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Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Benefícios fiscais. Reconhecimento de eficácia.

Doutrina que dimana da decisão:

O benefício fiscal a que alude o art.o 27.o do E.B.F., na medida
em que o seu reconhecimento depende, para além do mais,
da prova dos respectivos pressupostos e do parecer da
D.G.T., não pode ser concedido com eficácia diferida, su-
jeita a condição.

Recurso n.o 99, em que são recorrente SCUTVIAS Auto-estradas
da Beira Interior, S. A., e recorrido o Ministro das Finanças. Relator,
o Ex.mo Cons. Dr. Fonseca Limão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Scutvias - Auto-estradas da Beira Interior, S.A., inconformada com
o acórdão do TCA, a fls. 54 e seguintes, que lhe negou provimento
ao recurso contencioso que havia interposto do despacho do Ministro
das Finanças de 3/4/2000, daquele interpôs recurso para este STA,
terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:

1 - O art. 11.o do EBF admite a possibilidade de o reconhecimento
ser efectuado quer antes quer após a verificação dos respectivos
pressupostos;

2 - Ao interpretar o referido art. 11.o como não comportando os
casos em que o reconhecimento é anterior à verificação dos respectivos
pressupostos, o tribunal “a quo” não aplicou correctamente os
arts. 11.o e 27.o do EBF;

3 - O acto do reconhecimento da isenção é um acto administrativo
e assim, face ao disposto nos art. 127.o e 129.o do CPA, pode ter
a sua eficácia diferida;

4 - Ao decidir como decidiu o acórdão recorrido coloca graves
entraves à obtenção do financiamento necessário à concretização de
um projecto de reconhecido interesse público, quando o próprio le-
gislador no preâmbulo do Decreto-Lei n.o 215/89, de 1 de Junho,
que aprova o EBF, declara acolher princípios que passam pela atri-
buição aos benefícios fiscais de um carácter excepcional, só devendo
ser concedidos em casos como a realização de infra-estruturas e ser-
viços públicos.

5 - Por via dos contratos de cessão da posição contratual, os bancos
iniciais transferiam para os novos bancos a totalidade dos direitos
e obrigações assumidas ao abrigo do Facility Agreement relativamente
aos capitais objecto da cessão, incluindo naturalmente a obrigação
de mutuar capitais à recorrente;

6 - O benefício previsto no art. 27.o do EBF, admite a sua concessão
com eficácia suspensiva podendo a administração fiscal verificar, face
ao disposto no artigo 14.o/4 da LGT, se em concreto se verificam
os pressupostos determinantes da concessão do benefício.

Contra-alegou o Ministro das Finanças, formulando as seguintes
conclusões:

A) O douto acórdão recorrido ao negar provimento ao recurso
contencioso interposto pela recorrente fez uma correcta interpretação
e aplicação da lei aos factos, motivo pela qual deve ser mantida.
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B) Nos termos do art. 11.o do EBF, é evidente que o momento
em que se adquiriu o direito ao benefício coincide com o momento
da verificação dos respectivos pressupostos, logo, porque o reconhe-
cimento feito pela Administração não é um acto constitutivo mas
um simples acto declarativo, como o exige o princípio constitucional
da legalidade com os seus corolários da tipicidade fechada e do ex-
clusivismo, o mesmo não pode ser feito anteriormente à data da ve-
rificação dos pressupostos, por tal facto ser contrário à sua natureza
do acto declarativo, pois que, o que o reconhecimento se limita a
fazer é verificar a existência ou a reconhecer a validade de direitos
ou situações preexistentes.

C) Ora, não podendo o reconhecimento ser um acto constitutivo
de direitos, salvo quando a lei dispuser o contrário, art. 11.o n.o 1
do EBF, o que não é o caso, mas um mero acto declarativo do direito
preexistente, a sua eficácia, como acto administrativo, é, em regra,
retroactiva, reservando-se o efeito diferido para os actos constitutivos.

D) E é precisamente porque o benefício fiscal nasce no momento
em que se verificam os respectivos pressupostos e por os efeitos do
acto de reconhecimento se reportarem à mesma data, que não é pos-
sível nem faz qualquer sentido a eventual atribuição de mera eficácia
deferida que nada vem acrescentar ao preceituado na lei quanto à
aquisição do direito e que, por isso, em nada afecta os direitos do
eventual destinatário do benefício.

E) Do que resulta que não tem a recorrente qualquer razão quando
afirma que o benefício do art. 36.o, hoje art. 27.o do EBF, pode ser
atribuída com eficácia diferida, condicionado à verificação pela Ad-
ministração dos pressupostos referenciados no referido art. 27.o

F) É que a verificação dos referidos pressupostos, como resulta
da lei, tem que ser feita previamente à emissão do acto do reco-
nhecimento da isenção, uma vez que o que tal acto se limita a fazer
precisamente essa verificação de que estão reunidos os pressupostos
que, no caso concreto, determinam a aquisição do direito ao benefício.

G) Logo, no caso concreto, o reconhecimento da isenção não pode
ser feito sem que estejam reunidos os seus pressupostos, isto é, que
os capitais geradores dos juros sejam provenientes do estrangeiro
e que a entidade credora tenha residência, sede ou direcção efectiva
no estrangeiro. O financiamento obtido ou a obter junto de entidades
nacionais é, assim, uma realidade não contemplada no âmbito da
norma e, claramente, fora dos pressupostos do benefício, uma vez
que esta não comporta, na sua incidência, tal possibilidade.

O Exmo Magistrado do M. P., junto deste STA, foi de parecer
que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Nos termos dos arts. 713.o n.o 6 e 726.o do C. P. Civil, remete-se

para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
A questão a decidir é a de saber se o reconhecimento do benefício

previsto então no art. 36.o e hoje no art. 27.o do EBF pode ou não
ter eficácia diferida.

Da análise conjugada dos arts. 121.o e 127.o do CPA resulta que
os actos administrativos, apesar de produzirem efeitos desde a data
em que forem praticados, podem ter eficácia diferida, sujeitos a
condição.

É esta a tese sustentada pela ora recorrente, a qual não fez ven-
cimento no Tribunal “a quo” e contra a qual se insurge AR.

Vejamos.
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No caso vertente, estamos perante um benefício dependente do
reconhecimento pelo Ministro das Finanças, sujeito a requerimento
do interessado e com base em parecer fundamentado da Direcção
Geral dos Impostos (v. arts. 4.o e 27.o do EBF, este na versão actual).

Dispõe o art. 11.o deste diploma legal que o direito aos benefícios
fiscais reporta-se à data da verificação dos respectivos pressupostos,
ainda que esteja dependente do reconhecimento declarativo pela ad-
ministração fiscal ou de acordo entre esta e a pessoa beneficiada,
salvo quando a lei dispuser de outro modo.

Por seu turno, o procedimento de reconhecimento dos benefícios
fiscais regula-se pelo disposto na Lei Geral Tributária e no Código
de Procedimento e do Processo Tributário (v. art. 4.o n.o 3 do EBF).

Na redacção anterior, revogada pelo art. 2.o n.o 2 do D.L. 433/99,
de 26/Out, que aprovou o CPPT, dispunha o art. 14.o no 1 al. c)
do EBF que, salvo disposição em contrário, o reconhecimento dos
benefícios fiscais dependia da iniciativa dos interessados e, para além
do mais, da prova da verificação dos pressupostos de reconhecimento
nos termos da lei.

A prova da verificação dos pressupostos do reconhecimento é tam-
bém requisito previsto no art. 65.o n.o 1 do CPPT.

Face ao quadro legal atrás traçado, temos que o reconhecimento
do dito benefício tem natureza declarativa, depende, para além do
mais, de prova da verificação dos respectivos pressupostos e é pro-
cedido do parecer da Direcção Geral dos Impostos.

Dito de outro modo, tal reconhecimento não pode ter lugar en-
quanto não for feita a dita prova nem emitido o dito parecer.

Assim sendo, o dito reconhecimento, na medida em que carece,
previamente, da prova dos respectivos pressupostos e da emissão de
parecer da Direcção Geral, não pode ter eficácia diferida, sujeita
à verificação futura dessas duas condicionantes.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 400 euros

e a procuradoria em metade.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — João Plácido da Fonseca Limão (re-
lator) — Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

IVA. Actividades isentas. Renúncia à isenção. Pressupostos
formais e substanciais.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A renúncia à isenção de IVA prevista no art.o 12o do
CIVA e no Dec-Lei no 241/86 de 20/08 implica a apre-
sentação, pelo contribuinte, de uma declaração de re-
núncia, face à qual, A.F. emite um certificado, cons-
titutivo da mesma.
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2 — Pelo que não basta à concretização daquela, a declaração
de início de actividade, ainda que aí assinalando a qua-
drícula 1 do quadro 10 respectivo ”transmissões de bens
e/ou prestação de serviços que conferem o direito à
dedução”.

3 — Nem o enquadramento, no respectivo sistema de gestão
de cadastro do IVA, de sujeição - não isento, em regime
normal de periodicidade trimestral.

Recurso n.o 139. Recorrente: IMOFONTE - Imobiliária das Fon-
tainhas, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons.
Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional interposto por IMOFONTE
- IMOBILIÁRIA DAS FONTAINHAS, LDA., da sentença do TT
de 1.a Instância de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação
judicial pela mesma deduzida contra a liquidação adicional de IVA
no 96093619, no montante de 3 457 713$00.

Fundamentou-se a decisão em que a impugnante não deu cum-
primento às formalidades previstas nos art.os 1 e 2 do dec-lei no 241/86,
de 20 de Agosto e do no 6 do art.o 12o do CIVA pelo que se manteve
no regime obrigatório de isenção do IVA, pelo que não podia deduzir
o imposto liquidado pelos seus fornecedores nas respectivas facturas.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«21. - A I.te vem interpor recurso com fundamento em erro de

julgamento sobre a matéria de direito.
22. - Discute-se a legalidade da liquidação de IVA no 96093619

e consequente exigibilidade do pagamento à I.te, em virtude desta
não ter direito ao reembolso, por não ter renunciado à isenção em
modelo próprio - nos 30 e 31 do art.o 9 CIVA.

23. - A I.te argui ter fornecido à Adm. Fiscal a indicação contida
no quadro 10 da declaração de Início da Actividade, de que as ope-
rações de tributação de IVA do sujeito passivo, caíram ab initio no
âmbito do normativo do no 4 do art.o 12o mostrando-se preenchida
toda a previsão legal nele encerrado.

24. - A isenção do imposto consiste no afastamento “ex post” da
incidência pela verificação de factos impeditivos.

25. - No caso da I.te, atendendo à Actividade desta, a isenção
seria de efeito “automático”;

26. - Todavia, como supra se referiu foi apresentada declaração
em sentido contrário mencionando no quadro no 10 da Declaração
de Início de Actividade que desde logo se optava por um enqua-
dramento de SUJEIÇÃO/NÃO ISENTO e por conseguinte, conferindo
ao sujeito passivo o direito a efectuar deduções, solicitar reembolsos
ou levar a crédito valores de inputs; nos 4 e 5 do art.o 12o e art. 22o

do CIVA conjugados.
Destarte,
27. - A eficácia constitutiva do direito à ISENÇÂO por via do

disposto no art.o 9o nos 30 e 31 do CIVA, sobre um facto tributário
em todos os seus elementos, é no caso da I.te, originalmente paralisada
pela ocorrência de um outro facto “declarativo”, que lhe é anterior
e ao qual a lei atribui eficácia impeditiva ao efeito da “dita ISENÇÃO”;
impondo-se à I.te como esta sempre o pretendeu o REGIME NOR-
MAL DE SUJEIÇÃO, NÃO ISENTO - doc, no 4.
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28. - A I.te invoca a ilegalidade do acto tributário por vício de
violação de lei; existe discrepância entre o conteúdo ou objecto do
acto de liquidação e as normas que lhe são aplicáveis.

29. - Foram violados os n.os 4 e 5 do art.o 12o e art.o 22 conjugados,
ambos do CIVA.

Termos em que,
Concedendo-se provimento ao recurso, deve a sentença recorrida

ser revogada, ordenando-se a anulação da liquidação do IVA como
é de JUSTIÇA.»

A Fazenda Pública não contra-alegou.
A Exma. magistrada do MP emitiu parecer no sentido do não pro-

vimento do recurso já que “a decisão recorrida procedeu a uma cor-
recta fixação dos factos pertinentes, interpretação e aplicação do
direito”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A) - A Impugnante apresentou, no dia 12 de Julho de 1991, De-

claração de Inscrição no Registo/Início de Actividade, indicando como
actividade principal “Compra, Venda e Revenda de Imóveis, Aluguer,
Gestão de Parques Industriais e actividades Conexas” e, no quadro
10 da mesma declaração apôs “X” na quadrícula 1, ou seja, que as
“transmissões de bens e/ou prestações de serviços que conferem o
direito à dedução”, em cujo regime se manteve até 30.09.93, conforme
documento de fls. 22 a 24 e informação de fls. 66 a 67, que se dão
por reproduzidos;

B) - A impugnante solicitou ao Serviço da Administração do IVA
um pedido de reembolso, respeitante ao período de 91.12T, no mon-
tante de 3.457.713$00, conforme informação referida na alínea
anterior;

C) - Foi emitida informação externa em cujo no 3 das conclusões
se lê: “O Sujeito Passivo apresenta a declaração de Início de Actividade
com a designação de Compra, Venda e Revenda de Imóveis e Gestão
e Aluguer de Parques Industriais.

Trata-se de uma actividade isenta nos termos dos nos 30 e 31 do
art.o 9o do CIVA abrangida pelos condicionalismos do Dec. Lei
no 241/86 de 30/8.

Ao abrigo do no 4 do art.o 12o do CIVA o Sujeito Passivo poderá
renunciar à isenção já referida, cumprindo as obrigações mencionadas
nos nos 5 e 6, dentro das formalidades e condicionalismos do Dec.Lei
no 241/86 de 30/08.

Atendendo que não foram cumpridas as formalidades exigidas pela
legislação já referida, parece-me que o reembolso relativo ao período
supramencionado deverá ser indeferido na totalidade”, conforme do-
cumento de fls.12 a 16, que se dá por reproduzido;

D) - Idêntica informação foi dada quanto ao pedido de reembolso
relativo ao período 92.6T, no montante de 8.471.787$00, conforme
documento de fls. 17 a 21, que se dá por reproduzido;

E) - O pedido de reembolso relativo ao período 91.12T foi in-
deferido, tendo sido efectuada liquidação adicional de IVA no mesmo
montante de 3.457.713$00, conforme documento de fls. 9, que se
dá por reproduzido;

F) - Igualmente foram liquidados juros compensatórios no montante
de 2.879.896$00, conforme documento de fls. 10, que se dá por
reproduzido;
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G) - A impugnaste não apresentou a declaração prevista nos n.os 4
e 5 do art.o 12o do CIVA, como ressalta não só da informação externa
referida na al. C) e da própria p.i.»

Vejamos, pois:
Como resulta do probatório, a impugnaste apresentou, em Jul.91,

declaração de início de actividade: a “Compra, Venda e Revenda
de Imóveis, Aluguer, Gestão de Parques Industriais e Actividades
Conexas”, assinalando o quadro 10 da mesma declaração, na qua-
drícula 1, ou seja, “transmissões de bens e/ou prestações de serviços
que conferem direito à dedução”.

Trata-se de uma actividade isenta nos termos do art.o 9 n.os 30
e 31 do CIVA.

O seu art.o 12o prevê, todavia, a renúncia à isenção, devendo o
contribuinte, para o efeito, apresentar uma declaração, do modelo
aprovado, de que constem as condições do contrato e, verificados
os respectivos pressupostos, a administração fiscal emitirá um cer-
tificado, a ser exibido a quando da celebração do contrato ou da
escritura de transmissão, tendo então direito à dedução - n.os 6 e 7.

Por sua vez, o Dec.-Lei no 241/86, de 20 de Agosto veio estabelecer
as formalidades e os condicionalismos a observar pelos sujeitos pas-
sivos que decidem optar pela aplicação do IVA à transmissão ou
locação de bens imóveis ou partes autónomas, prevendo-se nomea-
damente a entrega daquela declaração e a emissão do respectivo
certificado.

E é face a tal declaração que a Administração Fiscal “comprova”
os pressupostos substanciais da renúncia prevista naqueles normativos.

Pelo que a liquidação do imposto pelo sujeito passivo só é possível
uma vez na posse do aludido certificado que, para o efeito, terá de
ser exibido “aquando da celebração do contrato ou da escritura de
transmissão” do imóvel.

O que significa que, no caso e face à ausência de tal certificado,
a própria liquidação do IVA foi ilegal.

Pelo que, já por aí, não poderá haver lugar ao pretendido reembolso.
A emissão e apresentação do predito certificado é uma formalidade

absolutamente essencial na mecânica do tributo.
O próprio preâmbulo do aludido dec-lei dá disso orientação segura:
“Os procedimentos a seguir no domínio contabilístico, as exigências

declarativas e, bem assim, as modalidades fixadas para o exercício
do direito à dedução decorrem essencialmente das características es-
pecíficas das operações imobiliárias e visam proporcionar um correcto
apuramento e controlo do imposto relativo a cada imóvel ou parte
autónoma abrangidos pelo regime de renúncia à isenção”.

Ou seja, há uma relação intrínseca entre o certificado consequente
àquela declaração e a própria tributação: sujeição da operação a im-
posto que depois possibilitará o reembolso ou dedução respectiva.

Ora, já por aqui se vê que não basta o predito preenchimento
do quadro 10, quadrícula 1, na declaração de início de actividade.

Aliás, esta é puramente abstracta, nos preditos termos - transmissões
de bens e/ou prestações de serviços que conferem direito à dedução -,
não as concretizando nem possibilitando, pois, a análise, pela Ad-
ministração Fiscal, dos requisitos substanciais previstos naquele
art.o 12o e falado dec-lei 241/86.

E o próprio art.o 2 deste alicerça tal modo de ver, exigindo, a
par da declaração inicial de actividade, a declaração a que se refere
o no 1, base da emissão do dito certificado.
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Certo que, como refere a recorrente e resulta do probatório, ainda
que por remissão - cfr. al. A) in fine -, os Serviços Centrais da Ad-
ministração do IVA, face à predita declaração de início de actividade,
inscreveram a impugnante, no respectivo cadastro, enquadrando-a em
sujeição a IVA, não isento, no regime normal e com periodicidade
trimestral - cfr. fls. 25.

Mas tal não tem a virtualidade de pôr em causa o exposto, pois
que não confere directamente quaisquer direitos ao contribuinte nem
é sequer conclusivo da legalidade da liquidação do imposto, ou seja,
da adequação da realidade aos pressupostos legalmente exigidos da
renúncia à isenção que, como se disse, só podiam resultar da emissão
do predito certificado.

Pelo que este não pode deixar de ter natureza constitutiva do direito
à renúncia à isenção e consequente possibilidade de liquidação do
imposto e subsequente dedução ou reembolso pelo que, ao contrário
do que pretende a recorrente, a isenção, ainda que automática, não
pode ser “paralisada” à míngua do respectivo quid concretizador: o
dito certificado.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Brandão de Pinho (relator) — Al-
meida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Graduação da coima. Elementos.

Doutrina que dimana da decisão:

Os elementos que contribuíram para a fixação da coima são
não somente algum ou alguns dos indicados na lei, mas
também outros que a autoridade administrativa indicar. Es-
ses elementos não são taxativos.

Recurso n.o 235. Recorrente: Ministério Público; Recorrida: FIXAN-
CO Com. Equipamento Perfuração e Ancoragem, L.da; Relator:
Ex.mo Cons. Dr. Almeida Lopes.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Foi levantado auto de notícia contra a arguida FIXANCO CO-
MÈRCIO EQUIPAMENTOS PERFURAÇÃO ANCORAGEM,
Lda., com sede na Rua Vale Formoso, 94, 2.o Esq.o, 1900-829 Lisboa,
por ter apresentado em 17.2.97 a declaração periódica de IVA com
meio de pagamento insuficiente (faltavam 720.021$00).

Por decisão de fls. 11 e 12, o Director de Finanças Adjunto de
Lisboa condenou a arguida na coima de 200.000$00.

A arguida recorreu para o Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa e este, por sentença de fls. 67 a 70, declarou a nulidade da
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decisão de aplicação da coima pelo facto de a mesma não estar fun-
damentada, pois não foram indicados os elementos legais para a gra-
duação da coima em 200.000$00.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu o M.o P.o para
este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 74 e seguintes,
nas quais concluiu pela fundamentação da decisão administrativa de
aplicação da coima.

Neste STA o processo foi aos vistos, pelo que cumpre decidir.
Como se vê da sentença recorrida, o M.o Juiz a quo aplicou o

Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado pela Lei
n.o 15/2001, de 5 de Junho, e que entrou em vigor em 5.7.2001
(art.o 14.o) para apreciar a validade formal de uma decisão admi-
nistrativa proferida em Dezembro de 2000, ao abrigo do disposto
nos preceitos contidos no Código de Processo Tributário.

Trata-se de um erro de pouca importância na medida em que o
regime jurídico é praticamente igual.

Mas como tempus regit actum, vamos apreciar o caso pela lei vigente
ao tempo em que foi proferida a decisão de aplicação da coima.

Em Dezembro de 2000, o art.o 190.o do CPT indicava, exempli-
ficativamente, os elementos a atender para a graduação das coimas.
O art.o 190.o, n.o 2, usava o advérbio “designadamente”.

O art.o 212.o, n.o 1, al. b), do CPT, prescrevia que a decisão que
aplicasse a coima deveria conter a descrição sumária dos factos. E
a alínea c) dizia que essa decisão devia conter a coima, “com indicação
dos elementos que contribuíram para a sua fixação”. Mas não dizia
quais eram esses elementos, os quais podiam ser os descritos no
art.o 190.o ou outros, pois esses não eram taxativos.

E o art.o 195.o, n.o 1, al. d) do CPT, dizia que era nulidade insuprível
do processo de contra-ordenação fiscal a falta dos requisitos legais
da decisão de aplicação da coima.

Lendo a decisão administrativa de aplicação da coima, o M.o Juiz
a quo declarou na sentença que não constam todos os elementos
que devem contribuir para a fixação do montante da coima, pois
não se diz qual a condição económica da arguida, se a contra-or-
denação tem carácter acidental ou frequente e por se não ter indicado
a razão da aplicação da coima de 200.000$00 e não outra.

O recorrente não concorda com este raciocínio. E tem toda a razão,
pois o julgamento feito pelo M.o Juiz a quo está errado, com o devido
respeito.

Lendo de novo a decisão administrativa de aplicação da coima,
vemos que a autoridade fiscal tomou em consideração, na determi-
nação da medida concreta da coima, informações antecedentes, o
facto de a arguida já ter sido condenada 7 vezes, a situação económica
da arguida, o montante do imposto em falta, o benefício económico
obtido pela arguida e o facto de se tratar de contra-ordenação
negligente.

Basta de formalidades para se dar cumprimento à lei. O Fisco
cumpriu o dever de indicação dos elementos que contribuíram para
a fixação da coima.

A decisão recorrida enferma de um erro de interpretação da lei.
Os elementos que contribuíram para a fixação da coima, a que

se refere o art.o 212.o, n.o 1, al. c) do CPT, não têm de ser todos
os elementos indicados no n.o 2 do art.o 190.o do CPT. Basta que
sejam alguns deles ou outros.

Como ensinou o Prof. EDUARDO CORREIA, em processo de
contra-ordenação “haverá, ainda, que reduzir ao mínimo toda a tra-
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mitação processual, sem que, em qualquer caso, fiquem diminuídas,
em termos inaceitáveis, as garantias de defesa” (cfr. Direito Penal
e Direito de Mera Ordenação Social, in Boletim da Faculdade de Direito,
vol. XLIX, pág. 275). A decisão de aplicação da coima não tem de
ter as exigências de uma sentença criminal.

De acordo com a recomendação do XIV Congresso Internacional
de Direito Penal, da Associação Internacional de Direito Penal, o
processo de contra-ordenação, nos casos que não apresentam difi-
culdades particulares, deve ser simplificado [cfr. Revista de Direito
e de Economia n.os 16 a 19 (1990 a 1993), pág. 751].

Deste modo, viola a lei uma interpretação rigorista dos requisitos
legais de fundamentação das decisões administrativas de aplicação
de coima.

Não tendo a sentença recorrida conhecido do mérito da impugnação
ou recurso, não pode este STA alterar essa decisão, devendo anulá-la
nos termos do art.o 75.o, n.o 2, al. b), do regime geral das contra-
-ordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso e em anular a sentença recorrida, devendo o
processo ser devolvido ao tribunal recorrido para ser proferida nova
decisão.

Custas pela recorrida, com 75 Euros de taxa de justiça.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

.
I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1.a ins-

tância o Supremo Tribunal Administrativo — Secção de
Contencioso Tributário — apenas conhece de matéria de
direito - arts. 21o, n.o 4 e 32o, n.o 1, al. b), do ETAF.

II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo — art. 42o, n.o 1, al. a), do ETAF.

