secção de contencioso tributário -, ao qual, nos precisos termos do
arto 41 no 1 al. a) do mesmo diploma, compete conhecer ”dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1a Instância, salvo o disposto
na alínea b) do no 1 do arto 32”.

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA, em razão da hierarquia, para dele conhecer, fazendo,
antes, radicá-la na dita 2a Secção do TCA.

Termos em que se acorda declarar este tribunal incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Benjamim da Silva Rodrigues — João Plácido da Fonseca
Limão. — Fui presente: Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 17 de Dezembro de 1997.

Assunto:

Oposição. Rejeição liminar. Amnistia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só for isento de qualquer dúvida que não pode ser con-
cedida a tutela peticionada ao tribunal é que deverá re-
jeitar-se liminarmente a oposição.

II — Não é caso desses aquele em que se alegue como fun-
damento da oposição a ilegalidade da liquidação dos
juros compensatórios por terem sido amnistiados.

Recurso n.o 22 131. Recorrente: Ford Electrónica Portuguesa, L.da;
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. Ford Electrónica Portuguesa, L.da, com os demais sinais dos

autos, dizendo-se inconformada com o despacho do senhor juiz do
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Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, de 93.11.16, que re-
jeitou liminarmente a oposição deduzida contra a execução fiscal ins-
taurada contra si para a cobrança da quantia de 7 799 635$00 pro-
veniente de juros compensatórios relativos a reembolsos indevidos
de IVA, dele recorre directamente para esta formação judicial, pe-
dindo a sua revogação a substituição por outro que ordene a admissão
da oposição até à sentença final.

2. A recorrente opôs-se à execução alegando duas causas de pedir:
a de que os juros se encontram amnistiados nos termos da Lei n.o
23/91, de 4 de Julho e a de que os mesmos estão também mal apurados
ou ilegalmente liquidados tendo em conta os valores a as datas dos
reembolsos a que se referem.

3. O despacho sindicando rejeitou liminarmente a oposição sob
fundamento de que a amnistia, sendo apenas de infracções a não
de impostos, não era subsumível a qualquer dos fundamentos tipi-
ficados no art.o 286o do C. P. Tributário e., ainda, sob o de que
não poderia conhecer-se, na oposição, da ilegalidade em concreto
da liquidação dos juros.

4. Contesta, agora, a recorrente apenas o decidido quanto à primeira
causa de pedir, - não tomando idêntica posição quanto ao fundamento
da ilegalidade da liquidação dos juros -, sustentando, nas suas ale-
gações de recurso, que a amnistia, acarretando a extinção legal dos
juros compensatórios, determina a anulação da dívida exequenda a
gera uma situação de não autorização da sua cobrança, como tem
sido concebido pela Administração Fiscal para fundamentar a res-
tituição dos cobrados, a que estes efeitos correspondem aos previstos
como fundamentos de oposição, respectivamente, nas als. e) e a) do
n.o 1 do art.o 286o do C. P. T.

5. A Fazenda Pública não contra-alegou.
6. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido

do provimento do recurso por entender que, podendo-se discutir se
a amnistia abrange ou não os juros, - controvérsia esta que já teve
respostas diferentes, dadas pela Administração Fiscal a por este Su-
premo Tribunal -, não se está perante caso em que seja manifesta
a improcedência da oposição que autorize a sua rejeição liminar.

Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
B A fundamentação.
1. A questão decidenda.
É a de saber se deve rejeitar-se liminarmente a posição deduzida

contra execução fiscal instaurada para cobrança de juros compen-
satórios sob fundamento de que estes se encontram amnistiados pela
Lei n.o 23/91, de 4 de Julho.

2. O mérito do recurso.
2.1. A natureza do despacho recorrido.
O objecto deste recurso é o despacho do senhor juiz a quo que

rejeitou liminarmente a oposição à execução fiscal com fundamento
na sua manifesta improcedência pelas razões já acima expendidas.

Tal despacho tem a natureza de um exame liminar do processo
a dos respectivos fundamentos (causas de pedir) a tem por escopo
evitar o prosseguimento inútil da lide ou o seu saneamento inicial,
limitando - a, neste caso, aos aspectos úteis.