Recurso n.o 403. Recorrente: Luís Filipe Castro de Lemos; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo Cons.o Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a aliás douta sentença proferida pelo TT de
1.a Instância de Viana do Castelo que lhe julgou improcedente a
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oposição judicial que deduzira contra a execução fiscal n.o
2321/98/101107.3 que contra si revertera para cobrança coerciva de
dívidas de IVA, referente a 1992, da originária devedora Soci-
mel — Sociedade de Madeiras e Embalagens Lemos, Limitada, no
valor de 32 943 267$00, e que corre termos na Repartição de Finanças
de Ponte de Lima, dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal
Administrativo o Oponente Luís Filipe Castro de Lemos, nos autos
convenientemente identificado.

Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
jurisdicional, formulando as pertinentes conclusões — cfr. fls. 139 a
146, que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os
efeitos legais.

Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
E o Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal emitiu depois douto parecer suscitando a questão prévia da
incompetência, em razão da hierarquia, nos termos do disposto nos
arts. 21o n.o 4, 32o n.o 1 al. b) e 41 n.o 1 al. a) do ETAF, por, em
seu esclarecido entender, o presente recurso não versar exclusivamente
matéria de direito, uma vez que, aduz, na conclusão 7a das respectivas
alegações, o Recorrente questiona a bondade da matéria de facto
fixada pela sindicada sentença, invocando até facto que dela não só
não consta como fixado ou assente, como, naturalmente, nela não
foi também considerado.

Reclama, assim, decisão que, acolhendo o entendimento sufragado,
declare a suscitada incompetência em razão da hierarquia.

Notificada a Recorrente para, querendo, se pronunciar — art.o. 704o

do CPC —, pelo requerimento de fls. 153 e 154, admitindo, de alguma
forma, que se verificava a suscitada questão prévia, sugeriu, a final
e caso assim se vier a entender, que, face ao disposto no art.o 4o

da LPTA, os presentes autos sejam remetidos ao tribunal competente,
o TCA.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em primeiro lugar e pre-
judicialmente, da questão da arguida incompetência em razão da
hierarquia.

Questão que, adiante-se desde já, não pode deixar de proceder.
Na verdade e como bem proficientemente evidencia o Ilustre Ma-

gistrado do Ministério Público, na apontada conclusão, bem assim
como e exuberantemente na conclusão 6a das suas alegações, o Re-
corrente mais não faz do que questionar o impugnado julgado quanto
aos factos fixados pela sindicada decisão.

Alega, com efeito e além do mais, que “6o — Não se provou qualquer
culpa do Recorrente.”

E que “7o — . . . o Recorrente demonstrou que a situação deficitária
da empresa se ficou a dever a factores exógenos e incontroláveis e não
a culpa sua”.

Porque assim, controvertendo, como efectivamente controverte, o
subjacente juízo de culpa e invocando factos que a sindicada sentença
não estabeleceu, importa concluir que o presente recurso não versa
efectiva e exclusivamente matéria de direito e que, por isso mesmo,
procede integralmente a suscitada questão prévia da incompetência,
em razão da hierarquia, desta Secção do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo. Já que, na verdade e nos termos das aplicáveis e invocadas
disposições legais, é antes o Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário, o hierarquicamente competente para dele
conhecer.
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Assim e ante o disposto no art. 705o n.o 1 do CPC para o julgamento
sumário pelo Relator, até por maioria de razão e sem necessidade
de outros ou melhores considerandos ou formalidades.

Nos termos dos invocados arts. 21o n.o 4, 32 n.o 1 al. b) e 41 n.o 1
al. a) do ETAF:

Acordam os Juízes desta Secção em julgar procedente a “questão
prévia” suscitada pelo Exmo Magistrado do Ministério Público e, con-
sequentemente, declarar a Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do objecto do presente recurso,

Indicando como competente, para tanto, a Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, ao qual, após o even-
tual trânsito e sem mais formalidades, haverão de ser remetidos os
presentes autos face ao requerido a fls. 153 e 154.

Custas pelo Recorrente, fixando a taxa de justiça em E 95 e a
procuradoria em 40 %.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Bran-
dão de Pinho — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que o STA
é competente).

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Matéria de facto e incompetência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discutem factos que a sentença em apreciação
não fixou pelo que a competência para do mesmo conhecer
cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Cen-
tral Administrativo e não a este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.

Recurso n.o 428. Recorrente: Maria de Fátima Silva Antunes, L.da;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. António
Pimpão.

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

1 - Maria de Fátima Silva Antunes, Lda., recorre da sentença que,
no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Leiria, julgou improcedente
a oposição e determinou o prosseguimento da execução.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1) O pedido de devolução de quantias pagas pelo Estado e pelo

Fundo Social Europeu, no âmbito das acções de formação, segue
a tramitação do processo Tributário.

2) O disposto no arto. 34o. do C. P. Tributário - em vigor à data
dos factos - aplica-se, por analogia, aos pedidos de devolução de
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quantias pagas no âmbito das acções de formação subsidiadas pelo
Estado Português e pelo F. S. E.

3) Tendo as quantias peticionadas sido entregues aos beneficiários
no dia 30/04/87, começou nesse dia a correr o prazo para a Comissão
Europeia liquidar o valor do que foi pago em excesso.

4) Tendo a oponente sido citada apenas no dia 17/07/98, tinha
já decorrido o prazo prescricional do arto. 34o. do C. P. T.

5) Estando a dívida prescrita à data da citação da oponente, nada
lhe pode ser exigido.

A EMMP entende que o recurso questiona matéria de facto, nas
conclusões 3 e 4, pelo que é este STA incompetente, em razão da
hierarquia, para apreciar o presente recurso.

2 - A sentença recorrida fixou o quadro factual seguinte:
1. A oponente beneficiou do apoio do FSE para realizar uma acção

de formação profissional no ano de 1987, através do “dossier” agru-
pado, inicialmente titulado por “Nova Cerâmica da Madalena, Lda.”
e posteriormente, por “Manuel da Silva Lourenço” que foi transmitido
à CE com a referência nacional 870480P1.

2. O pedido foi aprovado pela Comissão das Comunidades Eu-
ropeias, tendo sido autorizados 108.426.638$00 a financiar pelo FSE
e 88.712.704$00 a financiar pelo OSS para formar 392 pessoas.

3. Os montantes aprovados à oponente foram respectivamente de
9.390.459$00, a financiar pelo FSE e de 7.683.103$00, a financiar
pelo OSS, para formar 39 pessoas.

4. Os pagamentos foram feitos integralmente ao líder, que os dis-
tribuiu pelas entidades agrupadas.

5. A oponente recebeu de 1o adiantamento as quantias de
8.536.781$00, sendo 4.695.229$00 do FSE e 3.841.551$00 do OSS.

6. Tendo sido desagrupado o “dossier” 870480 P1, para regula-
rização do mesmo com cada uma das entidades, foram pagas à opo-
nente as quantia de 3.578.071$00 do FSE e 5.855.026$00 do OSS,
a titulo de adiantamentos por conta do saldo.

7. A acção de formação profissional efectuada pela oponente foi
objecto de controlo contabilístico financeiro realizado por “BDO -
Binder e Co - Auditoria, Impostos e Consultoria”.

8. Examinado o dossier, verificou-se a existência de despesas não
elegíveis imputadas no pedido de pagamento de saldo enviado à CE,
e uma consequente nova estrutura de financiamento a considerar para
a acção no valor de 5.942.715$00 do FSE e 4.862.222$00 do OSS,
o que foi aprovado pela CE em 16/12/1996.

9. Em face dos montantes já pagos a título de adiantamento, a
oponente deveria restituir a quantia de 2.330.585$00 do FSE e
4.834.355$00 do OSS.

10. Em 25/2/1997 a oponente foi notificada, através do ofício n.o
1556, da decisão adoptada pela CE e interpelada para proceder à
restituição dos montantes em causa, o que não fez.

3 - A EMMP entende que o recurso versa, nas conclusões 3 e
4, matéria de facto pelo que é este STA incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer o presente recurso.

Notificada a recorrente para se pronunciar sobre esta questão prévia
nada disse.

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.
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Estabelece o arto 21o, n.o 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 1 b) do mesmo diploma legal que “compete
à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a 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 à Secção de Contencioso
Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a 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 1.a 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”.

No mesmo sentido se pronuncia o arto 280o do CPPT.
Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos

interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a 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
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
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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.

Sustenta a recorrente nas ditas conclusões que as quantias peti-
cionadas foram entregues aos beneficiários no dia 30/04/87 e que
a oponente foi citada apenas no dia 17/07/98.

Saber se as quantias peticionadas foram entregues aos beneficiários
no dia 30/04/87 é julgamento de questões de facto que, nessa pers-
pectiva, não foram fixadas na sentença recorrida.

A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.

Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso 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 100 Euros a taxa de justiça
e em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Vitor Meira.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Poderes de cognição.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que o STA seja competente para conhecer de um recurso
de acórdão do TCA, proferido em recurso de sentença do
tribunal tributário de 1.a instância, não tem poderes de cog-
nição sobre a matéria do recurso se ela versar questões
de facto e não se restringir a questões de direito.

Recurso n.o 450. Recorrente: MMD — Importação e Exportação,
Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons. Dr. Al-
meida Lopes.

1.o Relatório
Com base em erro nos pressupostos de facto, a contribuinte

MMD — Importação e Exportação, Lda., com sede na Rua Nova
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do Almada, 112, 2o, Lisboa, deduziu impugnação judicial contra o
acto de liquidação de IVA referente a Dezembro de 1989, pedindo
a anulação da liquidação.

Por sentença de fls. 66 e seguintes, o 3o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação judicial procedente
e anulou o acto de liquidação.

Após recurso da Fazenda Pública, o Tribunal Central Adminis-
trativo, por acórdão de fls. 85 e seguintes, revogou a sentença e julgou
a impugnação judicial improcedente. Agora quem não se conforma
é a contribuinte, a qual recorreu desse acórdão para este STA, tendo
apresentado as suas alegações e conclusões de fls. 106 e seguintes.
Disse que não podia o tribunal recorrido concluir pela existência de
negócio simulado e de falta de credibilidade da escrita da impugnante.

Não houve contra-alegações.
Neste STA, o MoPo emitiu douto parecer nos termos do qual se

deve negar provimento ao recurso, pois as questões do facto postas
no recurso não cabem nos poderes de cognição do STA.

Corridos os vistos, cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmado ou reformada.

2.o Fundamento
Este processo começou no tribunal tributário de 1a instância e foi

julgado em segundo grau de jurisdição pelo TCA.
O recurso que foi interposto para este STA tem natureza de recurso

de revista, pois é terceiro grau de jurisdição e só pode versar matéria
de direito (arto 21o, no 4, do ETAF).

Significa isto que, se o recurso versar também matéria de direito
e matéria de facto relevante para o conhecimento do aspecto jurídico
da causa, este STA não tem poderes de cognição para dele conhecer.

A causa de pedir em 1a instância foi a de erro nos pressuposto
de facto do acto tributário. Esta causa de pedir logo mostra que
o que se discute é matéria de facto.

Essa matéria de facto foi conhecida pelo tribunal tributário de
1a instância e pelo Tribunal Central Administrativo. Já não pode ser
conhecida de novo por duas razões: não há triplo grau de jurisdição
em matéria de facto e este STA só conhece, in casu, de matéria
de direito.

Ora, a recorrente, depois de descrever a sua posição desde a con-
clusão 1.a à 7.a, e à laia de resumo das suas posições, escreveu o
seguinte na conclusão 8.a:

“Assim, tendo presente a factualidade provada constante dos índices
3, 5 e 6 — pagamento da factura no 249 e registo contabilístico correcto
da operação e inventário das existências — não podia o tribunal re-
corrido concluir pela existência de negócios simulados e de falta de
credibilidade da escrita da impugnante”.

Como se vê, o que a recorrente pretende é que não se conclua
pela existência de negócio simulado ou pela falta de credibilidade
da escrita da impugnante.

Mas saber se o negócio é ou não simulado implica conhecer sobre
a intenção das partes interessadas nesse negócio e julgar sobre a
credibilidade da escrita implica emitir juízos sobre essa escrita que
não são juízos jurídicos, mas juízos factuais sujeitos à livre apreciação
do tribunal.

Acontece que este STA, in casu, só pode conhecer de matéria
de direito e não pode formular juízos de facto sobre a matéria de
facto dada como provada pelo TCA.
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Ora, a questão de saber se o negócio foi ou não simulado é uma
questão probatória sujeita à livre apreciação do tribunal (prova livre
e não prova legal). A questão de saber se a escrita tem ou não cre-
dibilidade é uma questão probatória e não uma questão de direito.

Significa insto que este STA, ainda que competente para conhecer
do recurso, não tem poderes de cognição para apreciar as questões
postas no recurso.

Daí que o recurso não mereça provimento.
3.o 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, 3 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) António
Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Tribunal Central Administrativo. Decisões proferidas em
2.o grau de jurisdição. Impugnabilidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Das decisões do TCA proferidas em segundo grau de
jurisdição, nos termos dos arts. 41.o n.o 1 al. a) e 42.o n.o 1
al. a) do ETAF, não cabe recurso jurisdicional para a
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo [cfr. art..o 32.o n.o 1 al. a) do mesmo
ETAF], todos na redacção introduzida pelo DL
n.o 229/96, de 29.11.

II — Este diploma legal, que extinguiu o 3.o grau de jurisdição
no contencioso tributário, logra aplicação a todos os pro-
cessos instaurados depois da sua entrada em vigor
- 15.09.1997, ex vi da Portaria n.o 298/97, de 18.06 -,
que, nessa data, declarou instalado e em início de fun-
cionamento aquele Tribunal Central Administrativo.

Recurso n.o 455. Recorrentes: Vítor Manuel Alves Meira e mulher;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Alfredo
Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com o acórdão do TCA que lhe negou provimento
ao recurso jurisdicional que interpusera da sentença do TT de 1a Ins-
tância de Viana do Castelo, e assim manteve a decretada impro-
cedência da impugnação judicial deduzida contra a liquidação de IRS
do ano de 1996, dele interpuseram recurso jurisdicional para esta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo — cfr. requerimento de
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fls. 72 — os Impugnantes Vítor Manuel Alves Meira e mulher, nos
autos convenientemente identificados.

Admitido e instruído o presente recurso — cfr. despacho de fls.
74, alegações de fls. 76 e seguintes — , mediante despacho de fls.
95 subiram os autos a este Supremo Tribunal onde o Ex.mo Magistrado
do Ministério Público suscitou a questão prévia da sua inadmissi-
bilidade, requerendo, por via disso, que dele se não tome conhe-
cimento.

Alegou, para tanto:
- que a presente impugnação judicial foi instaurada em

16.01.1998, — cfr. fls. 2 e 3 dos autos;
- que o DL n.o 229/96 (art..o 5.o), de 29.11, extinguiu o terceiro

grau de jurisdição no domínio do contencioso tributário, dando nova
redacção aos art..o 32.o e 120.o do ETAF);

- que este regime legal, face ao estatuído pela Portaria n.o 398/97,
de 18.06, se aplica aos processos instaurados após a entrada em fun-
cionamento do Tribunal Central Administrativo, isto é, 16.09.97;

- que o sindicado acórdão do Tribunal Central Administrativo foi
já proferido em segundo grau de jurisdição, uma vez que a causa
fora já julgada, em primeiro grau de jurisdição, pelo TT de 1a Instância
de Viana do Castelo — cfr. fls. 47 a 52.

Notificado o Recorrente, na pessoa do seu Ilustre Mandatário Ju-
dicial — cfr. fls. 127 -, da questão prévia assim suscitada, nada por
ele foi requerido ou aduzido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Tem razão o Ex.mo Magistrado do Ministério Público.
Os presentes autos de Impugnação judicial de liquidação do IRS

do ano de 1996 foram efectivamente instaurados em 16 de Janeiro
de 1998 — cfr. carimbo aposto no rosto da petição inicial de fls. 2.

Logo, em plena vigência já do estabelecido no DL n.o 229/96, de
29.11, que, além do mais, determinou a extinção do 3.o grau de ju-
risdição no contencioso tributário relativamente aos processos ins-
taurados após a sua entrada em vigor (o Tribunal Central Admi-
nistrativo iniciou o seu funcionamento e foi declarado instalado por
Portaria de 18.06.1997, Portaria n.o 398/97, em 15.09.97).

Assim e de harmonia com a redacção dada pelo referido Decre-
to-Lei aos arts. 32.o n.o 1 al. a), 41.o n.o 1 al. a), 42 n.o 1 al. a)
e 120.o do ETAF e 103.o n.o 1 al. a) da LPTA, importa concluir
que o aresto impugnado com o presente recurso, porque proferido
já sobre sentença do TT de 1a Instância, isto é, em segundo grau
de jurisdição, não era susceptível de sindicância através do interposto
e admitido recurso jurisdicional.

E uma vez que a decisão de admissão do recurso interposto (des-
pacho de fls. 110) não tem a virtualidade de vincular o tribunal superior
(cfr. art..o 687.o n.o 4 do CPC), importa concluir e decidir pela pro-
cedência da suscitada questão prévia e, nos termos das invocadas
disposições legais, já perante a verificada inadmissibilidade do recurso
interposto, dele e do seu objecto não tomar, consequentemente,
conhecimento.

Assim acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo.
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Custas pelos Recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 75 Euros
e a procuradoria em 50%.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Bran-
dão de Pinho — Almeida Lopes.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Impugnação judicial. Contagem do prazo. Férias judiciais.

Doutrina que dimana da decisão:

A contagem do prazo para impugnação faz-se nos termos do
artigo 279.o do Código Civil. Terminando o prazo durante
as férias judiciais, tal termo transfere-se para o primeiro
dia útil seguinte, não obstando a tal entendimento a pos-
sibilidade de a apresentação da petição poder ter lugar junto
do serviço periférico da Administração Fiscal.

Recurso n.o 498. Recorrente: INEDA - Representações, L.da; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Vítor Meira.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

INEDA - Representações, Lda., impugnou no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Leiria várias liquidações adicionais de IVA e res-
pectivos juros compensatórios.

O M.o Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente a petição quan-
to a três dessas liquidações, recebendo-a quanto às demais, invocando
extemporaneidade da impugnação, tendo em conta a data limite de
pagamento voluntário em 11 de Junho de 2001.

Inconformado com tal decisão recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, formu-
lando as seguintes conclusões:

1 — O prazo de noventa dias para deduzir a presente impugnação
ocorreu em 10 de Setembro de 2001, data esta incluída no período
de férias judiciais.

2 — Férias judiciais que terminaram em 14 de Setembro, sendo
que os dias 15 e 16 corresponderam a um sábado e domingo.

3 — Daí que o último dia de que a impugnante dispunha para
deduzir a presente impugnação ocorreu em 17 de Setembro, primeiro
dia útil após as férias e o fim-de-semana.

4 — Daí que a impugnação deduzida em 17 de Setembro de 2001
seja tempestiva.

5 — Dispõe a alínea e) do artigo 279.o que para efeitos de contagem
do termo do prazo, às férias judiciais aplica-se o regime dos sábados
e domingos.

6 — A douta decisão recorrida fez errada aplicação da alínea a)
do n.o 1 do artigo 102.o do CPPT e da alínea e) do artigo 279.o do
Código Civil.

Não houve contra-alegações.
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Pela Exma. Magistrada do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso e que estão em conformidade
com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A questão suscitada no presente recurso constitui, como bem refere

o Ministério Público, jurisprudência pacífica neste Tribunal. Assim,
a contagem dos 90 dias que o artigo 102.o do Código de Procedimento
e de Processo Tributário fixa para a interposição de impugnação ju-
dicial, é feita nos termos do artigo 279.o do Código Civil, isto é,
continuadamente, sem qualquer interrupção ou suspensão, não se
contando o dia em que ocorrer o evento que inicia a contagem do
prazo. Quanto ao termo final do prazo, tem este Supremo Tribunal
Administrativo uniformemente entendido que, quando termine em
domingo, feriado ou férias judiciais, se transfere tal termo para o
primeiro dia útil seguinte àqueles dias ou ao fim das férias, não obs-
tando neste caso a tal entendimento que a apresentação da petição
possa ser feita junto da Administração Tributária (serviço periférico)
ao abrigo do artigo 103.o, no 1, do Código de Procedimento e de
Processo Tributário. Tal entendimento já era o que se tinha face
ao artigo 123.o do Código de Processo Tributário. Sendo tal enten-
dimento uniforme neste Supremo Tribunal Administrativo não se jus-
tifica a explicitação mais aprofundada de argumentos no sentido in-
dicado, remetendo-se por isso para os vários acórdãos proferidos por
este Supremo Tribunal e para as anotações que sobre tal questão
foram feitas nas anotações aos artigos 102.o e 20.o do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, anotado pelo Conselheiro
Jorge de Sousa.

No caso vertente o prazo de impugnação terminava em férias ju-
diciais pelo que teria que passar o seu termo para o primeiro dia
útil seguinte. Tais férias terminavam em 14 de Setembro de 2001,
sendo o primeiro dia útil o dia 17 de Setembro (segunda-feira). Tendo
a petição sido apresentada nesse dia na repartição de finanças com-
petente, foi-o tempestivamente.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento, revogan-
do o despacho recorrido, devendo os autos prosseguir seus regulares
termos.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Execução Fiscal. Pedido de anulação da venda. Legitimidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

O executado não tem legitimidade para requerer a anulação
da venda, com fundamento em erro sobre o objecto trans-
mitido ou suas qualidades, por falta de conformidade com
o que foi anunciado, ut arto 257o no 1 al. a) do CPPT
e 908o no 1 do CPCivil.

Recurso n.o 523. Recorrente: IMARATO - Construção e Promoção
Imobiliária, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

IMORATO - CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA,
LDA, veio interpor recursos juridiscionais dos despachos do TT de
1a Instância de Castelo Branco, proferidos em 08/Jan/02 e 29/Jan/02,
que lhe indeferiram liminarmente as respectivas petições iniciais para
anulação da venda, na execução flscal no 3808-00/100434.4 do 2o Ser-
viço de Finanças da Covilhã.

Fundamentou-se aquele primeiro despacho em que, por um lado,
“não ocorreu a venda” e, por outro, “a requerente, que não é com-
pradora, carece de legitimidade” para a respectiva anulação; e o se-
gundo, na litispendência com aquele pedido e em igual falta de
legitimidade.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
No primeiro recurso:
“I. - Em processo tributário, a anulação da venda pode ser requerida

logo a partir do momento em que o requerente tomar conhecimento
da desconformidade entre as qualidades do seu objecto e as que se
encontrarem anunciadas, independentemente da venda ter sido já
realizada ou não.

II. - Em processo tributário, o executado tem legitimidade para
requerer a anulação da venda.

III. - A figura da anulação da venda tem um recorte diferente
no C.P.C. e no C.P.P.T., consagrando soluções distintas quanto às
questões do momento a partir do qual é admissível requerê-la e da
legitimidade para esse efeito.

IV. - A decisão recorrida violou o disposto no art. 257o, no 1,
al. a), no 2 e no 3 do C.P.P.T.

Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso,
anulando-se a douta decisão recorrida e ordenando-se o prossegui-
mento dos ulteriores termos do processo.”

E no segundo:
“I. - Há litispendência quando se repete uma causa, estando a

anterior ainda em curso, sendo necessário, para tanto, que haja iden-
tidade de causa de pedir.

II.- Não há identidade de causas de pedir entre dois requerimentos
de anulação da venda, quando um é deduzido antes desta ser efectuada
e o outro depois.

III. - A figura da anulação da venda tem um recorte diferente
no C.P.C. e no C.P.P.T., consagrando soluções distintas para a questão
da legitimidade.
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IV. - Em processo tributário o executado tem legitimidade para
requerer a anulação da venda.

V. - A decisão recorrida violou o disposto nos arts 2o, al. e) e
257o, nos. 1, al. a), 2 e 3 do C.P.P.T., 493o, no 2, 494o, i) e 496o

do C.P.C.
Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso,

anulando-se a douta decisão recorrida e ordenando-se o prossegui-
mento dos ulteriores termos do processo”.

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo magistrado do MP emitiu o seguinte parecer:
“1 - Recurso de fls. 339 (alegado a fls. 391).
O julgado (a fls. 337) deve ser confirmado porque é manifesto

- já que decorre da lógica - que o pedido de anulação de uma venda
executiva só pode ser deduzido depois de essa venda se realizar (cfr.,
ainda, os arts 908o no 1 do CPC, 328o no 2 do CPT e 257o no 2
do CPPT) e, no caso, quando o pedido foi feito (e a decisão recorrida
foi proferida) havia apenas o anúncio da venda.

Termos em que sou de parecer que este recurso não merece
provimento.

2 - Recurso de fls. 396 (alegado a fls. 401).
A fls. 388 o Exmo juiz “a quo” indeferiu liminarmente a petição

de anulação de venda de fls. 349 com fundamento em manifestada
litispendência (com a decisão de fls. 337) e ilegitimidade activa.

O indeferimento liminar só pode ser decretado quando resulta dos
próprios termos da petição por a pretensão não ter qualquer hipótese
de êxito.

Ora - e desde logo - entre a petição de fls. 299 e a de fls. 349
pode não ocorrer litispendência, por falta de identidade de causas
de pedir, já que na segunda petição a causa de pedir é integrada
por um facto que não integra a da primeira petição: a realização
da venda.

Por outro lado, o Recorrente na sua petição de fls. 349, depois
de articular factos, funda a sua legitimidade no arto 257o do CPPT
cujos nos 1 al. b) e 3 parecem permitir ao executado, em certas cir-
cunstâncias, pedir a anulação da venda usando os fundamentos da
oposição.

Quer dizer: a petição inicial de fls. 349 não devia ter sido indeferida
liminarmente.

Termos em que sou de parecer que este recurso merece pro-
vimento.”

Vejamos, pois:
Quanto ao primeiro recurso, é apodítica e manifesta a sua

improcedência.
Na verdade, não pode pedir-se a anulação de uma venda que ainda

se não realizou.
O que resulta, logo linearmente, do disposto no arto 257o do CPPT,

ao fixar os “prazos de anulação da venda”.
Antes desta, se o executado pretende haver “erro sobre as qua-

lidades do prédio penhorado, por falta de conformidade com o que
foi anunciado” ou “desconformidade entre as qualidades do seu ob-
jecto e as que se encontrem anunciadas”, há-de justamente argui-lo
no processo executivo, com possibilidades de reclamação da decisão
do órgão da execução fiscal - arto 276o do CPPT.

Quanto à litispendência:
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Esta - arts 497/8 do CPCivil - supõe a repetição de uma causa
idêntica a outra ainda pendente, nomeadamente quanto ao pedido,
cuja identidade se traduz na obtenção do mesmo efeito jurídico.

Ora, nos autos, este não é o mesmo nos dois preditos pedidos
de anulação da venda já que, no primeiro, se trata de uma venda
abstractizada, ainda não concretizada, e, no segundo, da venda efec-
tivamente realizada em 09/Jan/02.

Pelo que se não verifica a referida excepção dilatória.
Quanto à legitimidade:
A recorrente pretende a anulação da venda, nos referidos termos,

ao abrigo do disposto no arto 257o no 1 al. a) do CPPT: erro sobre
as qualidades do prédio, por falta de conformidade com o que foi
anunciado.

Todavia, a respectiva tutela cumpre apenas ao adquirente dos bens,
que não ao executado.

Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPPT Anotado, pág. 668, nota 11,
e Jorge de Sousa, eadem, 4a edição, pág. 1129, nota 2.

É que se trata do mesmo fundamento previsto no arto 908o no 1
do CPCivil, em que a lei é expressa em conferir tal legitimidade
ao comprador.

O interesse legalmente protegido é o deste, sendo relevante o seu
interesse na conformidade do anúncio com a realidade.

No sentido de o executado não poder pedir a anulação da venda
com tal fundamento, Cfr. Lopes Cardoso, Manual da Acção Executiva,
pág. 635, nota 1.

Cfr. ainda Anselmo de Castro, A Acção Executiva Singular, Comum
e Especial, pág. 232, e Alberto dos Reis, Processo de Execução, vol. 2o,
págs. 417 e segs., no mesmo sentido.

O que bem se compreende se se atentar em que o executado tem
naturalmente um conhecimento exacto dos bens penhorados, sua
propriedade.

O que não tem de acontecer exactamente do mesmo modo com
o comprador que o tem de aferir primacialmente nos termos do res-
pectivo anúncio de venda.

Daí a legitimidade deste para pedir a sua anulação, ao passo que
aquele pode sempre suscitar a questão, antes da venda, no próprio
processo de execução, como se referiu.

Termos em que se acorda negar provimento aos dois recursos,
confirmando-se os despachos recorridos.

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

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Brandão de Pinho (relator) — Al-
meida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1.a ins-
tância o Supremo Tribunal Administrativo — Secção
de Contencioso Tributário — apenas conhece de matéria
de direito — arts. 21o n.o 4 e 32.o n.o 1 al. b) do ETAF.

II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo — art. 42o, n.o 1 al. a) do ETAF.

Recurso n.o 545. Recorrente: GDL - Soc. Dist. de Gás Natural de
Lisboa, SA; Recorrida: Câmara Municipal de Lisboa; Relator:
Ex.mo Cons. Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o aliás douto despacho de indeferimento liminar
proferido pelo Mmo Juiz do TT de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo,
2.a Secção, que, nos termos do disposto na alínea a) do n.o 1 do
art.o 209o do CPPT, lhe rejeitou liminarmente a oposição deduzida
contra execução fiscal instaurada pela Câmara Municipal de Lisboa
para cobrança coerciva de dívidas provenientes de taxas de ocupação
do subsolo no montante total de 209 400 000$00, dele interpôs recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo a Oponente “GDL — So-
ciedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA”, nos autos con-
venientemente identificada.

Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
jurisdicional, formulando as pertinentes conclusões a fls. 189 a 193,
que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos
legais.

A Recorrida Câmara Municipal de Lisboa contra-alegou também
em tempo processualmente útil evidenciando a bondade e acerto ju-
rídicos da sindicada sentença, assim reclamando a sua integral con-
firmação e o consequente improvimento deste recurso jurisdicional.

E em sucinto despacho o Mmo Juiz a quo sustentou o decidi-
do — cfr. fls. 225.

Depois, neste Supremo Tribunal, o Exmo. Magistrado do Ministério
Público emitiu mui douto parecer suscitando a questão prévia da in-
competência, em razão da hierarquia, nos termos do disposto nos
arts. 21o n.o 4, 32o n.o 1 al. b) e 41 n.o 1 al. a) do ETAF, por, em
seu esclarecido entender, o presente recurso não versar exclusivamente
matéria de direito,

Uma vez que, aduz, nas conclusões I e X das respectivas alegações
a Recorrente afirma “ . . . factos que o M.mo Juiz” a quo “não es-
tabeleceu nem, por qualquer forma, levou em conta na decisão recorrida”.

O que “ . . . significa que o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito, circunstância que obsta a que este STA dele possa conhecer . . .

Reclama, assim, decisão que, acolhendo o entendimento sufragado,
declare a suscitada incompetência em razão da hierarquia.

Notificada a Recorrente para, querendo, se pronunciar — art.o 704o

do CPC —, pelo requerimento de fls. 237 e dando por adquirido
que o referido parecer consubstanciava já acórdão a decretar a arguida
incompetência, em razão da hierarquia, veio aos autos, desde logo,
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requerer a respectiva remessa à Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo de Lisboa.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em primeiro lugar e pre-
judicialmente, da arguida incompetência em razão da hierarquia.

Questão que, aliás sem controvérsia, não pode deixar de proceder.
Na verdade e como bem proficientemente evidencia o Ilustre Ma-

gistrado do Ministério Público, nas apontadas conclusões das suas
alegações a Recorrente invoca (afirma) factos que não só não foram
fixados ou estabelecidos no impugnado despacho, como nele, natu-
ralmente, não foram considerados em sede de fundamentação do
decidido.

Nas apontadas conclusões a Recorrente afirma:
“I — A impugnação judicial do tributo em causa foi, pelo próprio

Tribunal a quo, julgada idónea para produzir o efeito da suspensão
da Execução pedida em 13.10.1997;

[. . .]
X — Ao julgar que . . . o M.mo Tribunal a quo ignorou que a Sus-

pensão da Execução foi pedida em 13.10.1997, em tempo útil, e que
a demora do seu deferimento não deveria prejudicar quem a reque-
reu, . . .”.

Ora, compulsada a impugnada decisão de indeferimento liminar
da oposição, imperioso é concluir que nela o Mmo Juiz a quo con-
siderou antes que “. . .  o oponente foi citado para a execução n.o 27510/
97, de que o presente processo constitui apenso em 2/10/1997 (cfr. cópia
de documentos juntos a fls. 148 e 149 dos autos). A p. i. deu entrada
neste Tribunal somente em 3/12/2001 (cfr. carimbo de entrada aposto
a fls. 2 dos autos)”.

E que, assim, “ . . . o prazo de trinta dias para deduzir oposição,
computado a partir de 3/10/1997 . . . , terminou no dia 3/11/1997. . .”.

Porque assim, importa concluir que o presente recurso não versa
efectiva e exclusivamente matéria de direito e que, por isso mesmo,
procede integralmente a suscitada questão prévia da incompetência
em razão da hierarquia desta Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.

Já que, na verdade e nos termos das aplicáveis e invocadas dis-
posições legais, é antes o Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário, o hierarquicamente competente para dele
conhecer.

Assim e ante o disposto no art. 705o no 1 do CPC para o julgamento
sumário pelo Relator, até por maioria de razão e sem necessidade
de outros ou melhores considerandos ou formalidades,

Nos termos dos invocados arts. 32 n.o 1 al. b) e 41 n.o 1 al. a)
do ETAF e 280o n.o 1 do CPPT, com referência ao art. 109 n.o 2
daquele estatuto,

Acordam os Juízes desta Secção em julgar procedente a “questão
prévia” suscitada pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público e,
consequentemente, declarar a Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do objecto do presente recurso,

Indicando como competente, para tanto, a Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, ao qual, após o even-
tual trânsito, haverão de ser remetidos os presentes autos face ao
requerido a fls. 237.
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Custas pelo Recorrente, fixando a taxa de justiça em 95 Euros
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Bran-
dão de Pinho — Almeida Lopes (vencido, pois entendo o STA
competente).

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Garantia prestada em processo executivo. Pedido do respectivo
cancelamento formulado em processo de impugnação
judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As questões relativas à prestação de garantia na execução
fiscal, apreciação da sua suficiência, dispensa, reforço,
redução e levantamento, são de suscitar no processo de
execução fiscal, e nele devem ser resolvidas pelo órgão
da Administração Fiscal que dirige a execução, sem pre-
juízo da intervenção que ao Juiz é atribuída pela lei.

2 — Não pode formular-se, na impugnação judicial de um
acto tributário de liquidação, nem nele pode ser apreciado,
o pedido de cancelamento da garantia prestada na exe-
cução, e atribuição de indemnização, por ser pretensa-
mente inconstitucional a exigência de tal prestação.

3 — É nulo o despacho do juiz que, perante o pedido descrito
no antecedente no 2, e desligando-se dele, decide não
declarar a caducidade da garantia, por não ter decorrido
o prazo do artigo 183o-A do Código de Procedimento
e de Processo Tributário.

Recurso n.o 620. Recorrente: Corticeira Amorim, S. A.; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

1.1. CORTICEIRA AMORIM INDÚSTRIA, S.A., com sede em Me-
ladas, Moselos, Santa Maria da Feira, recorre do despacho do Mmo.
Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro que indeferiu
o seu pedido de declaração da ilegalidade da garantia prestada em
execução fiscal, com os consequentes cancelamento e atribuição de
indemnização.

Formula as conclusões seguintes:

“I

O despacho de indeferimento do pedido de caducidade da garantia
bancária prestada no processo de execução fiscal n.o 3441-98/101247.9
deve ser revogado por violar o disposto no artigo 183o-A do CPPT,
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uma vez que o prazo de 1 ano da apresentação da reclamação graciosa,
sem que esta esteja decidida já decorreu.

II

O artigo 11o da Lei n.o 15/2001 de 05 de Junho é inconstitucional
por violação do disposto nos artigos 2o, 13o, 18o, n.o 2 e 103o da
CRP por não haver razão para distinguir entre os processos novos
e os em curso à data da entrada em vigor da Lei n.o 15/2001 de
05 de Junho, já que as razões de justiça material que valem para
os novos processos se aplicam igualmente aos processos em curso.

III

O artigo 52o da LGT é inconstitucional por violação do disposto
nos artigos 18o, n.o 2 e 103o, n.o 3 da CRP, já que não há razão
suficiente para exigir garantia quando não está em causa um interesse
do Estado que só existe quando há motivo para recear a dissipação
ou ocultação de bens que constituem a garantia geral do crédito do
Estado.

IV

O pedido de indemnização por prestação indevida da garantia ban-
cária é atempado e cabível, devendo a mesma ser fixada pelo Tribunal
de 1a Instância em decorrência da nulidade da mesma prestação,
nulidade que decorre directamente do disposto no artigo 103o, n.o 3
da CRP ao dispor que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos
que não tenham sido criados nos termos da Constituição.

Nestes termos e nos demais de direito, deve o presente recurso
ser julgado totalmente procedente por provado, com a consequente
revogação do despacho recorrido, por violação do disposto no artigo
183o-A do CPPT e que seja determinado ao Tribunal Tributário de
1a Instância a declaração de caducidade requerida com a consequente
fixação da indemnização pela prestação da garantia”.

1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal é

de parecer que o recurso não merece provimento, por improcederem
ambas as questões suscitadas: nem o artigo 11o da lei no 15/01, de
5 de Junho, viola o princípio constitucional da igualdade, nem o artigo
52o da Lei Geral Tributária (LGT) ofende “o princípio dos direitos,
liberdades e garantias dos cidadãos previsto no arto 18o” da Cons-
tituição.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmos. Adjuntos.
2.1. Estamos no âmbito de um processo de impugnação judicial

que visa o acto tributário de liquidação de imposto sobre o rendimento
das pessoas colectivas (IRC) do ano de 1993, no qual se peticiona
a anulação desse acto, com fundamento na sua ilegalidade.

A pretensão da impugnante não foi, ainda, apreciada pelo Tribunal,
posto que, antes que tal ocorresse, a mesma impugnante apresentou,
no falado processo, em 4 de Outubro de 2001, um requerimento
em que, alegando ter prestado, em 12 de Janeiro de 1999, garantia
bancária com vista a obter a suspensão da execução fiscal contra
si pendente, pediu “que seja declarada a ilegalidade da garantia ban-
cária prestada e notificada a entidade bancária emitente da mesma
para o seu cancelamento e determinada a indemnização” a que se
entende com direito, face àquela ilegalidade, que funda na violação
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do disposto nos artigos 103o no 3 e 18o no 2 da Constituição da Re-
pública Portuguesa (CRP).

O requerimento foi indeferido pelo despacho recorrido, no qual
se entendeu que, “quer a referida norma do arto 11o da L. 15/2001,
de 5 de Junho, quer a norma do arto 52o, da Lei Geral Tributária,
se apresentam com conformidade à Constituição, determinando, cau-
telarmente, a necessidade de prestação de caução para suspender
a execução”. Isto porque “em causa estão apenas medidas cautelares
de ordem patrimonial, tendo sempre o contribuinte direito de obter
indemnização contra o Estado quando possa vir a demonstrar que
o processo de execução fiscal contra si instaurado, em concreto, carecia
de fundamento legal, e lhe causou dano”.

2.2. O processo de impugnação judicial dos actos tributários visa
a declaração da sua nulidade, ou inexistência, ou a anulação, pelos
tribunais, do acto afrontado, por vícios de que enferme, cometidos
aquando da sua prática, ou em momento anterior, no procedimento
que a ela conduziu, se, neste último caso, tais vícios forem de molde
a contagiar o acto tributário - cfr. os artigos 118o nos 1 e 2, alínea
a), 120o e 143o do Código de Processo Tributário (CPT) e, hoje,
os artigos 97o no 1, alínea a), 99o e 124o do Código de Procedimento
e de Processo Tributário (CPPT).

São nele admitidos os incidentes da falsidade, da assistência e da
habilitação, nos termos do artigo 147o no 1 do CPT, e, nos do artigo
127o no 1 do CPPT, os da assistência, da habilitação e de apoio
judiciário.

A execução fiscal, aliás, como qualquer outra execução, visa a co-
brança coerciva de dívidas, como se vê nos artigos 233o do CPT e
148o do CPPT.

É um processo de natureza judicial, como já antes se entendia
e a Lei Geral Tributária expressamente afirma, no seu artigo 103o no

1, sem prejuízo de ser instaurada e se desenvolver perante órgãos
da Administração Tributária, que nela praticam os actos de natureza
não jurisdicional que couberem - artigos 43o alínea g) e 237o do CPT,
e 10o, no 1, alínea f), 149o, 150o e 151o do CPPT.

Entre tais actos incluem-se os concernentes à prestação de garantia,
quando a ela houver lugar, e às respectivas vicissitudes - apreciação
da suficiência, dispensa, reforço, redução, levantamento. É o que se
extrai das disposições dos artigos 267o, 281o no 2, 282o nos 7 e 8
e 282o do CPT e 169o, 170o, 183o, 195o, 199o nos 8, 9 e 10 do CPPT.

Em súmula, tudo quanto respeite à garantia prestada no âmbito
da execução fiscal, quer tenha em vista a sua suspensão, quer o pa-
gamento em prestações da dívida exequenda, é da competência do
órgão da Administração Fiscal perante o qual corre o processo exe-
cutivo, sem prejuízo, é claro, da intervenção que ao juiz é atribuída,
no CPT, pelo artigo 237o nos 2 e 3, e, no CPPT, pelo artigo 151o no 1.

2.3. A não ser que se trate da verificação da caducidade da garantia
prestada para suspender a execução, caso em que a competência cabe
ao tribunal tributário de 1a instância onde pender o processo judicial
tributário demorado - na circunstância, a impugnação judicial.

A hipótese está prevista no artigo 183o-A do CPPT, aonde foi
introduzido pela lei no 15/2001, de 5 de Junho.

O nosso sistema legal não previa, até então, a possibilidade de
a garantia caducar quando, por motivo não imputável ao interessado,
o procedimento ou processo que motivou a suspensão da execução
não finde dentro de um determinado lapso de tempo.
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Acontece que, no presente caso, a recorrente não foi junto do
juiz pedir que julgasse verificada a caducidade da garantia. Antes,
o que peticionou foi o seu cancelamento e a atribuição de indem-
nização, por ser ilegal exigência de prestação da mesma garantia.
Mesmo que agora pretenda, no recurso, ter requerido “a declaração
de caducidade da garantia prestada”, o que lhe foi indeferido “por
ainda não haver decorrido, no processo em análise, o prazo esta-
belecido na lei para esse efeito”.

De resto, nem seria razoável que a recorrente invocasse, no mo-
mento em que o fez, a caducidade da garantia, pois era bem evidente
que não estava decorrido o prazo seu pressuposto - falta de decisão
da impugnação no prazo de dois anos -, uma vez que apresentara
a respectiva petição inicial em 18 de Julho de 2001, e veio com o
requerimento sobre que se debruçou o despacho em crise em 4 de
Outubro seguinte - menos de três meses depois.

Em súmula, o pedido formulado pela recorrente não foi o de de-
claração de caducidade da garantia prestada, mas o de declaração
da sua ilegalidade, com os consequentes cancelamento e atribuição
de indemnização.

2.4. Ora, o que se decidiu, no despacho recorrido, não foi o que
pedia a recorrente.

Esta queria que se declarasse inconstitucional a exigência de ga-
rantia para obter a suspensão da execução fiscal, com a consequência
de se determinar o respectivo cancelamento, atribuindo-se-lhe uma
indemnização que a compensasse dos encargos suportados com a sa-
tisfação daquela ilegal exigência.

O despacho recorrido respondeu que não julgava verificada a ca-
ducidade da garantia por não estar volvido o respectivo prazo
temporal.

Não há, pois, correspondência entre o pedido e o julgado.
Ora, quando a sentença se alheia completamente do pedido, é,

por natureza, nula.
A tanto não obsta a enumeração das nulidades da sentença, cons-

tante do artigo 125o do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário (CPPT) e, antes, no artigo 144o do Código de Processo Tri-
butário (CPT) - veja-se, ainda, o artigo 668o no 1 do Código de Processo
Civil (CPC).

“É que, aí, se trata sempre de casos em que os actos ou omissões
respectivos se referem à matéria a julgar.

Não é o caso dos autos em que a parte decisória da sentença (...)
não tem qualquer atinência com o petitório”.

“Pelo que, assim, o tribunal não julgou sequer a matéria em causa,
não compôs o litígio.

Aliás, o dito arto 668o bem pode reportar-se a meras causas de
anulabilidade da sentença, uma vez que não são de conhecimento
oficioso.

Pelo que não contempla as verdadeiras hipóteses de nulidade pró-
pria e de inexistência da decisão.

O arto. 156o no 2 do CPCivil conceitua a sentença como o acto
pelo qual o juiz decide a causa principal...”, aplicando a norma ao
caso concreto, determinando a tutela jurídica que o direito objectivo
concede a um determinado interesse.

Ora, a sentença em causa não se refere ao objecto do processo,
não observa o seu princípio fundamental: “a adequação ao pedido,
do qual se desliga completamente, pelo que é inexequível ou ineficaz,
não podendo produzir quaisquer efeitos”.
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A transcrição acabada de fazer, que com toda a propriedade se
aplica ao nosso caso, é do recente acórdão - 29 de Maio de 2002 -
deste Tribunal, proferido no processo no 26387.

2.5. Sendo nulo o despacho recorrido, haveria que declarar essa
nulidade e devolver o processo ao Tribunal recorrido, para apreciação
do pedido que lhe foi feito.

Não é assim, por uma razão que resulta já do que anteriormente
se disse.

A garantia é prestada no processo executivo, perante a entidade
que o dirige, sendo nesse mesmo processo que devem apreciar-se
e decidir-se todas as questões que se coloquem relativamente a ela
- maxime, o seu cancelamento.

Como assim, os tribunais tributários não podem, num qualquer
processo judicial tributário, determinar o cancelamento da garantia
prestada num processo executivo a correr perante um órgão da Ad-
ministração Fiscal.

No caso vertente, a questão foi suscitada num processo de im-
pugnação judicial de acto tributário de liquidação, que não é meio
processual aonde possa ser suscitada e resolvida.

O que significa que o incidente, anomalamente enxertado no pro-
cesso, não pode nele ser apreciado e decidido.

E, não o podendo ser, não há que devolver o processo à 1a instância,
para proferir nova decisão, em substituição da declarada nula.

A questão colocada pela recorrente deve, antes, ser apresentada
no processo executivo aonde a garantia está prestada, para aí ser
resolvida.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em declarar a nulidade do despacho recorrido e, pelo atrás dita ina-
dequação do processo, negar provimento ao recurso.

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

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Baeta de Queiroz (relator por ven-
cimento) — Benjamim Rodrigues — Fonseca Limão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Incompetência hierárquica do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas tem
competência para conhecer dos recursos interpostos di-
rectamente das decisões dos tribunais tributários de 1.a
instância quando estes tenham como exclusivo funda-
mento matéria de direito.

2 — Não está nessa situação aquele recurso em que o re-
corrente controverta o juízo probatório efectuado pela sen-
tença da 1a instância sobre os elementos probatórios cons-
tantes dos autos quanto a saber se, a quando da no-
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tificação da liquidação, foram entregues ao recorrente
todos os elementos em que se fundamentou o acto de
liquidação.

Recurso n.o 621. Recorrente: Arlindo Martins dos Anjos Henriques;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ben-
jamim Rodrigues.

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

A — O relatório
1 — ARLINDO MARTINS DOS ANJOS HENRIQUES, identi-

ficado com os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformado com
a sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Aveiro, de
30/11/2001 a qual, julgando procedente a excepção da caducidade
do direito de impugnar, absolveu a FAZENDA PÚBLICA do pedido
formulado na impugnação judicial, de anulação do acto de liquidação
do IRS relativo ao ano de 1994, do montante de 576 488$00, dela
recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua re-
vogação e a sua substituição por outra decisão em que se considere
ter sido tempestivamente apresentada a impugnação e se conheça
do mérito da causa.

2 — Refutando o decidido, a recorrente pretexta, entre o mais,
nas conclusões das suas alegações, o seguinte:

«. . .
B) Fundamenta-se a recorrida decisão na alegada existência de

elementos juntos aos autos, os quais não provam que tenham sido
facultados ou enviados, com a notificação de 29 de Maio de 1998,
todos os elementos que fundamentam a impugnada decisão que levou
à liquidação oficiosa de IRS.

C) O recorrente formulou requerimento à Administração Fiscal,
em 25.09.1998, de certidão integral da decisão ajuizada, de resto,
ao abrigo do disposto no então art.o 22o do CPT, que mereceu Des-
pacho de indeferimento de 03 de Novembro de 1998.

D) Fundamentação essa que não tinha sido enviada ao Recorrente
no momento da notificação do “DOCUMENTO DE COBRAN-
ÇA — 20” n.o 5322134675 acompanhada de uma informação anexa,
consistente num impresso de IRS preenchido pela administração fiscal
e cujo modelo se designa IRS — Documento de Correcção DC2 — Do-
cumento Base tendo como folha de rosto a notificação de ‘‘COR-
RECÇÕES TÉCNICAS AO IRS DE 1994”.

. . .»
3 — A recorrida FAZENDA PÚBLICA não contra-alegou.
4 — No seu parecer, o Exmo. Procurador-Geral da República opi-

nou no sentido deste Supremo Tribunal se julgar hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso por este não ter por exclusivo
fundamento matéria de direito, porquanto, nas conclusões B) e D)
das suas alegações de recurso, o recorrente contradita a asserção
feita na sentença de que lhe foram facultados, com a notificação,
todos os elementos que fundamentaram a liquidação e que foi por
virtude disso que requereu a fundamentação nos termos e para os
efeitos do art.o 22o do CPT.