Ora, sendo um simples exame liminar da causa ele deverá quedar-se
por um grau de exigência de uma manifesta improcedência ou in-
viabilidade jurídicas da pretensão formulada ao tribunal.



(1) Cf., entre outros, Acs. R. P., de 15-10-81, in BMJ, 310-336 e deste Tribunal de 24-11-93,
in Rec. 16 077, de 7-12-94, in Rec. 17 842 e de 14-2-96, in Rec. 19 594.
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Só quando for patente, manifesto, notório, isento de dúvida segundo
análise não aprofundada, que a pretensão do autor, em face dos factos
por si articulados, nunca poderá proceder, é que se poderá (deverá)
indeferir liminarmente o pedido, com fundamento na al. c) do n.o
1 do art.o 291o do C. P. Tributário.

De contrário, dever-se-á admitir o prosseguimento da lide, pro-
piciando-se a oportunidade do contraditório das partes a intervenção
do tribunal virem a esclarecer as questões suscitadas.

É remédio para ser administrado, portanto, com extrema cautela
e parcimónia, não se vá matar um ente que tem, pelo menos, uma
discutível possibilidade de sobrevivência.

Trata-se de posição continuamente reafirmada pela jurisprudência
dos Supremos Tribunais (1) cuja razão de ser entronca na garantia
constitucional do direito de acesso aos tribunais, na sua vertente de
exigência de optimização dos meios processuais para a obtenção de
uma tutela eficaz a efectiva dos direitos e interesses legalmente
protegidos.

2.2. Da questão decidenda.
Como acima se registou, a recorrente apenas controverte o juízo

de manifesta improcedência tirado pelo senhor juiz a quo relativa-
mente à alegada causa de pedir da amnistia dos juros compensatórios,
pretextando que esta poderá enquadrar-se nos fundamentos de opo-
sição tipificados nas als. a) a e) do n.o 1 do art.o 286o do C. P. Tributário.

O âmbito do recurso encontra-se, pois, restringido a tal questão,
estando fora dele a pronúncia efectuada relativamente à outra causa
de pedir.

A questão de saber se a amnistia decretada pela Lei n.o 23/91,
de 4 de Julho abrange ou não os juros compensatórios e, a concluir-se
pela afirmativa, a de saber se poderá enquadrar-se em qualquer das
hipóteses dos fundamentos de oposição à execução previstos no n.o 1
do art.o 286o do C. P. Tributário o conhecimento de uma sua liquidação
efectuada com violação de tal hipotético sentido da lei e, nomea-
damente, nas dos fundamentos enunciados sob as suas alíneas a) e
e), como sustenta a recorrente, - ou, acrescentamos nós, sob a sua
alínea h) -, não são daquele tipo de questões cuja resposta por banda
dos aplicadores do direito se apresente como indiscutível ou incon-
troversa, admitindo antes alargada discussão.

Como dá nota a recorrente, a Administração Fiscal, que é um
desses órgãos, chegou a defender que sim, por os entender como
simples efeito da infracção: o pagamento da infracção por mor da
amnistia importaria a não exigibilidade dos juros cuja fonte radicaria
naquela.

Já este Supremo entendeu, todavia, o contrário num caso que the
foi sujeito à sua apreciação, estribando-se na sua natureza essen-
cialmente indemnizatória: os juros compensatórios corresponderão
a uma indemnização legal, a supra tassa legal, como dizem os italianos,
pelos atrasos da liquidação e da consequente entrega da prestação
do imposto nos cofres do Estado.
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Não estamos, pois, perante questões de direito que tenham uma
resposta irremediavelmente unívoca que afaste a utilidade do pros-
seguimento da lide.

Deve-se, pois, dar a oportunidade do contraditório esclarecer qual
é o sentido com que a lei deverá ser interpretada a aplicada.

O recurso merece, assim, provimento.
C - A decisão.
Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juizes deste tribunal,

em concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido
a ordenar a sua substituição por outro que não seja de indeferimento
liminar pelas mesmas razões.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1997. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo. — Fui Presente: Jorge de
Sousa.
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