5 — Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada pelo Mi-
nistério Público, nenhuma lhe respondeu.

B — A fundamentação
6 — A questão prévia
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(1) Emergente, entre outros, dos arts 511o no 1, 653o, 655o, 657o, 659o, 646o no 4, 722o

n.os 1 e 2 e 729o no 2 do C. P. Civil.
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7 — A questão prévia da incompetência hierárquica deste Supremo
Tribunal para conhecer do recurso.

7.1 — Dada a prioridade de conhecimento de que goza a questão
que foi suscitada pelo Exmo. Magistrado do M.o P.o por a mesma,
a proceder, obstar ao conhecimento do objecto do recurso em virtude
de respeitar à própria competência do tribunal e o julgamento de
tal matéria preceder o de qualquer outra (art.os 101o e 102.o do C.
P. Civil e 3o da L.P.T.A.), sendo certo que ela é, até, de conhecimento
oficioso, dela se passa a conhecer imediatamente.

O art.o 32o n.o 1 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 tributários
de 1.a instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito».

Por seu lado, resulta do disposto no art. 41o no 1 al. a) do mesmo
E.T.A.F. que a competência para conhecer destes recursos cabe à
Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo
quando os mesmos tenham por fundamento matéria que não seja
exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria de facto.

A questão da competência do tribunal 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 ale-
gações, pois é nelas que o recorrente tem de condensar as causas
de pedir a que atribui a susceptibilidade jurídica, segundo a sua óptica,
de 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 vertidas,
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 devolve-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 (1) para avaliar se as afirmações feitas nas
conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão recorrida,
enformadas dentro do princípio dispositivo, traduzem uma questão
de facto ou uma 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 pro-
batório.

7.2 — Ora, examinadas as transcritas conclusões B) e D) das ale-
gações de recurso apresentadas pelo recorrente, verifica-se que este
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põe em crise, nelas, o juízo de facto que foi feito pela sentença re-
corrida, segundo o qual “face aos elementos constantes dos autos
o impugnante foi notificado da liquidação impugnada em 29 de Maio
de 1998, tendo-lhe sido facultados, então, todos os elementos que
fundamentaram essa liquidação. Essa fundamentação era não só toda
a fundamentação da liquidação, como. . .”. Na verdade, o recorrente
sustenta ali que “os elementos juntos aos autos não provam que te-
nham sido facultados ou enviados todos os elementos que funda-
mentam a impugnada decisão que levou à liquidação do IRS” e que
foi precisamente por essa fundamentação não ter sido enviada ao
recorrente, no momento da notificação do “DOCUMENTO DE CO-
BRANÇA — 20” N.o 5322134675 acompanhada de uma informação
anexa, consistente num impresso de IRS preenchido pela adminis-
tração fiscal e cujo modelo se designa IRS — Documento de Correcção
DC2 — Documento Base tendo como folha de rosto a notificação de
“CORRECÇÕES TÉCNICAS AO IRS DE 1994”, é que a requereu
à administração fiscal, em 25.09.1998, nos termos do art.o 22o do
CPT.

Resulta, pois, evidente que o recorrente controverte, no recurso,
a correcção do juízo probatório que, sobre os elementos probatórios
juntos aos autos, foi efectuado pela sentença recorrida quanto à
matéria de facto da colocação à disposição do recorrente e à entrega
ao mesmo de todos os elementos que fundamentaram a liquidação.

Assim sendo, o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria
de direito, já que não se cinge apenas à determinação e aplicação
de regras de direito. Deste modo, o tribunal competente para dele
conhecer não é este Supremo Tribunal, mas sim aquela referida
Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Admi-
nistrativo.

C — A decisão
8 — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta

formação em, julgando procedente a questão prévia, declarar este
tribunal hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso,
cabendo essa competência à Secção de Contencioso Tributário dó
TCA, para quem o recorrente poderá pedir a remessa dos autos
nos termos do art.o 18o n.o 2 do Código de Procedimento e de
Processo Tributário.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de E 75 e procuradoria
de 50 %.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Indeferimento liminar.
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Doutrina que dimana da decisão:

Só deve indeferir-se liminarmente a petição de embargos de
terceiro, com fundamento em manifesta improcedência,
quando aquela improcedência da pretensão do autor for
tão evidente que se torne inútil qualquer instrução e dis-
cussão posterior.

Recurso n.o 635. Recorrente: Alfa Touristik GmbH & Co.; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. António Pimpão.

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

1. ALFA TOURISTIK GMBH & CO recorre da decisão que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 1o Juízo, 2a Secção,
rejeitou liminarmente os presentes embargos de terceiro, nos termos
dos artos 167o e 2o, al. e) do CPPT e 354o do CPC, por ser manifesta
a sua improcedência.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
I) A sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos de ter-

ceiro apresentados pela agora recorrente, considerando que a penhora
realizada não ofendeu qualquer direito desta porque o contrato “fi-
duciário” celebrado entre ela e a executada na execução a que se
referem estes embargos é, à luz da lei portuguesa, um mero mandato
sem representação.

II) O contrato fiduciário cuja qualificação é a base da decisão re-
corrida foi celebrado na Alemanha e sujeito à lei alemã (cfr. a cláu-
sula 7.a do mencionado contrato).

III) E é à luz dessa lei que, por via do disposto no no 1 do artigo 41o

do Código Civil, deve ser interpretado.
IV) Sendo certo que à luz da lei alemã o fiduciante (pode) opor-se

a uma penhora do bem objecto do contrato fiduciário, pois este bem
não está no património do fiduciário mas sim no do fiduciante.

V) Mas ainda que tal não entendesse, deveria o tribunal recorrido
ter averiguado qual a qualificação, à luz da lei alemã, do contrato
fiduciário.

VI) Deverá a sentença recorrida ser revogada e, em consequência,
admitidos os embargos apresentados pela recorrente.

O EMMP entende que o recurso merece provimento, pois que:
A petição só pode ser liminarmente indeferida se, dos seus próprios

termos, for evidente, manifesto, que a pretensão do embargante não
pode proceder [cfr. arto 474o 1 c) do CPC].

Para decidir como decidiu a decisão recorrida ”não se limitou à
análise perfunctória da petição, antes aproximou os factos articulados
à lei, interpretou o negócio jurídico titulado a fls. 52-56, traduzido
a fls. 61-64, a propósito do que discorreu, com alguma extensão, sobre
os contratos fiduciários, recorrente mesmo à doutrina.

Por isso a decisão recorrida fez um verdadeiro julgamento de mérito,
mas sem instrução, nem contraditório, o que significa que não era
caso de indeferimento liminar.

2.1. A decisão recorrida rejeitou liminarmente os presentes em-
bargos de terceiro por haver entendido que era manifesta a sua
improcedência.

É que ALFA TURISTIK GMBH & CO deduziu os presentes em-
bargos de terceiro à penhora realizada ao prédio urbano destinado
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a hotel, sito na Av. Columbano Bordado Pinheiro, lote 1330, em
Lisboa, pedindo o levantamento da mesma, pois que aquele hotel
terá sido adquirido e administrado pela executada, Alfa Investimentos
Turísticos, L.da, por via de contrato fiduciário, em nome e repre-
sentação da embargante, pelo que a propriedade e posse do imóvel
seria da recorrente e não da executada.

Nos termos da decisão recorrida pela análise da factualidade ale-
gada não se verificaria um dos três requisitos cumulativos para que
se possam deduzir embargos de terceiro e que consistiria em que
a penhora ofenda ou ameace de lesão a posse de terceiro ou qualquer
outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência.

Ainda segundo a decisão recorrida pelo negócio fiduciário uma
pessoa aliena a favor de outra um direito, mas com obrigação, para
esta, de só o exercer em vista de determinado fim, pois que se trata
de negócios celebrados na base da confiança entre os contraentes,
em que o fiduciante confia que o fiduciário não utilizará os seus
poderes senão na direcção acordada, na medida do fim a que o negócio
se destina.

E os negócios fiduciários distinguem-se da simulação (relativa) feita
com análogas finalidades pois que as partes quererem, de facto, que
a cláusula fiduciária só produza efeitos obrigacionais, não excluindo
portanto que, em face de terceiros e entre elas mesmas, a titularidade
dos respectivos bens ou direitos passe verdadeiramente para o fi-
duciário. Se este não cumpre aquela cláusula, a intenção das partes
é que o fiduciante só possa agir contra ele por via obrigacional, sujeito
pois aos riscos próprios duma posição meramente creditória.

Acrescenta que a doutrina distingue dois fins a que se destinam
os negócios fiduciários, um de mandato (fiducia cum amigo), outro
de garantia (fiducia cum creditore), tratando-se, na situação dos autos,
da figura do mandato sem representação (arts. 1180.o a 1184.o, do
Código Civil), na qual o mandatário se obriga para com outrem, man-
dante, a celebrar um acto jurídico no interesse desse outrem, que
todavia não lhe confere poderes representativos. Nesta situação, ca-
recendo de tais poderes, o mandatário não age em nome do mandante,
mas em nome próprio, o que significa afastamento do mecanismo
da representação, com a consequente integração na esfera do man-
datário dos efeitos decorrentes do acto celebrado em execução do
mandato. Por acto subsequente pode o mandatário fazer reflectir esses
efeitos na esfera do mandante, que não os receberá directamente,
como os receberia se o mandatário actuasse a título representativo.

Seria esta a situação que ocorre nos presentes autos o que resultaria
do contrato fiduciário apresentado que não consubstanciaria o in-
vocado mandato com representação (art.o 10.o da petição inicial).
Ocorrendo uma situação de mandato sem representação e não tendo
havido por parte da mandatária a transferência da propriedade dos
bens penhorados para a mandante, antes havendo em data muito
anterior à da penhora o registo daquela aquisição em nome da man-
datária, devem considerar-se esses bens como integrantes da esfera
jurídica da mandatária (executada), podendo, por isso, responder pelas
suas dívidas, o que resultaria das disposições conjugadas dos
art.s. 1180.o, 1181.o, n.o 1 e 1184.o do Código Civil.

Ainda segundo a decisão recorrida não se vislumbraria que a re-
corrente tenha posse ou outro direito sobre os bens penhorados in-
compatível com a penhora e susceptível de tutela em sede de processo
de embargos de terceiro já que por via do contrato fiduciário celebrado
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com a executada, o qual tem natureza meramente obrigacional, as-
sistir-lhe-á, direito a recorrer aos tribunais questionando indemnização
por eventual incumprimento contratual.

2.2. Contra o assim decidido insurge-se a recorrente, com a con-
cordância do EMMP, que defendem que os embargos de terceiro
deviam ser admitidos por não ocorrer situação enquadrável no âmbito
da rejeição liminar.

Para a recorrente o contrato fiduciário cuja qualificação é a base
da decisão recorrida foi celebrado na Alemanha e sujeito à lei alemã,
cláusula 7.a do mencionado contrato, devendo à luz dessa lei, por
via do disposto no no 1 do artigo 41o do Código Civil, ser interpretado
no sentido de que pode o fiduciante opor-se a uma penhora do bem
objecto do contrato fiduciário, pois este bem não está no património
do fiduciário mas sim no do fiduciante.

Acrescenta que ainda que se tal não entendesse, deveria o tribunal
recorrido ter averiguado qual a qualificação, à luz da lei alemã, do
contrato fiduciário, pelo que deviam ser admitidos os embargos apre-
sentados pela recorrente.

Para o EMMP a petição só pode ser liminarmente indeferida se,
dos seus próprios termos, for evidente e manifesto que a pretensão
do embargante não pode proceder não se limitando a decisão recorrida
a uma análise perfunctória da petição tendo efectuado um verdadeiro
julgamento de mérito, mas sem instrução, nem contraditório, pelo
que não era caso de indeferimento liminar.

Entende-se que, na situação concreta dos presentes autos, não de-
viam os embargos ter sido rejeitados liminarmente.

Na verdade, conforme doutamente refere o EMMP, a decisão re-
corrida para rejeitar liminarmente os presentes embargos necessitou
de qualificar juridicamente o contrato fiduciário, tendo-se socorrido
dos mais diversos autores para concluir que tal contrato integrava
um mandato sem representação.

Acresce que a recorrente questiona a aplicação do direito português
ao mencionado contrato fiduciário, sustentando que lhe é aplicável
o direito alemão, sendo certo que sobre tal questão não se pronuncia
a decisão de indeferimento liminar recorrida.

Mas independentemente do acabado de referir o certo é que a
recorrente sustenta ser a proprietária e possuidora dos bens penho-
rados perante aquele contrato e a lei alemã pelo que importa que
os embargos prossigam para que o tribunal se possa pronunciar sobre
a existência ou não de tal posse.

E, por isso, não é manifesta a improcedência dos presentes em-
bargos, pelo que os mesmos devem prosseguir.

Com efeito e conforme escreve Jorge de Sousa, CPPT, 3a edição,
p. 842, para haver lugar a indeferimento liminar é necessário que
se trate de uma situação evidente e indiscutível em termos de
razoabilidade.

É que, acompanhando o Prof. Alberto dos Reis, a propósito da
manifesta improcedência, como fundamento para o indeferimento li-
minar, o juiz só deve indeferir liminarmente 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 e seja manifesto
desperdício da actividade judicial.

Neste mesmo sentido se tem pronunciado a jurisprudência deste
STA (Cfr. os diversos acórdãos referidos por Jorge de Sousa, CPPT,
3a edição, p. 842).

Do exposto resulta que merece provimento o presente recurso.
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3. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso e revogar a decisão recorrida para que seja substituída por
outra que não indefira liminarmente os presentes embargos, com o
mesmo fundamento.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Emolumentos Notariais. Portaria 996/98 de 25.11. Procedência
da impugnação judicial. Juros Indemnizatórios (art. os 43o

n.o 1 da LGT e 61o do CPPT).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os juros indemnizatórios previstos no art.o 43o da LGT
e 61o do CPPT são devidos sempre que possa afirmar-se,
como no caso sub judicibus, que ocorreu erro imputável
aos serviços demonstrado, desde logo, pela procedência
de reclamação graciosa ou impugnação judicial da cor-
respondente liquidação.

2 — A imputabilidade do erro relevante aos serviços, para o
questionado efeito, é ainda independente da eventual ne-
cessidade de demonstração de culpa de qualquer dos seus
funcionários na elaboração da liquidação inquinada por
erro de direito.

Recurso n.o 699. Recorrente: FISIPE — Fibras Sintéticas de Portugal,
SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons. Dr. Alfredo
Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a aliás douta sentença do TT de 1a Instância
de Setúbal que lhe julgou apenas parcialmente procedente a impug-
nação judicial que deduzira contra liquidação de emolumentos do
registo nacional de pessoas colectivas no montante de 6 937 584$00
e improcedente quanto aos também oportunamente reclamados juros
indemnizatórios, dela interpôs recurso para esta Secção de Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a Impugnante
Fisipe — Fibras Sintéticas de Portugal, S. A.

Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
jurisdicional e, pugnando pela revogação do sindicado julgado, for-
mulou, a final, as pertinentes conclusões que, aqui e para os devidos
efeitos, se dão por integralmente reproduzidas (cfr. fls. 110 a 112).
Nelas invocando, em abono da tese que sufraga e em síntese e fun-
damentalmente, quer a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias, o acórdão de 12 de Julho de 1990, quer a
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jurisprudência desta Secção do STA, o acórdão de 17.01 de 2001,
proferido no processo n.o 23 308.

Não houve contra-alegações.
Depois, neste Supremo Tribunal, o Exmo. Magistrado do Ministério

Público emitiu sucinto mas douto parecer opinando pela procedência
do presente recurso jurisdicional já de harmonia com a jurisprudência
pacífica e reiterada da Secção que convoca e, a título de exemplo,
cita a mais recente.

Colhidos os vistos legais, e porque nada obsta, cumpre decidir.
A única questão que importa dirimir é tão-só a de saber se, anulada

como se mostra a impugnada liquidação de emolumentos, eram ou
não devidos os correspondentes, peticionados e ora controvertidos
juros indemnizatórios (cfr. art.o 43o n.o 1 da LGT ).

Sobre tal questão, tal como atentamente evidenciam quer a Re-
corrente quer o Magistrado do Ministério Público, é, com efeito, uni-
forme reiterada e pacífica a jurisprudência desta Secção de Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (ver, entre mui-
tos outros, os acórdãos de 31.10.2001, proferido nos processo n.o
26 167, de 07.11.2001, proferido no processo n.o 26.404, de 16.01.2002,
processo n.o 26 668, e de 06.02.2002, processo n.o 26 782), jurispru-
dência que, quer pela sua bondade, quer pela recomendada aplicação
aos casos análogos (cfr. art.o 8o n.o 3 do Código Civil), aqui importa
também consagrar, aplicando.

Na verdade e nos termos do invocado a aplicável art.o 43o n.o
1 da LGT, “ . . . pode dizer-se que tal erro fica demonstrado quando
procedem a reclamação graciosa ou a impugnação dessa mesma li-
quidação” (cfr. Lei Geral Tributária, de Leite Campos e Outros, 2a

Edição, pág. 181, nota 2, e Jorge Sousa, in CPPT Anotado, 2a Edição
pág. 309),

Pois que “. . . a Administração actuou com erro nos pressupostos
de direito, na liquidação dos emolumentos, com base numa interpretação
errónea da predita directiva e consequente legalidade da Portaria 996/98,
quando esta está, nos preditos termos, em desconformidade com aquela”.

Assim, “. . . Havendo erro de direito na liquidação e sendo ela efec-
tuada pelos serviços, é à administração tributária que é imputável esse
erro, sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer
informação do contribuinte.” E a questionada imputabilidade do erro
relevante para o controvertido efeito é ainda “. . . independente da
demonstração da culpa de qualquer dos seus funcionários . . .” pois
a letra da lei aponta “. . . manifestamente no sentido de poder servir
de base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do próprio
serviço, globalmente considerado... (nesse sentido, pode ver-se Freitas
do Amaral, Direito Administrativo, volume III, página 503)”.

Já que “A administração tributária está genericamente obrigada a
actuar em conformidade com a lei (arts. 266o n.o 1 da CRP e 55o

da LGT), pelo que, . . . qualquer ilegalidade não resultante de uma
actuação do sujeito passivo será imputável a culpa dos próprios serviços.”
(citações dos referidos acórdãos).

São, pois, devidos os questionados juros indemnizatórios.
Em face do exposto e sem necessidade de outros ou melhores

considerandos, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao pre-
sente recurso e, consequentemente, em revogar o impugnado seg-
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mento decisório da sindicada sentença e, assim, julgar também pro-
cedente a impugnação judicial quanto aos questionados juros.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Bran-
dão de Pinho — Almeida Lopes.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Impugnação judicial. Inutilidade superveniente da lide. Pres-
crição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A prescrição da obrigação tributária não constitui, a se,
fundamento de impugnação judicial, por não respeitar
à legalidade do acto de liquidação mas, antes, à sua
eficácia.

2 — Deve contudo conhecer-se da mesma, e oficiosamente,
em tal meio processual, com atinência à respectiva inu-
tilidade superveniente da lide, determinante da extinção
da instância, ut art.o 287o al. e) do C.P.Civil.

Recurso n.o 723. Recorrente: Fazenda Publica; Recorrido: Martins
Gago & Nogueira, Lda; Relator: Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, proferida em
22/Out/01, que, por inutilidade da lide, julgou extinta a instância,
nos termos do art.o 287o al. e) do CPCivil, ex vi do art.o 2o al. e)
do CPT, na impugnação judicial deduzida por MARTINS GAGO
& NOGUEIRA, Lda. contra a liquidação de IVA e juros compen-
satórios, de 1986, no total de 5.230.962$00.

Fundamentou-se a decisão na prescrição da dívida.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1 — A impugnação judicial é instrumento processual impróprio

para nele se conhecer da prescrição da obrigação tributária.
É que,
2 — a impugnação judicial tem por objecto a validade do acto tri-

butário, sendo que a prescrição não constitui qualquer ilegalidade
do mencionado acto mas respeita tão-só à sua eficácia.

3 — Decorre do exposto que a decisão recorrida, ao declarar pres-
crita a obrigação tributária atinente ao IVA, juros compensatórios
e acréscimo, respeitante a 1986, cuja liquidação vem impugnada nos
autos em epígrafe, fez uma aplicação inadequada do disposto nos
arts 120o e 143o do CPT e arts 99o e 124o do CPPT, pelo que deverá
ser revogada, com as legais consequências”.

A impugnaste não contra-alegou.
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O Exmo magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não pro-
vimento do recurso, “nos termos da jurisprudência, hoje quase pacífica,
da secção, tirada em numerosos casos idênticos”, que cita.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“1 — A Administração Fiscal em 21/9/1988 procedeu a liquidações

adicionais de IVA, referentes ao ano de 1986, no valor global de
esc. 3 537 194$00, a que acrescem juros compensatórios no montante
de esc. 1 605 368$00 e um agravamento de esc. 88 400$00 num total
de esc. 5 230 962$00, as quais foram devidamente notificadas à im-
pugnante em 13 de Novembro de 1987, como resulta da informação
de fls. 7 e 8 e dos docs. de fls. 14 a 37;

2 — Em 711011988, foi intentada reclamação da liquidação aqui
em discussão, como resulta da informação de fls. 7 e 8;

3 — Não tendo sido pago tal imposto foi instaurada a execução
fiscal no 41300189, em 28/12/1989, como resulta da informação de
fls. 7 e 8;

4 — A presente impugnação judicial foi intentada em 5/2/1990, co-
mo resulta do carimbo aposto no rosto da petição inicial a fls. 2’’.

Vejamos, pois:
Como é sabido, trata-se na impugnação judicial, de um contencioso

de anulação, que não de plena jurisdição — cfr. Alberto Xavier, As-
pectos Fundamentais do Contencioso Tributário, págs. 43 e
segs. — sendo o seu objecto o acto tributário, através de ‘‘qualquer
ilegalidade” ou “vício” — cf. o art.o 5o do CPCI, ainda aplicável nos
autos, em vista da sua ‘‘anulação total ou parcial”.

Assim, se o pedido impugnatório procede, o tribunal anula o acto,
pela existência de qualquer ilegalidade.

Pelo que tem este tribunal entendido que a prescrição da obrigação
tributária — “da dívida exequenda”, na expressão legal — , embora
de conhecimento oficioso, não é fundamento de impugnação judicial
mas de oposição à execução fiscal.

Na verdade, não pode confundir-se a validade do acto tributário
com a sua eficácia.

Basicamente, os requisitos de validade dizem respeito aos próprios
elementos do acto: forma, competência, objecto, pressupostos, fim,
sujeitos — cfr. Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, págs. 425
e segs.

Por sua vez, a eficácia contende com a realização do acto na ordem
jurídica, não tem a ver com a sua validade, surgindo só, em regra,
com a concretização desta, logo que estejam preenchidos os requisitos
da sua existência e validade.

Acto eficaz é o acto passível de execução material ou jurídica —
cfr. Rogério Soares, Direito Administrativo, págs. 180 e segs.

E, praticado o acto, a sua eficácia há-de consumar-se num de-
terminado prazo; decorrido este, ela já não pode ter lugar.

O decurso do prazo de prescrição extingue o direito do Estado
à “cobrança” do imposto e não tendo pois a ver com a sua validade
ou existência do acto tributário e, em consequência, com a sua le-
galidade, não é fundamento de impugnação judicial mas de oposição
à execução — art.o 176o al. d) do CPCI.

Cfr, por todos, o Ac. deste STA de 06/Out/94 Rec:18.149.
No ponto tem, pois, razão a recorrente.
Todavia, não foi essa, em rigor, a abordagem da sentença recorrida.
Esta, tendo embora a prescrição como fundamento de impugnação,

acabou, todavia, na decisão propriamente dita, não por a considerar
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como fundamento, a se, de ilegalidade do acto de liquidação, mas
apenas como sustentáculo da inutilidade da lide e consequente ex-
tinção da instância, nos preditos termos.

E, aí, com inteira razão e plenamente dentro da legalidade.
É que, em tal circunstancialismo, a lide impugnatória não tem qual-

quer utilidade.
Na verdade, a sua improcedência não teria quaisquer consequências,

uma vez que já não poderia, mercê da predita prescrição da dívida,
ser instaurada execução fiscal, que se o fosse, logo soçobraria, mesmo
sem oposição, dado o carácter oficioso do conhecimento da mesma.

Ou seja: a questão não radica na inclusão da prescrição da obrigação
tributária em termos de ilegalidade da liquidação mas, em termos
processuais, da utilidade da lide impugnatória que, assim, não pode
ter qualquer reflexo na relação substancial respectiva, pelo que a
sua continuação seria para inutilidade.

Cfr, aliás, no sentido exposto, os recentes Acórdãos do STA de
15/05/02, Rec. 365, 30/04/02, Rec. 145 e 20/03/02, Rec. 144.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Brandão de Pinho (relator) — Al-
meida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Emolumentos registrais. Aplicação retroactiva da Portaria
n.o 322-A/2001, de 14/12.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — De acordo com o disposto no n.o 1 do art.o 10o da Lei
de Alteração ao Orçamento n.o 85/2001, de 4/8, a Portaria
n.o 996/98, de 25/11, relativa aos emolumentos notariais
e registrais, continuou em vigor até à entrada em vigor da
Portaria n.o 322-A/2001, de 14/12, que veio regular de novo
toda a matéria, e por esse modo o legislador estabeleceu
que a mesma continuasse a ser aplicada pela administração
competente, e decorrentemente, pelo tribunal, este por via
do controlo de legalidade sobre esses actos da sua aplicação.

2 — O que legislador dos n.o 3 e 4 do art.o 10o da referida
Lei n.o 85/2001 determinou foi, dentro de uma óptica de
ressalva à inconvertabilidade do caso julgado formado sobre
o conteúdo do acto, ou seja, fora do campo dos actos
ditos renováveis ou anulados com base em vícios formais
ou procedimentais, a renovação inovatória do acto tributário
anulado, antes praticado com base na lei em vigor ao tempo,
mas agora por aplicação retroactiva da lei superveniente
(a nova Tabela) e não a salvaguarda, pelo tribunal, do
acto administrativo-tributário anterior, praticado por apli-
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cação da lei em vigor ao tempo, mas agora com aplicação
da nova lei superveniente.

3 — O n.o 3 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001, de 4/8, ao de-
terminar a aplicação retroactiva da Portaria
n.o 322-A/2001 apenas ‘‘aos actos registrais e notariais
cuja anterior liquidação emolumentar tenha sido anulada
por decisão judicial”, explica-se por só assim poder fun-
cionar o mecanismo ou sistema de ‘‘encontro de contas”
que o mesmo legislador veio a estatuir no número seguinte
do mesmo artigo como modo de resolução definitiva da
situação jurídica material controvertida.

Recurso n.o 749. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Change,
SGPS; Relator: o Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

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

A — O relatório
1. A FAZENDA PÚBLICA, dizendo-se inconformada com a sen-

tença do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, de 06/02/2002,
a qual, julgando procedente a impugnação judicial deduzida pela so-
ciedade CHANGE SGPS, identificada nos autos, anulou a liquidação
dos emolumentos do registo comercial pagos pela ora recorrida, do
montante de 2 484 271$00, e declarou serem-lhe devidos juros in-
demnizatórios nos termos do art.o 43o da LGT, dela recorre direc-
tamente para esta formação judicial, pedindo a sua revogação na
parte correspondente ao valor dos emolumentos que seriam devidos
nos termos do disposto no n.o 4 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001,
de 4/8, por força da aplicação da tabela aprovada pelo Decreto-Lei
n.o 322-A/2001, de 14/12, e da parcela correspondente à participação
emolumentar dos funcionários, bem como na parte relativa aos juros
indemnizatórios.

2. Contestanto a decisão recorrida e sintetizando o que deixou
afirmado nas suas alegações de recurso, assim concluiu a recorrente:

‘‘1) Ao anular a liquidação impugnada, a douta decisão recorrida,
não teve em consideração o disposto no n.o 4 do art.o 10o da Lei
n.o 85/2001, de 4/8, que restringe a anulação (restituição) ao excedente
do valor correspondente aos emolumentos devidos nos termos da tabela
aprovada pelo Decreto-Lei n.o 322-A/2001, de 14/12, e da parcela cor-
respondente à participação emolumentar dos funcionários.

2) Quando o acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por natureza
como por definição legal, é susceptível de mera anulação parcial - cfr.
Ac. da 2a Secção do STA de 16/05/2001, in rec. 25 532, e art.o 100o

da LGT’’ (itálico nosso).
3. A recorrida contra-alegou defendendo, em síntese, a manutenção

do julgado, quer quanto à anulação total do acto impugado, quer
quanto ao ordenado pagamento de juros indemnizatórios, e susten-
tando, também em resumo, que a tributação prevista no art.o 1o n.o 3
da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial é contrária ao di-
reito comunitário, por violar o art.o 10o da Directiva 69/335/CEE
e que, em todo o caso, o tributo em causa tem a natureza de imposto
por, muito embora estar em conexão com um serviço público, estar
manifestamente desligado, quanto ao seu montante, da actividade
da administração e deste modo enfermar do vício de inconstitucio-
nalidade, por ofensa aos art.os 103o n.o 2 e 165o n.o 1 al. i) da CRP.
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4. A Ex.ma Procuradora-Geral Adjunta emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso por adesão aos fundamentos da decisão
recorrida.

Com os vistos dos senhores juízes adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação
5. A questão decidenda.
É a de saber se a sentença recorrida devia ter decretado a anulação

do conteúdo do acto tributário apenas na parte que vá para além
do valor que resulte da aplicação do critério de tributação relativo
ao acto registral em causa constante da Portaria n.o 322-A/2001, de
14/12, por força do disposto no n.o 4 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001,
de 4/8.

6. O quadro de facto.
A matéria de facto dada como provada pela sentença recorrida

é a seguinte:
Em 24/08/1999 a impugnante pagou na Conservatória do Registo

Predial do Porto pela inscrição de um aumento de capital e alteração
parcial de pacto a quantia de esc. 2 484 271$00.

7. Do mérito do recurso.
A recorrente não controverte os fundamentos em que se baseou

a sentença para decretar a anulação dos emolumentos registrais li-
quidados e a sua restituição à ora recorrida acrescida de juros in-
demnizatórios. Ou seja, nas conclusões das suas alegações de recur-
so — e é consabido que o objecto do recurso se baliza por elas — a
Fazenda Pública não contesta o entendimento que foi seguido na
decisão recorrida de que os emolumentos registrais cobrados da ora
recorrida constituem imposições tributárias que se inserem no tipo
das taxas e que a sua exigência viola o disposto nos art.os 10o e 12o

da Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969, pre-
ceitos estes que eram directamente aplicáveis e podiam ser invocados
pela recorrente, com supremacia sobre o direito interno, de acordo
com o disposto no art.o 8o n.o 3 da Constituição da República
Portuguesa.

O que a recorrente controverte é que o tribunal, em vez de ter
decretado a anulação de todo o acto tributário, não tenha procedido
à cisão do seu conteúdo e decretado apenas a anulação da parte
que está para além do valor que resultaria da aplicação retroactiva
aos factos passados dos critérios de tributação que foram estabelecidos
pela Portaria n.o 322-A/2001, de 14/12, aplicação essa que seria de-
terminada pelo n.o 4 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001, de 4/8.

A pretensão da recorrente não merece, porém, acolhimento, a vários
títulos.

Em primeiro lugar, porque o n.o 1 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001
começa por prescrever que ‘‘mantêm-se em vigor as tabelas emolu-
mentares aplicáveis aos actos registrais e notariais aprovadas pela Portaria
n.o 996/98, de 25 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas
Portarias n.os 1007/98, de 2 de Dezembro, e 684/99, de 24 de Agosto”.
Sendo assim, perante linguagem tão clara, tem de concluir-se que
o legislador da Lei n.o 85/2001 estabeleceu que continuasse a ser
aplicado pela administração competente e, decorrentemente, pelo tri-
bunal, este por via do controlo de legalidade — que tal é o que se
exerce no contencioso tributário, por mor do disposto no art.o 6o

do ETAF — , o critério normativo de tributação dos actos em causa



(1) Não havendo aqui que curar, para a economia da decisão, se a administração poderá
alegar a ofensa do direito comunitário ou a inconstitucionalidade da norma para obstar
à sua aplicação no exercício da sua competência.

(2) Embora difícil de sustentar dado o facto do princípio da equivalência jurídica ou
do equilíbrio de prestações consentir uma tal adequação do ‘‘preço”, ao contrário do que
sucede com os impostos em que se está perante uma exacção patrimonial não causal de
qualquer benefício específico do obrigado tributário.

(3) A renovação dos actos anulados fundada em lei superveniente, diferentemente da
renovação dos actos ditos renováveis ou anulados com base em fundamentos formais ou
procedimentais, configura-se como uma excepção à inconvertabilidade do caso julgado. Cfr.
Mário Aroso de Almeida, Sobre a Autoridade do Caso Julgado das Sentenças de Anulação
de Actos Administrativos, 1994, págs. 144 e segs.

(4) Que não será de ter como se integrando na figura designada por aproveitamento
do acto administrativo, pois este supõe a manutenção do acto pela consideração do quadro
que já vigorava no momento da sua prática.
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(a inscrição no registo comercial do aumento de capital e de alteração
do pacto social) que constava da Portaria n.o 996/98 (1).

Depois porque, prefigurando que aquela tabela viesse a ser, efec-
tivamente, alterada em sequência da autorização parlamentar que
concedeu ao Governo, no n.o 2 do mesmo artigo, para a ‘‘conformação
das tabelas emolumentares ao disposto na Directiva n.o 69/335/CEE,
do Conselho, de 17 de Julho, relativa aos impostos indirectos sobre
as reuniões de capitais” e para a ‘‘adaptação das demais tabelas em
conformidade com o princípio de proporcionalidade da taxa ao custo
do serviço prestado”, o legislador, antecipando-se a tal momento le-
gislativo e pretendendo a sua aplicação retroactiva, determinou, logo,
no n.o 3 do mesmo artigo, que ‘‘as tabelas emolumentares a aprovar
nos termos do número anterior aplicam-se aos actos registrais e notariais
cuja anterior liquidação emolumentar tenha sido anulada por sentença
transitada em julgado”.

Neste preceito, também semanticamente claríssimo, o que o le-
gislador determina é a aplicação retroactiva, não havendo aqui que
curar, por não interessar à economia desta decisão, se permitida,
e por isso constitucionalmente legítima, pelo princípio da não re-
troactividade dos impostos, consagrado, depois da revisão de 1997,
no art.o 103o n.o 3 da CRP (2) — das tabelas emolumentares que vie-
ram a ser publicadas no futuro, ou seja, as aprovadas pela Portaria
n.o 322-A/2001, de 14/12 — , mas limitando-a, apenas, ‘‘aos actos re-
gistrais e notariais cuja anterior liquidação emolumentar tenha sido anu-
lada por sentença transitada em julgado”.

Sendo assim, o que o legislador prescreveu neste comando legis-
lativo foi que, dentro de uma óptica de ressalva à inconvertabilidade
do caso julgado formado sobre o conteúdo do acto, ou seja, fora
do campo dos actos ditos renováveis ou anulados com base em vícios
formais ou procedimentais, os serviços competentes da administração
tributária procedessem a uma renovação parcial do conteúdo do acto
anulado, com trânsito em julgado, sob fundamento da aplicação re-
troactiva da lei superveniente (3). Ao falar da aplicação das novas
tabelas ‘‘aos actos registrais e notariais cuja anterior liquidação tenha
sido anulada por sentença transitada em julgado”, torna-se evidente
que o legislador teve apenas em vista a renovação inovatória do acto
anulado, na parte consentida pelas novas tabelas, e não a manuten-
ção (4), pelo tribunal, do acto tributário praticado com base na lei
vigente no momento da sua prolação, mediante a aplicação, agora,
de um quadro normativo diferente, mas vigente à data da decisão.

Ora, a renovação do acto anulado com trânsito em julgado não
se configura como uma competência própria do tribunal, dado nos

(5) Cfr. Mário Aroso de Almeida, Anulação de Actos Administrativos e Relações Jurídicas
Emergentes, 2002, págs. 697.

(6) Tal n.o 4 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001 é do seguinte teor: ‘‘No prazo de 30 dias,
contados da entrada em vigor das tabelas previstas no n.o 2, serão integralmente executadas
as sentenças anulatórias dos actos de liquidação, mediante a restituição da quantia paga, deduzida
do valor correspondente aos emolumentos devidos nos termos das novas tabelas, e da parcela
correspondente à participação emolumentar dos funcionários dos registos e notariado”.
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situarmos no domínio do contencioso de anulação, definido pelo
art.o 6o do ETAF, mas da administração activa, por se traduzir numa
estatuição de efeitos jurídicos relativos à mesma situação de facto,
mas feita de forma juridicamente inovatória.

Tratou-se de uma opção legislativa. Na verdade, bem poderia o
legislador ter-se limitado a prever simplesmente a aplicação retroactiva
do ius superveniens, com o que o tribunal ficaria obrigado a aplicá-lo,
já no processo pendente de decisão, numa excepção ao princípio do
tempus regit actum, por mor do princípio estatuído no art.o 663o do
Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz deve decidir em
função do quadro de facto e de direito existente no momento de
encerramento da discussão (5).

Mas compreende-se que o legislador tenha excluído da competência
do tribunal a aplicação do ius superveniens aos actos de liquidação
pendentes de apreciação em juízo.

É que só mediante a aplicação da lei superveniente apenas pela
administração, ou seja, em renovação do acto anulado, poderia fun-
cionar eficazmente o mecanismo ou sistema de ‘‘encontro de contas”
que o mesmo legislador veio a estatuir no número seguinte (n.o 4)
do mesmo art.o 10o da Lei n.o 85/2001, de 4/8, como modo de resolução
definitiva da situação jurídica material controvertida.

Na verdade, este n.o 4 do art.o 10o da Lei n.o 85/2001, a que a
recorrente se agarra para formular a sua pretensão no recurso, está
indissociadamente ligado à prescrição feita no número anterior, que
vimos de analisar, da aplicação retroactiva das novas tabelas nos casos
aí previstos, já que veio a instituir a possibilidade de, na execução
dos julgados, a fazer por parte da administração no prazo de 30 dias
a contar da entrada em vigor das novas tabelas emolumentares, se
efectuar um ‘‘encontro de contas”, numa espécie de compensação,
entre o cobrado ao abrigo Portaria n.o 996/98 e o devido à face das
novas regras de tributação emolumentar, constantes da Portaria n.o
322-A/2001, de modo a que seja restituída ao contribuinte apenas
a diferença entre os dois montantes (6). O preceito limita-se a definir,
assim, o modus operandi a seguir quanto à tributação retroactiva man-
dada efectuar apenas pela administração nos casos contemplados no
n.o 3 quanto à restituição dos emolumentos cobrados ao abrigo da
lei antiga, já ordenada por sentença transitada em julgado, intentando
conciliar coetaneamente, no tempo, o interesse do Estado em ar-
recadar o que lhe será devido à face da nova regra de tributação
e o dever de restituir o que a mais cobrou ao abrigo da norma antiga,
para o que adoptou um sistema de encontro de contas, de efeitos
equivalentes a uma compensação de créditos. Este mecanismo de
encontro imediato de contas apenas era possível em sede adminis-
trativa, que não em sede judicial, por virtude de só nela caber, si-
multaneamente, à administração o dever de executar voluntariamente
o julgado anulatório e o poder de inovar juridicamente relativamente
à situação material controvertida.
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Assim sendo, a disposição em causa não podia ser aplicada pelo
tribunal recorrido, pois a sua actividade judicativa diz respeito a um
momento anterior àquele a que o preceito se refere.

Temos, assim, que o recurso não merece provimento.
C — A decisão
8 — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-

bunal em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isenta a recorrida.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Benjamim Rodrigues (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Oposição. Fundamentos. Ilegalidade abstracta e concreta da
liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

A ilegalidade concreta da liquidação não constitui fundamento
previsto na al. a) do art.o 204o do C.P.P.T. Tal ilegalidade
constitui fundamento de oposição, porém, apenas nos casos
em que a lei não assegure meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto da liquidação.

Recurso n.o 772, em que são recorrente Michael Dornan e recorrida
a Fazenda Pública. Relator, o Exm.o Conselheiro Dr. João Plácido
da Fonseca Limão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Michael Dornan, inconformado com o despacho, a fls. 34 e se-
guintes, do Mo Juiz do TT. de 1.a Instância de Lisboa, que lhe rejeitou
liminarmente a oposição que havia deduzida contra a liquidação ofi-
ciosa do IVA do ano de 1998, daquele interpôs recurso para este
S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:

1 — A decisão recorrida não fez a melhor interpretação do en-
quadramento fáctico e de direito invocados no requerimento de opo-
sição constante dos autos.

Porquanto,
2 — Os factos alegados e articulados pelo oponente enquadram

uma ilegalidade abstracta, isto é, a inexistência do imposto nas leis
da tributação em vigor à data dos factos, consagrado na alínea a)
do mencionado preceito legal.
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Bem como,
3 — A ilegalidade alegada pelo Oponente pode servir de funda-

mento de oposição nos termos em que se deixou ali alegado dado
aquele não ser sujeito passivo do imposto e como tal não recai sobre
ele obrigação de pagar algo que não recebeu.

4 — Concluindo-se, contrariamente ao entendimento do Mo Juiz
“a quo”, que a petição não é inepta por falta de pedir.

Pelo que,
5 — Mal decidiu o Mo Juiz “a quo” rejeitar liminarmente a oposição

nos termos do disposto na al. b) do no 1 do art.o 209o do CPPT.
Pelo exposto,
6 — Deverá ser revogada a decisão proferida pelo Mo Juiz “a quo”.
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer

que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A oposição foi liminarmente indeferida, ao abrigo do art.o 209o

no 1, al. b), do C.P.P.T., por não ter sido alegado o fundamento
previsto nas alíneas a) e h) do art.o 204o do C.P.P.T.

Dispõe aquela alínea a):
A oposição poderá ter por fundamento a inexistência do imposto,

taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita
a obrigação ou, se for caso disso, não estar autorizada a sua cobrança
à data em tiver ocorrido a respectiva liquidação.

Também constitui fundamento de oposição, nos termos da referida
al. h), a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda sempre que
a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação.

O fundamento a que alude a al. a) do art. 204o do C.P.P.T. é
a habitualmente designada ilegalidade abstracta da liquidação, tra-
duzida não na ilegalidade do acto que faz aplicação da lei ao caso
concreto, mas sim na ilegalidade da lei cuja aplicação é feita (v. Jorge
Sousa, C.P.P.T., 3.a ed., pág. 971).

Acontece que o recorrente não alega sequer a ilegalidade da lei
ao abrigo da qual lhe foi feita a liquidação;

Semelhante alegação não integra, obviamente, o fundamento pre-
visto naquela alínea a) do art.o 204o do C.P.P.T.

Nem tão-pouco o previsto na referida al. h).
Na verdade, o fundamento traduzido na ilegalidade da liquidação

da dívida exequenda, como resulta do texto da lei, só pode ser in-
vocado, em sede de oposição, quando a lei não assegura meio judicial
de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.

Ora, como se afirma na sentença recorrida, a liquidação cuja falta
de pagamento originou a dívida exequenda podia ter sido atacada
em sede de impugnação judicial, nos termos do art.o 109o do C.P.P.T.

Em suma, os factos alegados na oposição não integram os ditos
fundamentos.

Por isso, face ao disposto no art.o 209o no 1 al. b) do C.P.P.T.,
a petição de oposição deveria ter sido, como foi, rejeitada.

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

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — João Plácido da Fonseca Limão (re-
lator) — Lúcio Barbosa — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Reclamação de créditos. Obrigações hipotecárias (títulos de
crédito). DL. n.o 125/90, de 16/04. Privilégio creditório. Cré-
ditos hipotecários.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para que o credor hipotecário goze do privilégio esta-
belecido no n.o 2 do art.o 6o do DL. n.o 125/90, de 16/4
(prevalência da hipoteca sobre os privilégios creditórios
imobiliários), torna-se necessário que ele demonstre que
a entidade bancária ou parabancária, titular do crédito
hipotecário, procedeu efectivamente à emissão e subscri-
ção pública de obrigações hipotecárias (títulos de cré-
dito) com afectação do crédito concedido aos executados
nos termos de tal diploma — identificando-as.

2 — Não alegando ter procedido — identificando-a/as — à
emissão ou emissões dessas obrigações hipotecárias (tí-
tulos de crédito), mas referindo apenas que «os créditos
hipotecários estão afectos a obrigações hipotecárias nos
termos do DL. n.o 125/90» não pode o Banco ser graduado
com preferência sobre o credor que esteja munido de
um privilégio creditório imobiliário ou sobre o credor com
direito de retenção.

3 — Para que o credor hipotecário goze dos efeitos especiais
conferidos à garantia da hipoteca, pelo n.o 2 do art.o 6o

do DL. n.o 125/90, não é necessário que o mesmo seja
também titular da obrigação hipotecária (título de
crédito).

4 — O Supremo conhece oficiosamente da alegação feita pelo
credor na petição inicial da reclamação de créditos para
feitos de saber se se encontram alegados os factos cons-
titutivos do direito que o mesmo se arroga.

Recurso n.o 773. Recorrente: Banco de Investimento Imobiliário, S.A.;
Recorridos: Convenção das Assembleias de Deus em Portugal e
Outros; Relator: Ex.mo Conselheiro Benjamim Rodrigues.

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

A — O relatório
1. O BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., iden-

tificado com os demais sinais dos autos, dizendo-se inconformado
com a sentença do Tribunal Tributário de Santarém, de 08 de Outubro
de 2001, na parte em que graduou o crédito hipotecário que reclamou
depois (em 3o lugar) dos créditos provenientes da contribuição au-
tárquica do ano de 1996 e dos dois anos anteriores ao da penhora
e juros de mora respectivos limitados a dois anos (graduados em
1o lugar) e do crédito reclamado pelo credor CONVENÇÃO DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS EM PORTUGAL, proveniente de in-
cumprimento de contrato-promessa com direito de retenção (gradua-
do em 2o lugar), dela recorre directamente para esta formação judicial,
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pedindo a sua revogação e substituição por outra decisão que gradue
aquele seu crédito com preferência sobre os graduados antes.

2. A recorrente contesta o decidido com base nas razões expendidas
nas suas alegações de recurso e que sintetizou nas seguintes conclusões:

‘‘1. O crédito hipotecário do «Banco de Investimento Imobiliário,
S.A.» foi afecto ao cumprimento de obrigações hipotecárias (conforme
consta da cláusula 22a do documento complementar à escritura de
mútuo e hipoteca e da certidão de ónus e encargos junta a fls. . . .
dos autos).

2. Nos termos do n.o 2 do art.o 6o do Decreto-Lei n.o 125/90, de
16 de Abril, as hipotecas que garantam créditos hipotecários pre-
valecem sobre quaisquer privilégios creditórios imobiliários.

3. Deve assim, por força de tal normativo, ser o crédito do «Banco
de Investimento Imobiliário, S.A.», graduado com preferência quer
sobre o crédito referente à dívida da contribuição autárquica, quer
sobre o crédito reclamado pela «Convenção das Assembleias de Deus
em Portugal»”.

3. Apenas a recorrida CONVENÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE
DEUS EM PORTUGAL contra-alegou, defendendo o julgado. Pre-
texta este credor que o Banco recorrente não alegou nem provou
que seja a entidade emitente a que se referem os art.os 1o al. d)
e 11o n.o 1 para poder afirmar-se que o crédito por ele reclamado
é hipotecário na previsão do citado n.o 2 do art.o 6o, todos os preceitos
do DL. n.o 125/90, e que, mesmo admitindo-se que o fosse, nunca
o seu crédito poderia preferir ao do recorrida por este gozar do direito
de retenção que não é um privilégio creditório imobiliário.

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso por o recorrente não ter provado ser
o titular de obrigações hipotecárias e de só este gozar, à face do
art.o 6o n.o 1 do referido DL. n.o 125/90, do privilégio creditório es-
pecial que o mesmo se arroga e, subsidiariamente, no do provimento
do recurso para ampliação da base factual pertinente à decisão da
causa, ao abrigo do disposto nos art.os 729o n.o 3 e 730o do CPC,
para o caso de se entender que o juiz não fixou todos os factos ne-
cessários para se decidir de direito.

Com os vistos dos senhores juízes adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação
5. A questão decidenda.
É a de saber se o crédito reclamado pelo recorrente Banco de

Investimento Imobiliário, S.A., goza do privilégio creditório especial
estabelecido no n.o 1 do art.o 6o do DL. n.o 125/90, de 16/04, e se
por força dele deve ser graduado com preferência aos créditos que
a sentença colocou antes do dele.

6. Do mérito do recurso.
Segundo resulta da decisão recorrida, no concurso aberto no pro-

cesso de execução fiscal instaurado para a cobrança coerciva de várias
dívidas provenientes da contribuição autárquica de vários anos, res-
pectivos juros de mora, de coimas e de custas, apresentaram-se a
reclamar o pagamento dos seus créditos, pelo produto da venda dos
bens imóveis nele penhorados, o Banco de Investimento Imobiliário,
S.A., ora recorrente, por dívidas provenientes de contrato de mútuo
garantido com hipoteca, a Fazenda Pública por dívidas emergentes
da contribuição autárquica relativa a tais bens do ano de 1997 e a
Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, por dívida resul-
tante do incumprimento de contrato-promessa relativo ao imóvel con-
tenciosamente vendido garantido com direito de retenção.
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A sentença, ao estabelecer a graduação da chamada para pagamento
pelo produto dos bens vendidos, no dito processo de execução, dos
créditos concorrentes, nestes se incluindo os exequendos, colocou:
em primeiro lugar «o crédito (e juros de mora relativos aos últimos
dois anos) correspondente à dívida de CA (ano de 1996/ano de co-
brança de 1997/prestações de Abril e Setembro), da fracção iden-
tificada como U-6268-A (penhorada e vendida no autos) constante
das duas certidões de relaxe do apenso 1945-98/10044.1, e o crédito
de CA (e juros moratórios relativos aos últimos 2 anos) reclamado
pela Fazenda Nacional»; em segundo lugar, «o crédito reclamado
pela Convenção das Assembleias de Deus em Portugal»; em terceiro
lugar, «os créditos reclamados (com excepção do imposto de selo)
pelo Banco de Investimento Imobiliário, S.A., com exclusão, no que
toca aos juros do capital, do que constitua mais do que os relativos
a três anos de contagem»; em quarto lugar, «os juros moratórios
para além dos últimos 2 (dois) anos da dívida de CA (ano de 1996/ano
de cobrança de 1997/prestações de Abril e Setembro), da fracção
identificada como U-6268-A (penhorada e vendida nos autos) cons-
tante das duas certidões de relaxe do apenso 1945-98/10044.1, e os
créditos apensos».

Considerou a decisão recorrida que essa ordem de graduação era
a que decorria do facto dos créditos concorrentes gozarem das se-
guintes garantias especiais: os graduados em primeiro lugar, de pri-
vilégio imobiliário; os colocados em segundo lugar, do direito de re-
tenção; os postos em terceiro lugar, apenas da garantia da hipoteca,
pois que o Banco reclamante «não havia provado que fosse titular
activo de obrigação hipotecária», pois «uma coisa é a garantia da
hipoteca para cumprimento do mútuo hipotecário, outra coisa é saber
quem é titular nesse mútuo; e uma coisa é a garantia para cumprimento
de obrigação hipotecária, outra é saber quem é sujeito de tal obrigação;
que o imóvel sirva de garantia para obrigação hipotecária nos termos
do DL. n.o 125/90, de 16/4, não se confunde com o ser titular de
título a que sirva tal garantia; note-se que a previsão do imóvel ficar
afecto ao cumprimento de obrigações hipotecárias que venham a ser
emitidas (cláusula 22a do doc. complementar), não define quem delas
pode ser titular»; os chamados em último lugar, apenas da garantia
da penhora.

Pretexta o Banco recorrente que o crédito hipotecário cujo pa-
gamento reclamou foi afecto ao cumprimento de obrigações hipo-
tecárias e que, sendo assim, nos termos do n.o 2 do art.o 6o do DL.
n.o 125/90, de 16/4, o seu crédito hipotecário prevalece sobre quaisquer
privilégios creditórios imobiliários e deve, por isso, ser graduado com
preferência sobre todos os demais.

Mas não tem razão. Senão vejamos. O art.o 6o do referido decreto-lei
dispõe pelo seguinte modo:

‘‘1 — Os titulares de obrigações hipotecárias gozam de privilégio cre-
ditório especial sobre os créditos hipotecários afectos à respectiva emissão,
com precedência sobre quaisquer credores, para efeitos de reembolso
de capital e recebimento dos juros correspondentes aos respectivos títulos.

2 — As hipotecas que garantam créditos hipotecários prevalecem sobre
quaisquer privilégios creditórios imobiliários.

3 — Será registado pelas conservatórias do registo predial competentes,
aquando da inscrição da hipoteca respectiva, perante declaração cons-
tante do título constitutivo, que o crédito que esta garante fica afecto
ao cumprimento de obrigações hipotecárias.

4 — No caso de hipotecas já constituídas . . .
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5 — O privilégio creditório estabelecido no n.o 1 não carece de inscrição
no registo predial”.

O artigo transcrito limita-se a instituir, ex novo no plano normativo,
garantias especiais, quer quanto ao pagamento da obrigação de capital
e de juros que está, formal e abstractamente, corporizada no título
de crédito designado por «obrigações hipotecárias», quer quanto à
cobrança dos créditos hipotecários que constituem o substracto eco-
nómico que é afecto à emissão de tais obrigações hipotecárias. O
diploma em causa veio permitir a criação no comércio jurídico por-
tuguês de um novo produto financeiro denominado de obrigações hi-
potecárias que são, segundo a própria definição legal, «os títulos de
crédito que incorporam a obrigação de a entidade emitente pagar
ao titular, nos termos das condições de emissão, determinada im-
portância correspondente ao capital e juros e que conferem o privilégio
indicado no n.o 1 do art.o 6o». De acordo com o exórdio do diploma,
as obrigações hipotecárias constituem uma nova modalidade de cap-
tação de recursos financeiros por parte das instituições de crédito
e parabancárias, conseguida mediante a simples afectação ao reem-
bolso de tais obrigações dos créditos hipotecários de que estas dis-
ponham, e de acesso, por banda dos investidores, a um «produto
financeiro de risco consideravelmente diminuído». Foi para tornar
tal comércio merecedor da confiança geral dos investidores, confiança
esta que varia na razão directa da consistência económico-jurídica
dos bens que lhes estão afectos ou que constituem o seu suporte
económico, que o legislador de tal diploma estabeleceu aquelas ga-
rantias especiais. A do n.o 1 do artigo respeita à obrigação hipotecária
e beneficia quem dela é titular, sendo que por titular se deve entender,
nos termos do próprio diploma [art.o 1o al. d)], ‘‘o possuidor de obri-
gações hipotecárias à data do exercício de direitos”. A do n.o 2 respeita
aos créditos que constituem o suporte económico-jurídico com base
em cuja existência as obrigações hipotecárias são emitidas pelas re-
feridas instituições de crédito ou parabancárias e beneficia o titular
do crédito hipotecário — o credor hipotecário. Para que possa existir
a garantia ou privilégio estatuído no n.o 2 do art.o 6o torna-se necessário
que haja emissão das obrigações hipotecárias nos termos previstos
no decreto-lei, estando essa emissão sujeita: a intervenção do Banco
de Portugal quanto à definição dos elementos podem integrar os fun-
dos próprios das entidades emitentes (art.o 2o n.o 2); a deliberação
expressa da administração emitente, da qual conste a justificação da
emissão e características das obrigações a emitir, bem como as con-
dições efectivas de emissão (art.o 3o); a autorização do Ministro das
Finanças, ouvido aquele Banco (art.o 4o), e, finalmente, a determinada
menção dos títulos de crédito, entre as quais se contam a data da
emissão, número de ordem, valor nominal, prazo, taxa ou taxas de
juro, datas de vencimento dos juros, modalidade nominativa ou ao
portador, etc. (art.o 5o). De acentuar, ainda, que, segundo se estatui
no art.o 9o do mesmo diploma, que «a emissão de obrigações hi-
potecárias pode ser efectuada de forma contínua ou por séries, de
acordo com as necessidades financeiras da entidade emitente e com
a procura dos aforradores» e que «cada emissão não pode ser inferior
a 200 milhões de escudos, nem cada obrigação ter um valor nominal
inferior a 1 000$00».

De realçar, também, que aquelas garantias a que aludem os n.os 1
e 2 do transcrito art.o 6o são absolutamente distintas. É que o privilégio
creditório especial que é concedido aos titulares das obrigações hi-
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potecárias incide apenas sobre os créditos hipotecários afectos à sua
emissão, sobre o bem jurídico que é constituído pelo direito de crédito,
em si próprio, coenvolvendo o direito à prestação e o direito de garantia
hipotecária, não tornando, todavia, o titular da obrigação hipotecária
num titular do direito de crédito hipotecário, pelo que, deste modo,
vale sobre o produto da venda de tais créditos hipotecários e não
sobre o produto da venda dos bens dados de hipoteca. O titular do
privilégio previsto no n.o 2 — prevalência das hipotecas que garantam
créditos hipotecários sobre quaisquer privilégios creditórios imobi-
liários — é o titular do crédito hipotecário que esteja afecto à emissão
de obrigações hipotecárias.

Deste modo, só quando o titular da obrigação hipotecária que goza
do privilégio creditório especial sobre os créditos hipotecários os venha
a adquirir, também, por qualquer modo, mesmo em processo de exe-
cução em que sejam penhorados e vendidos, é que poderá haver
uma situação de sobreposição de beneficiário (titular) das duas ga-
rantias: privilégio especial e hipoteca especial.

Do exposto resulta que, ao contrário do que entendeu a sentença
recorrida, a garantia especial a que alude o n.o 2 é independente
da pessoa que seja o titular da obrigação hipotecária (título de crédito)
e do privilégio que a reveste, não precisando o Banco (credor hi-
potecário) ser também o titular da obrigação hipotecária, bem podendo
esta pertencer a terceiro — o subscritor da obrigação. Desde que tenha
havido emissão de obrigações hipotecárias e os créditos hipotecários
tenham sido afectados a essa emissão, o credor hipotecário fica a
gozar da garantia hipotecária especial que está prevista neste n.o 2.
E esse credor pode bem continuar a ser o banco emitente de tais
obrigações ou um cessionário do crédito hipotecário ou até um ad-
quirente em venda executiva.

Ao contrário, pois, do sustentado pela sentença recorrida, não seria
necessário que o Banco reclamante demonstrasse ser titular de obri-
gações hipotecárias (títulos de crédito emitidos ao abrigo do DL.
n.o 125/90).

Nada na economia do diploma permite uma tal leitura restritiva
do transcrito art.o 6o. Ela não é sugerida pelo seu elemento verbal.
Por outro lado, também, a teleologia da norma vai contra um tal
resultado hermenêutico. A concepção da garantia especial a que alude
o n.o 2 de tal artigo, é justificada pelo interesse do comércio jurídico
em criar a confiança geral de que realmente existe o substracto eco-
nómico que constituiu o suporte jurídico da emissão das obrigações
hipotecárias, em virtude dos seus reflexos na atitude de avaliação
do risco de subscrição por parte do investidor, sendo que aquele
é constituído pelos montantes dos créditos hipotecários de que são
titulares as entidades bancárias ou parabancárias. Para que a con-
sistência económica de um tal suporte se mantenha torna-se necessário
que a hipoteca funcione juridicamente nos mesmos termos, indepen-
dentemente de quem seja o titular do direito de crédito hipotecário,
dado que só por esse modo a solidez da instituição bancária emissora
pode continuar a merecer a mesma confiança. Por outro lado, só
por essa mesma razão, que se afigura de relevante interesse económico
e público, é que se justifica que o legislador abandone, no caso destes
títulos, o princípio da preferência dos privilégios imobiliários sobre
a hipoteca que adoptou como regra geral no art.o 751o do C. Civil
e que, outros, prejudica, abstracta e economicamente, mais inten-
samente o Estado, pois que este é o grande titular de privilégios
creditórios imobiliários (sisa, c. autárquica, segurança social, etc.).
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Mas seria necessário que o Banco reclamante provasse ter o crédito
hipotecário sido afectado à emissão de obrigações hipotecárias, feita
nos termos de tal decreto-lei.

Ora a sentença nada diz quanto à existência desses factos. Parecerá,
à primeira vista, estar-se perante uma hipótese que obrigue à am-
pliação da matéria de facto nos termos dos art.os 729o n.o 3 e 730o

do CPC, como chega a admitir o Ministério Público, no seu parecer.
Mas não é assim. É que a ampliação apenas poderá acontecer para
o julgamento de matéria de facto que tenha sido alegada como fun-
damento do direito arrogado, a menos que se trate de factos de co-
nhecimento oficioso, em cuja categoria não se incluem, porém, os
que suportam o pedido do Banco reclamante. Estes estão abrangidos
pelo princípio dispositivo.

Ora, examinada a petição inicial da reclamação deduzida pelo re-
corrente — e o conhecimento do que aí se deixou alegado constitui
matéria de direito que é do conhecimento oficioso do tribunal — ,
conclui-se que o mesmo nada deixou aí alegado no sentido de se
poder concluir que houve uma emissão concreta, ou várias, de obri-
gações hipotecárias ao abrigo deste diploma a que os créditos exe-
quendos houvessem sido afectados. Nomeadamente, o recorrente não
alegou os elementos factuais que caracterizariam a existência de uma
concreta emissão ou concretas emissões (deliberação de emissão, au-
torização do Ministro das Finanças e concreta emissão dos títulos):
no mínimo, quantas emissões de títulos é que aconteceram, em que
datas, e que títulos é que foram emitidos por cada emissão a que
os créditos hipotecários fossem afectos (número, valor, quantidade
e modalidades).

O recorrente limitou-se a afirmar que o «crédito hipotecário re-
sultante do empréstimo foi afecto ao cumprimento de obrigações hi-
potecárias nos termos do Decreto-Lei n.o 125/90...» (art.os 17o e 43o

da petição inicial). Trata-se de uma afirmação genérica, vaga, im-
precisa, ou de tipo passe-partout, válida para a hipótese de ter já
havido ou de não ter havido ainda emissão de obrigações hipotecárias,
mas se pense fazê-lo, que traduz, apenas, um juízo pessoal que vale
para todas as hipóteses em que um banco seja titular de créditos
hipotecários, sem que permita às demais partes e ao tribunal saber
e controlar se, em concreto, procedeu ou não a uma emissão e colocou
ou não à subscrição pública obrigações hipotecárias a que os créditos
exequendos tenham sido afectados. Sendo assim, estamos perante
uma falta de alegação necessária dos factos constitutivos do direito
que o recorrente se arroga. A falta dessa alegação acarreta que não
se possa reconhecer a existência do direito que os tem como pres-
suposto. A circunstância de constar do registo predial, por obediência
ao disposto no n.o 3 do citado art.o 6o do DL. n.o 125/90, como no
caso acontece, a declaração de que o crédito que a hipoteca garante
fica afecto ao cumprimento de obrigações hipotecárias não faz pre-
sumir que estas tenham sido emitidas. Trata-se de um registo que
visa apenas acautelar os sujeitos do comércio jurídico para a pos-
sibilidade de tal acontecer e de, por força dela, a hipoteca passar
a gozar do regime especial constante de tal n.o 3. Aliás, tendo essa
declaração de constar do título constitutivo da hipoteca, bem pode
suceder que, à altura, nem sequer tenha havido já emissão de quaisquer
obrigações hipotecárias. Tanto vale para dizer que ao recorrente não
pode ser reconhecida a preferência de pagamento que invoca es-
tabelecida no n.o 2 do art.o 6o do DL. n.o 125/90. A única garantia
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que se lhe pode reconhecer é a que lhe foi já assegurada pela sentença
recorrida — a garantia da hipoteca com os efeitos jurídicos aí as-
sinalados, constantes do Código Civil.

Deste modo, não há que alterar a ordem de graduação do crédito
do recorrente relativamente aos dos recorridos e a decisão impugnada
merece ser confirmada, se bem que por diferente fundamentação.

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

em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida,
se bem que por diferente fundamentação.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Benjamim Rodrigues (rela-
tor) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Imposto profissional. Despedimento de trabalhador. Reinte-
gração do mesmo. Natureza das importâncias recebidas re-
lativas a salários. Matéria colectável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Readmitido um trabalhador numa empresa vários anos
depois do seu despedimento, as importâncias por si re-
cebidas, referentes aos anos passados, constituem ren-
dimento sujeito a imposto profissional.

II — As importâncias recebidas pelo trabalhador, referentes a
esses anos passados, devem ser tributadas no ano em
que efectivamente foram recebidas, ressalvado o limite
referido no art 7o-B do CIP.

Recurso n.o 25.146. Recorrente: Artur Manuel Monteiro Ramos; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Lúcio
Barbosa.

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

1. ARTUR MANUEL MONTEIRO RAMOS, identificado nos autos,
impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, a liquidação de imposto profissional do ano de 1986.

Alega que foi despedido da RTP em Setembro de 1976.
Impugnou o despedimento.
Por decisão judicial transitada em julgado, a acção foi julgada pro-

cedente, tendo sido reintegrado na empresa.
Recebeu os vencimentos correspondentes aos meses em que esteve

sem trabalhar.
Porém, e relativamente aos vencimentos dos anos de 1976 a 1982

a RTP somou-os com os do ano de 1986, liquidando imposto pro-
fissional da totalidade.
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O impugnante reclamou, defendendo inexistência do facto tribu-
tário. Sem sucesso.

Daí a presente impugnação.
Concretamente, alega inexistência do acto tributário, caducidade

do direito de liquidação no tocante a vários dos anos e injustiça grave
e notória quanto à determinação da matéria colectável.

O Mmo. Juiz do 3o Juízo daquele Tribunal julgou a impugnação
improcedente.

Inconformado, o impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alega-
ções de recurso:

1. Verifica-se in casu inexistência do facto tributário porquanto
as importâncias pagas ao recorrente têm natureza sancionatória ou
indemnizatória, conforme a concepção a que se adere.

2. E não são contrapartida da efectiva prestação de trabalho.
3. Tal não considerando, sucede que, tratando-se de reconstituição

da situação não verificada por acto ilícito da entidade patronal, terá
que referir-se cada uma das prestações remuneratórias à matéria co-
lectável do ano a que respeita.

4. Do que resulta caducidade do direito à liquidação do imposto
no que respeita aos anos anteriores a 1980.

5. Surge assim violada pela douta decisão ou o art. 1o ou o art. 31o

do CIP, conforme a posição a que se adere quanto à tributação das
importâncias recebidas.

6. Sendo certo que, aceitando-se tais conclusões, a situação criada
ao recorrente reveste a natureza de injustiça grave e notória violadora
do princípio da proporcionalidade e igualdade.

Neste STA o EPGA emitiu douto parecer, sustentando que o re-
curso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. O impugnante foi, em Setembro de 1976, despedido pela sua

entidade patronal - a RTP - Radiotelevisão EP.
2. O impugnante impugnou judicialmente esse despedimento, tendo

o competente Tribunal de Trabalho declarado nulo o despedimento,
condenando a RTP na reintegração do impugnante e a pagar-lhe
as remunerações desde a data do despedimento, como se este não
tivesse ocorrido, sentença essa que foi definitivamente confirmada
por acórdão de 11/Abril/86 do STJ.

3. Na execução dessa decisão judicial a RTP pagou ao impugnante,
em 1986, a quantia de 7.618.031$00, correspondendo, relativamente
a cada período anual, a 1976 — 78 488$00; 1977 — 338 100$00;
1978 — 361 000$00; 1979 387 150$00; 1980 — 424 880$00; 1981 —
4 8 8 8 0 0 $ 0 0 ; 1 9 8 2 — 6 9 0 8 0 3 $ 0 0 ; 1 9 8 3 — 8 4 2 8 8 9 $ 0 0 ;
1984 — 1 065 816$00; 1985 — 1 317 011$00; 1986 — 1 573 094$00.

4. Na sequência desse pagamento a RTP liquidou, reteve e entregou
nos cofres do Estado, a título de Imposto Profissional, as quantias
de 118 004$00 (correspondente à aplicação da taxa de 14% sobre
as remunerações de 1983), 183.816$00 (correspondente à aplicação
da taxa de 16% sobre 1 050 000$00 mais o que excede sobre as re-
munerações de 1984), 210 722$00 (correspondente à aplicação da taxa
de 16% sobre as remunerações de 1985) e 890 175$00 (correspondente
à aplicação da taxa de 20,5% sobre as remunerações de 1976 a 1982
e 1986).

5. Em 22/Julho/87 o impugnante apresentou reclamação contra a
liquidação de Imposto Profissional, tal como lhe foi efectuado pela
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RTP, ao chefe da repartição de finanças do 8o bairro fiscal de Lisboa,
que lhe foi indeferida com fundamento na legalidade da liquidação
efectuada.

3. Defende a recorrente que as importâncias por si recebidas têm
natureza sancionatória ou indemnizatória.

Afigura-se-nos que não têm essa natureza.
Na verdade, e no caso concreto, o recorrente foi reintegrado na

empresa, tendo-lhe sido pagos os valores correspondentes aos ven-
cimentos que deixou de receber.

Quer isto significar que as importâncias por si recebidas têm a
natureza de rendimentos do trabalho, não tendo assim natureza san-
cionatória ou indemnizatória.

Tanto bastaria pois para classificarmos tais importâncias por si per-
cebidas como rendimentos e não como sanção ou indemnização.

Logo sujeitas a imposto profissional.
Porque correspondentes ao seu vínculo laboral.
E se é certo que o recorrente efectivamente não trabalhou não

é menos verdade que as importâncias em causa lhe vieram ao seu
património em função do contrato de trabalho que mantinha com
a entidade patronal.

Assim, é como se tivesse trabalhado.
Pelo que as importâncias por si percebidas, da alegada proveniência,

estão sujeitas à incidência do art. 1o, § 1o do CIP, que dispunha:
“Constituem rendimentos do trabalho todas as respectivas remu-

nerações, quer percebidas a título de ordenados, vencimentos, salários,
soldadas ou honorários, quer a título de avenças, senhas de presença,
gratificações, luvas, percentagens, comissões, corretagens, participa-
ções, subsídios, prémios, ou qualquer outro”.

Concluímos assim que as importâncias em causa têm a natureza
de rendimentos de trabalho, estando assim sujeitas, como atrás se
disse, a imposto profissional.

O acórdão deste STA de 31/10/01 (rec. n.o 26.339), que versou
sob uma situação idêntica, qualificou as importâncias em causa como
‘‘indemnizações”, chegando, porém, a uma conclusão idêntica, ou seja,
que tais importâncias percebidas pelo trabalhador, sendo embora in-
demnização, estavam sujeitas a imposto profissional.

Improcedem pois as conclusões 1a e 2a.
E será que cada uma das importâncias percebidas pelo recorrente,

e respeitante cada uma delas a um ano diferente, deve reportar-se
ao respectivo ano, constituindo matéria colectável desse ano, ou, pelo
contrário; devem considerar-se antes matéria colectável do ano em
que foram recebidas?

A questão tem óbvio interesse, já que, a considerar-se a primeira
hipótese, haverá caducidade no que respeita ao imposto de vários
anos (que o recorrente identifica como todos os anos anteriores a
1980).

Que dizer?
Entendemos que as importâncias percebidas pelo recorrente devem

constituir matéria colectável do ano em que efectivamente foram
percebidas.

É o que resultava do art. 6o do CIP, onde se refere que a declaração
respectiva (modelo 1) deverá conter “as remunerações ou rendimentos (1) Noções Fundamentais de Direito Fiscal Português, II Volume, págs. 124 e 125.
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por elas (pessoas) recebidos ou postos à sua disposição no ano
antecedente”.

Comentando esta disposição legal, escreve Vítor Faveiro (1):
‘‘De onde se evidencia que a constituição do direito do Estado

e da obrigação do contribuinte se opera apenas no momento em
que se efectua o recebimento ou a colocação à disposição do titular
do dinheiro ou dos bens em espécie formativos do objecto do ren-
dimento em causa.

Desta conclusão ... resulta uma pluridade de consequências: a pri-
meira é a de que, embora constituído o direito da pessoa ao rendimento
do seu trabalho, a relação jurídica tributária não se constitui enquanto
o mesmo não for efectivamente pago ou posto à disposição. A segunda
é a de que a colocação à disposição corresponde ao poder de facto,
do titular, de receber efectivamente, ou levantar livremente o valor
em causa . . . ’’

É certo que o art. 7o-B do CIP contém uma disposição que es-
tabelece uma limitação a este princípio.

Aí se dispõe:
“Os rendimentos que não forem pagos ou postos à disposição dos

seus titulares no ano em que forem produzidos poderão ser reportados
ao ano ou aos anos a que respeitarem e tributados pelas taxas cor-
respondentes, desde que . . .

§ único. A faculdade prevista no presente artigo não poderá ser
aplicada para além dos três anos civis imediatamente anteriores àquele
em que as remunerações ou rendimentos forem recebidos ou postos
à disposição dos seus titulares”.

Mas, ultrapassado tal prazo, é óbvio que os rendimentos recebidos
pelo recorrente não se podem reportar aos anos por si pretendidos,
mas unicamente ao ano em que foram percebidos.

Improcedem assim as conclusões 3a, 4a e 5a das alegações de recurso.
Resta-nos a alegada violação dos princípios constitucionais da pro-

porcionalidade e da igualdade, violações que corresponderiam a in-
justiça grave e notória.

Pois bem.
Também não concordamos com a tese do recorrente quanto a este

específico ponto de vista.
“Uma injustiça é grave quando seja considerável o montante do

imposto e é notória quando . . . for manifesta e indiscutível”.
Escreveu-se no acórdão atrás citado:
“. . . a liquidação foi feita nos termos da lei (art. 7o-B do CIP)

... Ou a lei é justa ou injusta. Se a lei for injusta, é inconstitucional,
por violação do Estado de Direito democrático (art. 2o da Constituição
e acórdão n.o 80/89 do Tribunal Constitucional, publicado na II Série
do DR de 31/1/90). Lei injusta é a que afecta de forma inadmissível,
arbitrária ou excessivamente onerosa os direitos dos cidadãos.

Não é o caso do art. 7o-B do CIP (. . .) norma que veio permitir
o reporte a retro, com limite de três anos, dos rendimentos percebidos
com atraso em relação aos anos a que respeitarem. Mas como no
caso foi aplicado este mecanismo de minoração de uma eventual in-
justiça, não há que falar em injustiça grave e notória.

É verdade que, em virtude da progressividade do imposto, o re-
corrente acabou por pagar mais do que os seus colegas que não foram
despedidos, pois os anos de 1976 a 1982 foram tributados com uma
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taxa mais elevada. Mas a verdade é que o Fisco deixou de receber
em 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 e só recebeu em 1986,
pelo que a taxa mais elevada que o recorrente pagou será uma forma
de compensar o Fisco, que nenhuma culpa teve no despedimento.
E também é verdade que os colegas do recorrente que não foram
despedidos não obtiveram qualquer outro rendimento, para além do
seu vencimento, quando o recorrente pôde exercer outra actividade
durante o tempo em que esteve afastado da RTP e por ela auferir
as respectivas remunerações”.

Concordamos.
Não há pois violação dos princípios constitucionais referidos.
A pretensão do recorrente está assim condenada 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 Julho de 2002. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca
Limão — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Reenvio. Taxa a favor da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, por operações sobre acções realizadas fora de
bolsa.

Doutrina que dimana da decisão:

Questionando-se, no presente recurso, a compatibilidade das
normas constantes dos nos 1 e 2 da Portaria no 904/95,
de 18 de Julho, e do no 1 do artigo 408o do Código do
Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo
DL 142-A/91, de 10-4, na redacção vigente em Dezembro
de 1995 e Janeiro de 1996, com os arts. 11o e 12o da Di-
rectiva 69/335/CEE, enquanto estabelecem uma receita, em
favor da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, por
operações sobre acções realizadas fora de bolsa, a qual seria
variável em função do valor da transacção e sem sujeição
a quaisquer limites, importa suspender a instância até pro-
núncia do TJCE, uma vez que da decisão deste STA não
cabe recurso.

Recurso n.o 26 384. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Sonae
Distribuição SGPS, S.A.; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. António
Pimpão.

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

1.1. O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa, 3o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a im-
pugnação do acto tributário da liquidação da taxa de operações fora
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de bolsa, anulou o referido acto e reconheceu o direito da impugnante
a haver juros indemnizatórios.

A sentença recorrida depois de estabelecer que são requisitos, dos
quais depende a sujeição objectiva à taxa das operações fora de bolsa,
que ocorra uma transmissão fora de bolsa de quaisquer valores mo-
biliários, que nela haja intervenção de intermediário financeiro ou
notário e que essa intervenção se verifique “seja para que efeito for”
concluiu que, na situação concreta dos presentes autos se verificavam
todos estes requisitos.

Apreciou, depois, a imposição do arto 408o do Código do Mercado
de Valores Mobiliários e das disposições da Portaria no 904/95, de
18-7, tendo concluído que estamos perante uma taxa.

Acrescentou que terão de se excluir do conceito de taxa, por ofensa
do princípio da equivalência, as receitas em que o critério de de-
terminação do montante a pagar se afasta de qualquer referência
ao custo ou ao valor da prestação recebida não respeitando a taxa
a que se referem os presentes autos este princípio pois que da fórmula
de cálculo do montante da taxa resulta que ela assenta exclusivamente
na capacidade contributiva evidenciada na operação que subjaz ao
facto tributário.

Ainda segundo a sentença recorrida dos nos 1 e 2 da Portaria 904/95
que fixam os montantes dessa taxa de forma que extravasa a sua
caracterização decorre a transmutação daquilo que está legalmente
previsto como taxa em imposto. Nessa perspectiva não haveria lugar
a um juízo de inconstitucionalidade mas de ilegalidade, pois não ocorre
uma violação directa da Constituição, mas antes uma violação de
uma norma infraconstitucional. É que a referida Portaria ao esta-
belecer o montante da taxa de forma a descaracterizar a mesma está,
em primeira mão, a desrespeitar a lei habilitante, que apenas permite
que se fixe o montante de uma taxa e já não que se transmute a
mesma em imposto.

1.2. Alegou a recorrente FP formulando as seguintes conclusões:
1. As questões suscitadas constituem matéria exclusivamente de

direito, pelo que é competente o douto STA.
2. A sentença recorrida declarou a ilegalidade do n.o 1 al. a) da

Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, por violação do art.o 408o do
Cód. MVM, com o argumento de que «a citada Portaria, ao estabelecer
o montante da taxa de forma a descaracterizar a mesma está, em
primeira mão, a desrespeitar a lei habilitante [o artigo 408o], que
apenas permite se fixe o montante de uma taxa (e não já que se
transmute a mesma em imposto)».

3. A declaração de ilegalidade da Portaria 904/95, de 18 de Julho,
fundamentou-se no facto, no entendimento do tribunal, a fórmula
de cálculo do montante da taxa, ao basear-se no valor da operação,
fazia com que a mesma assentasse exclusivamente na capacidade con-
tributiva evidenciada na operação subjacente ao facto tributário, as-
sumindo, assim, “a natureza de imposto, ou de realidade que deve ser
tratada como tal”.

4. É o facto de existir uma contraprestação específica que distingue
a taxa do imposto, ou seja, o seu carácter bilateral. A própria sentença
recorrida reconhece a existência de um sinalagma na taxa de supervisão
de que se ocupa o presente processo.

5. Não obstante, a sentença recorrida considera que lhe falta o
“elo de ligação entre o montante exigido e o custo ou valor da con-
traprestação” que corresponderia à “medida da equivalência económica
que é da natureza das taxas.”
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6. Ao decidir que o no 1, alínea a) da Portaria no 904/95 enferma
de ilegalidade pelos motivos expostos, o tribunal recorrido violou,
por erro de interpretação e aplicação, aquela norma.

7. Na verdade, a equivalência económica não é da natureza das
taxas. Ao conceito de sinalagma não importa a equivalência econó-
mica, mas a equivalência jurídica.

8. A equivalência jurídica diz respeito à existência, como contra-
partida da taxa, de um serviço prestado pela administração.

9. Ao referir-se à equivalência económica, a sentença considera
a necessidade de se respeitar, nas taxas, o princípio da proporcio-
nalidade entre o montante da taxa e o custo do serviço ou o benefício
que dele decorre.

10. No cálculo do montante da taxa de supervisão, tal como é
levado a efeito pela Portaria no 904/95, existe proporcionalidade entre
o montante da taxa e os custos e benefícios decorrentes do serviço
prestado pela CMVM, na medida em que, quer uns, quer outros,
são proporcionais ao montante da transacção.

11. Por um lado, quanto aos custos, verifica-se que quanto mais
elevado o montante da transacção, mais complexa é a actividade de
supervisão da CMVM.

12. Na verdade, estarão envolvidos procedimentos de supervisão
acrescidos em proporção ao valor da operação, tendo em consideração
que o relevo para o mercado de uma transacção é tanto maior quanto
maior o montante transaccionado, nomeadamente no que diz respeito
aos seguintes aspectos: utilização abusiva de informação privilegiada
(art.o 666o do Cód. MVM); actuações ilícitas ou fraudulentas des-
tinadas a alterar artificialmente as condições da oferta ou da procura
de valores mobiliários no mercado; obrigatoriedade de lançamento
de oferta pública de aquisição (artigos 523o e seguintes do Cód. MVM);
dever de comunicação de participações importantes, resultantes da
detenção, aquisição ou alienação, em mercado ou fora dele, de par-
ticipações em sociedade com acções cotadas (art.o 345o do Cód.
MVM).

13. Por outro lado, o maior impacte no mercado decorrente das
grandes operações traduz-se num acréscimo de risco sistémico que
implica procedimentos mais acentuados de supervisão, por forma a
evitar irregularidades que possam traduzir-se na falência do sistema.

14. A tarefa de supervisão em relação às operações fora de bolsa
não é comparável a um registo de aquisição de uma fracção autónoma,
ou à utilização de uma ponte, ou a qualquer outro acto que se esgota
na sua realização, antes envolvendo tarefas de grande complexidade
que se podem prolongar no tempo.

15. A maior complexidade e responsabilidade, o número de do-
cumentos a analisar e os procedimentos de confirmação a efectuar,
resultam, indubitavelmente, num acréscimo de trabalho para a
CMVM. Justifica-se, desta forma, a indexação da taxa ao montante
transaccionado.

16. Assim, não há qualquer violação do princípio da proporcio-
nalidade no que aos custos respeita, uma vez que estes crescem à
medida que aumenta o valor da transacção e, mesmo nos casos em
que o valor da taxa possa exceder o valor dos custos desencadeados
pela operação, não existe qualquer violação do princípio da propor-
cionalidade, uma vez que o que este princípio impõe é a proibição
de um excesso manifesto entre o montante da taxa e o valor dos
custos do serviço, circunstância que, no caso, nunca poderá verificar-se,
atento o valor diminuto da taxa que era, à data, de 4 por mil.
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17. Também no que respeita aos benefícios, está verificado o res-
peito pelo princípio da proporcionalidade.

18. Existem desde logo os benefícios decorrentes para o mercado
em geral, da supervisão da CMVM direccionada para a garantia da
transparência e eficiência do mercado.

19. Estes objectivos de transparência e eficiência dos mercados,
bem como a protecção dos investidores não colidem com o conceito
de taxa. Na verdade, as taxas podem ter como função a criação de
utilidades de que não são titulares exclusivos os sujeitos passivos das
mesmas.

20. Assim, é relevante para a determinação dos sujeitos passivos
da taxa e para a concretização do seu montante o facto de os custos
de supervisão serem despoletados pelas transacções e serem tanto
maiores quanto maior o valor da operação.

21. Acresce ainda que os próprios sujeitos passivos da taxa são
também beneficiários directos do serviço que conforma a sua con-
traprestação específica, na medida em que, sendo a qualidade e ve-
racidade do preço formado em mercado um benefício para os ne-
gociadores fora de mercado, também estes, e não só os demais in-
vestidores, são interessados na supervisão.

22. A falta de supervisão da CMVM pode levar a distorções na
formação dos preços, que se reflectiriam num prejuízo proporcional
às quantidades transaccionadas, quer dentro, quer fora do mercado.

23. Este benefício transparece ainda no facto de, havendo um preço
em mercado em relação ao qual existe uma garantia de veracidade,
em virtude da actividade de supervisão da CMVM, os investidores
fora de mercado não têm de recorrer a quaisquer outros métodos
de avaliação para obterem um valor adequado dos valores mobiliários
a transaccionar que possa constituir uma referência segura para o
negócio a realizar.

24. De todo o exposto se conclui que o modo de cálculo da taxa
previsto na Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, não transmuta a taxa
em imposto, uma vez que respeita plenamente o princípio da pro-
porcionalidade, assim se enquadrando, ao contrário do afirmado na
sentença recorrida, na norma habilitante ínsita no artigo 408o, no 1
do Código do Mercado de Valores Mobiliários.

25. Assim, a sentença recorrida violou, por erro de interpretação
e aplicação, o disposto nos artigos 1o e 2o da Portaria 904/95, de
18 de Julho, conjugados com o disposto no artigo 408o do Código
do Mercado dos Valores Mobiliários.

26. A sentença recorrida reconheceu, ainda, à impugnante o direito
a haver juros indemnizatórios, por aplicação do artigo 43o da Lei
Geral Tributária.

27. Sucede que a liquidação da taxa de supervisão, nos termos
da Portaria no 904/95, de 18 de Julho, foi efectuada em conformidade
com a legislação em vigor na altura, e com base nos elementos apre-
sentados e declarados pelas entidades constantes do art.o 408o n.o 2
do Cód. MVM, pelo que não pode considerar-se que existiu erro
dos serviços, nem de facto, nem de direito.

28. Isto porque, mesmo que se considerasse que a Portaria 904/95,
de 18 de Julho, era ilegal, a administração estava vinculada ao seu
cumprimento, não lhe competindo, por ser da competência dos Tri-
bunais Administrativos e Fiscais, a recusa da sua aplicação.

29. O artigo 43o, no 1 da LGT prevê, como causa que dá lugar
ao pagamento de juros indemnizatórios apenas o caso de ter havido
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erro imputável aos serviços, não podendo ser extrapolado para todos
os casos em que a procedência da impugnação seja fundada noutros
motivos, nem ficou demonstrado nos autos a existência de qualquer
erro imputável aos serviços.

30. Não incorreu, assim, em qualquer erro a liquidação em causa
nos presentes autos, mesmo que se venha a considerar a Porta-
ria 904/95, de 18 de Julho, ilegal, pelo que não são devidos quaisquer
juros indemnizatórios.

31. Desta forma, a sentença recorrida violou também, por erro
de interpretação e aplicação, o disposto no arto 43o da Lei Geral
Tributária e o arto 3o do Código do Procedimento Administrativo.

1.3. Apresentou a recorrida alegações nas quais formulou as se-
guintes conclusões:

1. A liquidação, no montante de 29.976.800$00, de que a recorrida
foi alvo está ferida de invalidade, devendo, por isso, ser mantida a
respectiva anulação com todas as consequências legais;

2. O contrato pelo qual a recorrida adquiriu à sociedade Modelo,
SGPS, S. A., 1.414.000 acções escriturais foi concluído directamente
entre a vendedora e a compradora, à margem de qualquer mercado
secundário;

3. Na situação sub judice não se verificou uma qualquer intervenção
do intermediário financeiro relevante para os efeitos do art. 408o

do C. M. V. M.
4. A recorrida não aproveitou de nenhuma utilidade individualizável

propiciada pela CMVM, que é a entidade em proveito da qual reverte
a quantia cobrada;

5. Se o art. 408o do C. M. V. M. for de interpretar no sentido
de que a taxa é devida, mesmo à margem da prestação de um serviço
individualizado por parte da CMVM, essa norma e as disposições
da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, padecerão de inconsti-
tucionalidade;

6. Aplicada a situações em que inexiste qualquer sinalagma entre
a receita, por um lado, e a utilização de um bem semipúblico, por
outro lado — como é o caso da situação sub judice —, a “taxa” em
crise prosseguirá ao cabo e ao resto finalidades exclusivamente fi-
nanceiras, consubstanciando, por isso, um imposto;

7. Resultará assim violado o princípio da legalidade fiscal, contido
no art. 106o, n.o 2, da Constituição da República, já que o D. L.
n.o 142-A/91, que aprovou o C. M. V. M., foi editado pelo Governo
ao abrigo de uma autorização legislativa que não habilitava o Governo
a estabelecer um imposto sobre as transmissões dos títulos que ocor-
ram fora de bolsa (cfr. a Lei n.o 44/90, de 11 de Agosto);

8. Essa inconstitucionalidade será igualmente de afirmar mesmo
que se divise uma conexão com um serviço público individualizável
prestado pela CMVM, pois a receita em causa está manifestamente
desligada, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela
Administração;

9. A desproporção entre o título e o serviço (se algum existe) é
tal que se pode dizer que aquele se desligou completamente deste
último, tornando-se, em boa verdade, uma receita abstracta — um
imposto;

l0. Sempre terá de conceder-se, assim, em que o art. 408o de C.
M. V. M. e a Portaria n.o 904/95 criam uma receita pública ma-
nifestamente desproporcionada com os custos e a natureza do serviço
prestado em troca, com o que quedam violados o princípio da pro-
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porcionalidade e o princípio da proibição dos excessos (cfr. n.o 2
do art. 266o da Constituição);

11. A fórmula de cálculo da taxa prevista no art. 408o do C. M.
V. M. (directamente proporcional e sem limite ao valor da transacção),
visa unicamente surpreender a capacidade contributiva de quem ne-
goceia com valores mobiliários, independentemente dos efectivos cus-
tos do serviço (se é que algum é prestado) e de eventuais benefícios;

12. De resto, a haver serviços efectivamente prestados pela CMVM
a propósito de todas e quaisquer operações sobre valores mobiliários,
intervenha ou não um intermediário financeiro ou um notário, a taxa
deveria ser exigida sempre e não apenas quando essa intervenção
se verifica, sob pena de violação flagrante do princípio da igualdade
consagrado no art. 13o da Constituição;

POR ÚLTIMO:
13. O erro imputável aos serviços que operaram a liquidação fica

demonstrado com a procedência da respectiva impugnação judicial.
2. Já depois de alegado o presente recurso apresentou a recorrida

o requerimento de fls. 327 requerendo, nos termos do art. 234o do
Tratado de Roma, a suspensão dos autos e o reenvio do processo
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias para que o mesmo
se pronuncie sobre a compatibilidade com os arts. 11o e 12o da Di-
rectiva 69/335/CEE do preceito do direito português que prevê uma
receita, em favor da Comissão do Mercado de Va1ores Mobiliários,
por operações sobre acções realizadas fora de bolsa, e que é variável
em função do valor da transacção e sem sujeição a quaisquer limites.

Acrescentou que tratando-se de uma questão de direito, o conhe-
cimento da mesma não é prejudicada por não ter sido suscitada no
âmbito do recurso interposto.

3.1. Notificada a recorrente Fazenda Pública para se pronunciar
sobre o requerido defende que deve ser indeferido o pretendido reen-
vio já que inexiste qualquer questão de Direito Comunitário, pois
que, no presente processo, não está em causa nenhuma questão de
Direito Comunitário, não se vislumbrando qualquer conexão entre
a Directiva 69/335/CEE e as normas de Direito interno em que se
fundamentou a liquidação da taxa sobre a operação de transmissão
de valores mobiliários fora de bolsa realizada pela requerente.

Segundo a recorrente o âmbito de aplicação da Directiva reporta-se
aos impostos indirectos que incidem sobre reuniões de capitais e aque-
la operação de transmissão de valores mobiliários fora de bolsa levada
a cabo pela requerente, e objecto de liquidação da taxa constante
da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, conjugada com o disposto
no art.o 408o do Cód. MVM, resultou de um contrato de compra
e venda de acções efectuado fora de bolsa, alheio a qualquer operação
de reunião de capitais tal como esta vem definida no referido art.o 4o

da Directiva.
Por isso a tal operação não se aplica a Directiva Comunitária, ex-

clusivamente dirigida a reuniões de capitais, visto que excede o seu
âmbito de aplicação.

E igualmente não se lhe aplicam aos artigos 11o e 12o da referida
Directiva, pois que aquele arto 11o limita-se a vedar aos Estados mem-
bros a possibilidade de lançarem tributos sobre a criação, emissão,
admissão em bolsa, colocação em circulação ou negociação de acções,
de partes sociais ou de outros títulos da mesma natureza.

O próprio artigo 12o, n.o 1, alínea a), da mesma Directiva expres-
samente estipula que os Estados membros podem cobrar tributos
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“sobre a transmissão de valores mobiliários”, pelo que não está em
causa, nos presentes autos, qualquer questão de Direito Comunitário.

3.2. Acrescenta a recorrente que se assim se não entender a questão
a colocar ao TJCE deverá ser formulada nos termos seguintes:

Estando em causa uma transmissão de acções fora de bolsa, sujeita
à taxa prevista na Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, conjugada com
o disposto no arto 408o do Cód. MVM, que, apesar de resultar de um
contrato de compra e venda celebrado entre duas empresas do mesmo
grupo financeiro (a Sonae Distribuição, SGPS, S.A., e a Modelo Con-
tinente, SGPS, S.A. — sendo que a primeira possuía, à data da tran-
sacção, uma participação superior a 20 % do capital social desta última),
não implica:

a) a constituição de uma sociedade de capitais;
b) a transformação em sociedade de capitais de uma sociedade, as-

sociação ou pessoa colectiva que não seja sociedade de capitais;
c) o aumento do capital social de uma sociedade de capitais mediante

a entrada de bens de qualquer espécie;
d) o aumento do activo de uma sociedade de capitais mediante a

entrada de bens de qualquer espécie, remunerada não por partes re-
presentativas do capital social ou do activo, mas por direitos da mesma
natureza que os dos sócios, tais como direito de voto, participação nos
lucros ou no saldo de liquidação;

e) a transferência de um país terceiro para um Estado membro da
sede da direcção efectiva de uma sociedade, associação ou pessoa co-
lectiva, cuja sede estatutária se encontre num país terceiro e que seja
considerada, para efeitos da cobrança do imposto sobre as entradas
de capital, como sociedade de capitais neste Estado membro; ou

f) a transferência de um país terceiro para um Estado membro da
sede estatutária de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva cuja
sede de direcção efectiva se encontre num país terceiro e que seja con-
siderada, para efeitos da cobrança do imposto sobre as entradas de
capital, como sociedade de capitais neste Estado membro, deverá apli-
car-se, ou não, a tal operação, o regime constante da Directi-
va 69/345/CEE, relativa aos impostos indirectos que incidem sobre a
reunião de capitais, mormente na parte em que esse regime proíbe os
Estados de lançarem os tributos referidos no art.o 11o da referida
Directiva?

De acordo com a enumeração das operações de reunião de capitais
constante no art.o 4o da Directiva, esta pergunta merece necessa-
riamente resposta negativa, visto que a operação em concreto no
caso sub judice não se integra em nenhuma das categorias de operações
de reunião de capitais enumeradas. Ou seja, a Directiva não é aplicável
a esta transmissão em particular, e o disposto na Portaria n.o 904/95,
de 18 de Julho, e no art.o 408o do Cód. MVM, não deve, assim,
ser valorado à sua luz, por não caber no seu âmbito de aplicação.

3.3. Ainda segundo a recorrente FP se se considerar, mesmo assim,
aplicável a Directiva à operação em causa, deve então concluir-se
que a taxa cobrada ao abrigo da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho,
conjugada com o disposto no art.o 408o do Cód. MVM, se integra
dentro da excepção prevista no art.o 12o, n.o 1, al. a) da mesma
Directiva.

Na verdade, dispõe este preceito que, em derrogação do disposto
nos artigos 10o e 11o da Directiva, que proíbem a cobrança de quais-
quer tributos sobre as operações neles mencionadas, salvo o imposto
sobre as entradas de capital previsto nos artigos 2o a 9o do mesmo
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Diploma, os Estados membros podem cobrar tributos sobre a trans-
missão de valores mobiliários, cobrados forfetariamente ou não.

Ora, o facto de constar na tradução portuguesa a expressão impostos,
quando na verdade o que se trata é de tributos, não implica que
a interpretação do texto do art.o 12o, n.o 1, se restrinja ao elemento
literal resultante da tradução portuguesa.

Deve afirmar-se que o artigo 12.o, n.o 1, alínea a), da Directiva
não pode ser interpretado no sentido de que se limita a permitir
que os Estados cobrem unicamente impostos, no rigoroso sentido
técnico-jurídico que esta expressão tem na ordem jurídica nacional,
sobre a transmissão de valores mobiliários pelo que deve considerar-se
que o artigo 12.o, n.o 1, alínea a), da Directiva deve ser interpretado
no sentido de que permite a cobrança de tributos sobre a transmissão
de acções, independentemente de no direito interno este ser qua-
lificado como taxa, imposto, ou outra figura similar.

Assim se se considerar que a resposta à pergunta formulada no
ponto anterior pode ser afirmativa, deve dirigir-se ao TJCE a seguinte
pergunta, a título subsidiário:

O art.o 12o, n. o 1, al. a) da Directiva 69/335/CEE refere-se apenas
a impostos em sentido estrito, ou a quaisquer encargos fiscais, abrangendo
os impostos, taxas e outros encargos de direito público, aplicáveis à
transmissão de valores mobiliários, cobrados forfetariamente ou não,
independentemente de à luz do direito interno serem qualificados como
impostos ou não?

A resposta a esta questão considerará o encargo fiscal, ou tributo,
no seu sentido mais amplo, referindo-se a norma a impostos, taxas
e quaisquer outros encargos de direito público, pelo que, também
por esta via, o tributo previsto na Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho,
conjugada com o art.o 408o do Cód. MVM, não se mostra incompatível
com o que se estabelece na Directiva n.o 69/335/CEE.

4. A fls. 430, ainda que em resposta a parecer junto pela recorrente,
sustenta a recorrida que o art 11o da Directiva 69/335/CEE proíbe
a existência de impostos sobre a negociação de acções ainda que
qualificados como “taxa sobre operações fora de bolsa”.

É que o art. 11o, al. a), desta Directiva proíbe que os Estados
Membros submetam “a qualquer imposição, seja sob que forma for,
a criação, emissão, admissão em bolsa, colocação em circulação ou
negociação de acções, de partes sociais ou de outros títulos da mesma
natureza, bem como de certificados representativos desses títulos, in-
dependentemente de quem os emitiu”.

O art. 12o, n.o 1, al. e), da mesma Directiva admite os “direitos
com carácter remuneratório”, onde se incluem as receitas públicas
que constituem a contrapartida de serviços individualizados, ainda
que prestados no interesse geral, contudo só podem legitimar-se ao
abrigo do art. 12o, n.o 1, al. e), da mesma Directiva direitos equivalentes
ao custo do serviço prestado.

É regra aplicada a propósito dos emolumentos notariais e registrais,
em execução dos vários Acórdãos do Tribunal de Justiça, que os
consideraram verdadeiros impostos, em virtude de excederem o custo
do serviço prestado por o seu montante aumentar directamente e
sem limites na proporção do capital social e não ser calculado com
base no custo da própria operação de que é contrapartida.

Igualmente o montante da taxa sobre operações de bolsa não é
calculado com base no custo da operação a que se refere, antes au-
menta directamente e sem limites na proporção do valor da operação,
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pelo que é quanto basta para considerar o ponto 1, al. a) da Portaria
n.o 904/95 contrário à Directiva.

Conclui que não importa, pois, que exista realmente correspon-
dência entre a taxa sobre operações fora de bolsa e uma contrapartida
individualizável prestada pela CMVM às partes na operação, assim
como não releva que exista ou não um objectivo extrafinanceiro capaz
de legitimar a distorção ao princípio da proporcionalidade à luz da
Constituição da República pois que, no plano da Directiva, estão
liminarmente proibidas taxas (“direitos com carácter remuneratório”)
cobradas por entidades públicas a propósito da negociação de acções
que excedam o custo da actividade administrativa, seja em nome do
valor do benefício que essa actividade tem para o particular, seja
em nome de objectivos extrafinanceiros.

5. O EMMP entende que se justifica a interpelação do TJCE em
reenvio, nos termos do arto 177o do Tratado de Roma.

6. Importa, por isso, como questão prévia, averiguar se se justifica
o questionado reenvio prejudicial.

Conforme já se referiu no ponto 2 requereu a recorrida, nos termos
do art. 234o do Tratado de Roma, a suspensão dos autos e o reenvio
do processo ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias para
que o mesmo se pronuncie sobre a compatibilidade com os arts. 11o

e 12o da Directiva 69/335/CEE do preceito do direito português que
prevê uma receita, em favor da Comissão do Mercado de Va1ores
Mobiliários, por operações sobre acções realizadas fora de bolsa, e
que é variável em função do valor da transacção e sem sujeição a
quaisquer limites.

Acrescentou a fls. 430, em resposta a parecer junto pela recorrente,
que o art 11.o da Directiva 69/335/CEE proíbe a existência de impostos
sobre a negociação de acções ainda que qualificados como “taxa sobre
operações fora de bolsa”.

Na sua perspectiva o art. 11o, al. a), da Directiva referida proíbe
que os Estados Membros submetam “a qualquer imposição, seja sob
que forma for, a negociação de acções, de partes sociais ou de outros
títulos da mesma natureza, bem como de certificados representativos
desses títulos, independentemente de quem os emitiu.

É certo que o art. 12o, n.o 1, al. e), da mesma Directiva admite
os “direitos com carácter remuneratório”, onde se incluem as receitas
públicas que constituem a contrapartida de serviços individualizados,
ainda que prestados no interesse geral, contudo só podem legitimar-se,
ao abrigo do art. 12o, n.o 1, al. e), da mesma Directiva, direitos equi-
valentes ao custo do serviço prestado não podendo o seu montante
aumentar directamente e sem limites.

Acrescenta que o montante da taxa sobre operações de bolsa não
é calculado com base no custo da operação a que se refere, antes
aumenta directamente e sem limites na proporção do valor da ope-
ração, pelo que o ponto 1, al. a) da Portaria n.o 904/95 seria contrário
à Directiva.

Conclui que não importa que exista realmente correspondência
entre a taxa sobre operações fora de bolsa e uma contrapartida in-
dividualizável prestada pela CMVM às partes na operação, assim como
não releva que exista ou não um objectivo extrafinanceiro capaz de
legitimar a distorção ao princípio da proporcionalidade à luz da Cons-
tituição da República, pois que, no plano da Directiva, estão limi-
narmente proibidas taxas (“direitos com carácter remuneratório”) co-
bradas por entidades públicas a propósito da negociação de acções
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que excedam o custo da actividade administrativa, seja em nome do
valor do benefício que essa actividade tem para o particular, seja
em nome de objectivos extrafinanceiros.

E estabelece o arto 11o da Directiva que “os Estados membros
não submeterão a qualquer imposição, seja sob que forma for:

A criação, emissão, admissão em bolsa, colocação em circulação
ou negociação de acções, de partes sociais ou de outros títulos da
mesma natureza, bem como de certificados representativos desses
títulos, independentemente de quem os emitiu; . . .”.

Podendo os Estados membros cobrar um imposto sobre as entradas
de capital, nos termos dos artos 1o e 4o da Directiva, do indicado
arto 11o resulta que não podem submeter a qualquer imposição, seja
sob que forma for, além do mais, a negociação de acções, de partes
sociais ou de outros títulos da mesma natureza, independentemente
de quem os emitiu.

Assim sendo a submissão a um imposto sobre as entradas de capital
inviabiliza a cobrança de qualquer imposição, seja sob que forma
for, sobre a negociação de acções.

É certo, contudo, que o arto 12o da Directiva estabelece que “em
derrogação do disposto nos artigos 10o e 11o, os Estados membros
podem cobrar:

. . .
e) Direitos com carácter remuneratório;
. . .”.
Do exposto parece resultar que estes direitos com carácter remu-

neratório, porque têm esta natureza, devem constituir a contrapartida
dos serviços prestados e ser tendencialmente equivalentes ao custo
daquele serviço, não podendo o seu montante aumentar directamente
e sem limites.

E o montante da indicada taxa sobre operações de bolsa, nos termos
daquele preceito, não poderá deixar de ser calculado com base no
custo da operação a que se refere, devendo atender a este custo
pelo que parece não poder aumentar directamente e sem limites na
proporção do valor da operação.

E àquela taxa sobre as operações fora de bolsa refere-se o ar-
tigo 408o, no 1, do Código do Mercado de Valores Mobiliários (apro-
vado pelo DL 142-A/91, de 10-4, com diversas alterações, na redacção
vigente à data em que os factos ocorreram e não a posterior aprovado
pelo DL 486/99, de 13-11) que estabelece que “1 - em todas as trans-
missões fora de bolsa, a título gratuito ou oneroso, de quaisquer valores
mobiliários, realizadas com a intervenção, seja para que efeito for,
de intermediário financeiro ou de notário, serão devidas taxas não
inferiores às estabelecidas nos termos do artigo precedente, e cujo
montante, valor sobre que incidem e processo de liquidação e cobrança
serão fixados, mediante portaria, pelo Ministro das Finanças, sob pro-
posta da CMVM”.

Estamos perante uma norma de incidência objectiva da mencionada
taxa ao que acresce que pela Portaria no 904/95, de 18 de Julho,
foram fixados os elementos essenciais da taxa sobre operações fora
de bolsa.

Na verdade os nos 1 e 2 da Portaria no 904/95, de 18 de Julho,
estabelecem que:

“1- Em todas as transmissões fora de bolsa, a título gratuito ou
oneroso, de quaisquer valores mobiliários, realizadas nos termos do
no 1 do artigo 408o do Código do Mercado de Valores Mobiliários,
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são devidas as seguintes taxas, a pagar pelo transmitente e pelo
transmissário:

a) Valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores
- 4 ‰;

b) Valores mobiliários não admitidos à negociação em bolsa - 0,5 ‰.
2 - As taxas são liquidadas de harmonia com o valor da operação

realizada que é determinado:
a) No caso de transmissão a título oneroso, pelo maior dos dois

valores seguintes: valor declarado da operação e valor da operação
à última cotação na bolsa;

b) No caso de transmissão a título gratuito, pelo valor da operação
à última cotação na bolsa”.

Para a recorrida o arto 12o citado da Directiva proíbe liminarmente
a existência de taxas ou direitos com carácter remuneratório cobradas
por entidades públicas pela negociação de acções que excedam o
custo da actividade administrativa quer sejam exigidos em nome do
valor do benefício que essa actividade tem para o particular quer
em nome de objectivos extrafinanceiros.

Sobre esta temática não parece ser muito convincente a argumen-
tação da recorrente de que não estamos perante uma questão de
direito comunitário.

Questiona-se, no presente recurso, a interpretação dos preceitos
comunitários referidos tendo a recorrente suscitado a necessidade
de decisão prejudicial do TJCE.

Entende-se necessária tal pronúncia, nos termos do arto 234o do
Tratado de Roma, sendo o reenvio obrigatório uma vez que da decisão
deste Tribunal não cabe recurso.

Acresce que as propostas, subsidiárias e eventuais, perguntas a fazer
ao Tribunal de Justiça das Comunidades formuladas pela recorrente
não acrescentam matéria nova à sugerida pela recorrida.

Do exposto resulta a pertinência de perguntar ao TJCE se as normas
constantes dos nos 1 e 2 da Portaria no 904/95, de 18 de Julho, e
do no 1 do artigo 408o do Código do Mercado de Valores Mobiliários,
aprovado pelo DL 142-A/91, de 10-4, na redacção vigente à data
em que os factos ocorreram e não a posterior aprovado pelo DL 486/99,
de 13-11), são compatíveis, com os arts. 11o e 12o da Directi-
va 69/335/CEE, enquanto estabelecem uma receita, em favor da Co-
missão do Mercado de Va1ores Mobiliários, por operações sobre ac-
ções realizadas fora de bolsa, a qual é variável em função do valor
da transacção e sem sujeição a quaisquer limites.

7. Nos termos expostos entende-se:
1. Submeter ao TJCE a seguinte questão:
As normas constantes dos nos 1 e 2 da Portaria no 904/95, de 18

de Julho, e do no 1 do artigo 408o do Código do Mercado de Valores
Mobiliários, aprovado pelo DL 142-A/91, de 10-4, na redacção vigente
em Dezembro de 1995 e Janeiro de 1996, à data em que os factos
ocorreram e não a posterior aprovado pelo DL 486/99, de 13-11,
são compatíveis com os arts. 11o e 12o da Directiva 69/335/CEE, en-
quanto estabelecem uma receita, em favor da Comissão do Mercado
de Va1ores Mobiliários, por operações sobre acções realizadas fora
de bolsa, a qual é variável em função do valor da transacção e sem
sujeição a quaisquer limites.

2. Suspender a instância até pronúncia do TJCE e ordenar a pas-
sagem de carta a dirigir pela Secretaria deste Tribunal à Secretaria
do TJCE com o pedido de decisão prejudicial, acompanhado do tras-
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lado do processo, que inclua cópia da petição, do acórdão recorrido,
das alegações do recorrente e todas as peças processuais posteriores
bem como fotocópia dos diplomas legais nacionais mencionados no
presente acórdão.

As custas serão consideradas a final.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Almeida Lopes.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

IRS. Deduções para a Segurança Social.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O artigo 25o, 2, do CIRS permite a dedução integral
das contribuições para a Segurança Social pagas no ano
a que respeita a declaração de IRS.

2 — Como assim, são dedutíveis no ano de 1999 as con-
tribuições para a Caixa Geral de Aposentações pagas
nesse ano mas relativas a tempo de serviço militar obri-
gatório prestado nos anos de 1973-1975.

Recurso n.o 26 617. Recorrente: Domingos Soares Brandão; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Mendes Pimentel.

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

Domingos Soares Brandão, residente no lugar de Nabiças, Cabrei-
ros, Braga, inconformado com a sentença do TT de 1a Instância de
Braga que julgou improcedente esta impugnação judicial, por si de-
duzida contra a liquidação n.o 46131907690, de 08.IX.2000, relativa
ao IRS de 1999, daquela interpôs recurso para este STA, nos termos
dos artigos 280o, 5, e 282o, 1, do CPPT — oposição de julgados (entre
aquela sentença e o acórdão desta formação de 2.VI.1999, in Acórdãos
Doutrinais, pp. 37/44).

Remata a atinente alegação com as seguintes conclusões:
1. No ano de 1999, para efeito de aposentação e resultante da

contagem de tempo de serviço militar obrigatório prestado nos anos
de 1973 a 1975, o recorrente descontou para a Caixa Geral de Apo-
sentações a quantia de 297 996$00;

2. Essas contribuições são obrigatórias, nos termos e para os efeitos
previstos no art.o 25o, 2, do CIRS;

3. A decisão recorrida violou o disposto nos arts. 1o, 1, e 25o,
1, a), e 2, do CIRS.

Não houve contra-alegação.
A distinta PGA entende que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A decisão recorrida assentou nos seguintes factos:
a) O impugnante apresentou perante os serviços da Administração

Fiscal (AF) a declaração de rendimentos para efeitos de cálculo do
IRS respeitante ao ano de 1999.
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b) Nessa declaração, consignou que efectuou contribuições obri-
gatórias para a segurança social no montante de 1 519 924$00.

c) Nesse montante, encontra-se incluída a quantia de 297 996$00
respeitante a dívidas pagas à Caixa Geral de Aposentações por con-
tagem de tempo de serviço nos termos que resultam do documento
cuja cópia consta de fls. 9 e reportam-se à prestação de serviço militar
pelo impugnante nos anos de 1973 a 1975.

d) A AF, após análise dos elementos que serviram de suporte à
declaração, considerou que o impugnante havia incluído indevida-
mente o montante referido na alínea c) no quadro respeitante às
contribuições obrigatórias para a segurança social.

e) Em consequência, foi o impugnante convidado a rectificar a
declaração inicialmente entregue, o que veio a fazer através da apre-
sentação de declaração de substituição.

f) Em resultado, veio a ser efectuada a liquidação cuja nota de-
monstrativa consta de fls. 12.

Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal a quo, cabe referir
que a questão decidenda é a de saber se a quantia de 297 996$00
paga pelo impugnante a título de descontos para a Caixa Geral de
Aposentações em 1999, porém respeitante ao tempo de serviço militar
obrigatório nos anos de 1973, 1974 e 1975, deve ser incluída como
dedução específica do rendimento do ano em que se efectivou o dito
pagamento (artigo 25o, 2, do CIRS), ou deve ser considerada dedução
facultativa.

A instância acolheu o segundo termo da alternativa.
Já no aresto fundamento — cuja cópia se encontra a fls. 53-57 — se

entendeu que “estas prestações têm . . . um carácter obrigatório . . .”.
Perfilando-se, assim, decisões opostas sobre a mesma questão de

direito, com estabilidade da atinente regulamentação jurídica, mos-
tram-se presentes os pressupostos do presente recurso por oposição
de julgados, o admissível dada a data da entrada da petição desta
impugnação judicial — 22.XII.2000 —, o valor do processo
— E 430.26 — e o disposto no n.o 4 do artigo 280o do CPPT, diploma
que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2000 (a alçada dos tribunais
tributários de 1.a instância é de E 935.25 — v., ainda, artigo 24o, 1,
da LOFTJ — Lei n.o 3/99, de 13.I).

Nada obsta, portanto, ao conhecimento do mérito do recurso.
Vejamos, pois.
De harmonia com o estatuído no artigo 25o, 1, do CIRS, o con-

tribuinte tem a possibilidade de deduzir ao seu rendimento bruto
da categoria A uma percentagem do seu valor, desde que esta não
ultrapasse determinado montante. E o n.o 2 do preceito estabelece
que “se, porém, as contribuições obrigatórias para regimes de pro-
tecção social excederem o limite fixado no número anterior, aquela
dedução será pelo montante total dessas contribuições.”

Como bem se nota no acórdão desta Secção de 15.VI.2000 — rec.
25 129, o legislador “arredou no n.o 2 daquele artigo 25o o esta-
belecimento de quaisquer limites, ou seja, admitiu a sua dedução
integral relativamente às contribuições para a Segurança Social.

A consideração de todas as contribuições que o titular dos ren-
dimentos é obrigado a suportar para a segurança social correspon-
de . . . a um claro propósito legal de fundar os rendimentos do trabalho
na expressão que resulta desse regime de segurança, convertendo-os
numa espécie de rendimentos de obtenção sempre garantida.

Aceitam-se todas as contribuições que se é obrigado a fazer para
a segurança social porque estas representam a medida legal do que
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é economicamente preciso suportar para instituir como que um fundo
económico de reserva que garanta sempre, no futuro, a obtenção
de um rendimento a favor do trabalhador, de modo a que este não
seja passível de uma instabilidade e incerteza maior do que a que
acontece com as demais aplicações financeiras que geram rendimentos
sujeitos ao imposto.

Ora, uma tal teleologia do preceito conduz o intérprete a não di-
ferenciar o ano a que respeitam essas contribuições obrigatórias para
efeito de as deduzir ao rendimento do trabalho que foi auferido no
ano em que as mesmas foram pagas.

Digam elas respeito ao ano em que foram pagas ou respeitem
a anos anteriores àquele em que foram pagas, desde que o seu pa-
gamento seja obrigatório, elas não cumprem outra função que não
seja a de satisfazer aquela medida tida por legalmente necessária
para converter esses rendimentos do trabalho em rendimentos
fundados.

Compreende-se assim que o preceito em causa — o n.o 2 do ar-
tigo 25o do CIRS — as não distinga e que se deva seguir o velho
aforismo ubi lex nos distinguit nec nobis distinguere debemus.”

E, como se realça no acórdão desta Secção de 02.VI.1999 — rec. 23
487, “essa conclusão que se retira do texto legal sai reforçada se,
na sua leitura, à literalidade do texto convocarmos os princípios de
justiça e equidade que enformam a tributação em IRS.

. . .
A contagem dos anos relativos ao período do serviço militar obri-

gatório para efeitos de aposentação/jubilação é um direito que assiste
ao impugnante.

Como, correspondentemente, é um seu dever o pagamento das
prestações para a Segurança Social referentes a esse período.

Só assim é que não haverá prejuízos para o impugnante, como
também não os haverá para o Estado.

Estas prestações têm, pois, . . . um carácter obrigatório, visto que
só assim é que o impugnante não verá diminuída a sua pensão de
aposentação e o Estado é compensado por esse facto.

Sendo assim, tais contribuições só formal e aparentemente é que
poderão ser vistas como facultativas, visto que, na sua realidade subs-
tancial, elas, de facto, são obrigatórias.”

Ora, o que o preceito em foco exige é, tão-só, que as contribuições
sejam obrigatórias. Não, também, o exercício do direito de previdência
social correlativo. E, exercido este, tais contribuições são legalmente
obrigatórias.

Em seguimento de tudo o exposto, se conclui que ilegal foi a não
consideração pela Administração Fiscal, no acto de liquidação do
IRS relativo ao ano de 1999, do montante das contribuições que o
ora recorrente teve obrigatoriamente de pagar, nesse mesmo ano,
relativamente ao período de serviço militar obrigatório nos anos de
1973-1975, cuja contagem requereu para efeitos de aposentação/ju-
bilação.

Assim não o havendo entendido a instância, a decisão em apreço
não pode manter-se na ordem jurídica.

Termos em que em que se acorda conceder provimento ao recurso,
por isso que se revoga a sentença recorrida e se julga a impugnação
procedente, em consequência se anulando a liquidação impugnada,
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devendo ser restituído o imposto indevidamente pago, sobre cujo mon-
tante serão calculados juros indemnizatórios.

Não é devida tributação.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Mendes Pimentel (relator) — Vitor
Meira (vencido, nos termos da declaração de voto que junto). — Baeta
de Queiroz.

Declaração de voto

Não acompanho o acórdão recorrido pelas razões que sintetica-
mente passo a expor.

Estabelece o artigo 1o do CIRS que o imposto sobre o rendimento
das pessoas singulares incide sobre o valor anual dos rendimentos
depois de efectuadas as correspondentes deduções e abatimentos. Por
seu turno o artigo 25o indica quais as deduções a efectuar referindo
que se as contribuições obrigatórias para regimes de protecção social
excederem o limite fixado na alínea a) do no 1 desse normativo, aquela
dedução será pelo montante total dessas contribuições (no 2). Afi-
gura-se-me que a conjugação desses normativos levará a que se con-
siderem como contribuições dedutíveis apenas as correspondentes aos
rendimentos do ano a que respeitam.

Mas também a obrigatoriedade considerada me suscita dúvidas.
As contribuições em causa respeitam aos anos de 1973 a 1975 e foram
pagas em 1999. Nos anos a que respeitavam, tais contribuições não
eram obrigatórias e por isso o impugnante não as pagou então. Ao
pedir a contagem do tempo de serviço militar o requerente pretendeu
usufruir um benefício para efeitos de aposentação. Tal contagem era
facultativa e só se processou a pedido do requerente. Por isso, o
pagamento que lhe foi exigido mais não foi do que uma contrapartida
do benefício que ele pretendeu obter. Para obter tais vantagens tinha
o requerente que pagar uma contraprestação correspondente a elas.
Por isso se nos afigura difícil considerar tais pagamentos como con-
tribuições obrigatórias, como o acórdão recorrido entendeu.

Pelo que acaba de se expor em síntese, fácil será concluir que
negaria provimento ao recurso.

Vítor Meira.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Oposição. Restituição de verbas ao DAFSE. Ilegalidade em
concreto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Das decisões do DAFSE que ordenam a restituição de
quantias indevidamente recebidas cabe recurso conten-
cioso para os tribunais administrativos de círculo.

1961

II — Não tendo sido interposto tal recurso, não podem os in-
teressados pretender fazer valer os seus direitos através
de oposição à execução fiscal por não poder ser aí apre-
ciada a ilegalidade em concreto [artigo 286o no 1 al.
g) do Código de Processo Tributário].

Recurso no 26 647. Recorrente: FRAL - Ferragens Reunidas de Águe-
da, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons. Dr. Ví-
tor Meira.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

“FRAL - Ferragens Reunidas de Águeda, Lda.”, deduziu no Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Aveiro oposição à execução que
lhe foi movida pelo Departamento para os Assuntos do Fundo Social
Europeu (DAFSE) para cobrança coerciva de verbas indevidamente
recebidas do Fundo Social Europeu e do Estado Português, invocando
inexequibilidade do título executivo, falsidade do mesmo e caducidade
da dívida.

Por sentença da Ma Juíza daquele tribunal foi a oposição julgada
improcedente.

Não se conformando com a decisão recorreu a oponente para o
Tribunal Central Administrativo, sendo aí negado provimento ao
recurso.

De tal decisão voltou a recorrer, desta vez para o Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo a revogação desse acórdão, formulando as
seguintes conclusões:

1 - O acto, emanado pelo DAFSE, de pedido de devolução de
(parte) dos subsídios que custearam a acção de formação profissional
sub judice, não é um acto administrativo (ACTO DE GESTÃO PÚ-
BLICA), mas antes um acto de GESTÃO PRIVADA, pese embora
praticado por Organismo Público do Estado ou Pessoa Colectiva Pú-
blica menor, por ter sido cometido no exercício de um poder privado;

2 - Sendo, como de facto é, tal acto de natureza privada, o mesmo
não é recorrível nos termos da alínea a) do no 1 do arto 51 do ETAF
para o Tribunal Administrativo de Círculo, pelo que, ao contrário
do que vem defendido no acórdão recorrido, este referido Tribunal
é incompetente em razão da matéria (quer para cobrar subsídios por-
ventura “indevidamente” recebidos, quer para discutir as questões
emergentes aos mesmos);

3 - Para o processamento das «acções contenciosas» conducentes
à reposição de subsídios (nas quais se incluem a discussão de qualquer
questão emergente aos mesmos, nomeadamente a ilegalidade do pe-
dido exequendo e do respectivo título executivo que lhe serviu de
base), determina-se por lei especial (arto 3o do D.L. no 158/90, de
17/5, e arto 2o do DL no 246/91, de 6/7) que é competente a JUSTIÇA
FISCAL, ou seja, os Tribunais Tributários;

4 - A recorrente apenas administrou (geriu), como entidade par-
ticular, nas suas instalações, gratuitamente, o curso ou a acção de
formação profissional sub judice, não tendo qualquer proveito próprio,
ou melhor, não recebeu para si de qualquer importância a título de
subsídios, pelo contrário, antes teve de, conjuntamente com as su-
pracitadas entidades, subsidiar essa formação no equivalente, quanto
a si, a 10% dos custos finais orçamentados;
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5 - A recorrente FRAL, LDA., assumiu, assim, em conjunto com
as outras duas entidades (o FSE e o ESTADO PORTUGUÊS), ou
seja, tripartidamente, a obrigação de subsidiarem o custo global
(100%) do curso ou acção de formação profissional sub judice, dos
quais 10% couberam, repita-se, à recorrente. Curso este que foi rea-
lizado em exclusivo proveito de certas e determinadas pessoas par-
ticulares (formandos e formadores), ou seja, entes privados;

6 - Tendo esses créditos (parte de subsídios) natureza diferente
das dívidas de contribuições e impostos, porque, como é por demais
sabido, subsídios não são impostos e a sua cobrança judicial é feita
por lei especial através do PROCESSO FISCAL e não tendo a re-
corrente FRAL os mesmos meios de defesa que os contribuintes fiscais
para discutir a questão da ilegalidade da dívida exequenda noutra
fase prévia à execução (como por exemplo a RECLAMAÇÃO GRA-
CIOSA e a IMPUGNAÇÃO JUDICIAL), deverá então, em sede
de OPOSIÇÃO à execução, à semelhança do que acontece com os
demais devedores de créditos oriundos de determinados Organismos
Públicos do Estado, poder legitimamente discutir, quer a ilegalidade
da dívida exequenda, quer a invalidade do próprio título executivo
(a sua alegada falsidade), de harmonia com o disposto na alínea g)
do arto 286o do CPT, com os fundamentos previstos nos artos. 813o

e 815o do CPC, aplicável subsidiariamente por força do arto 2o do
CPT, em obediência aos princípios da economia processual, da igual-
dade dos direitos de defesa dos cidadãos e da justiça, sob pena de
se incorrer em inconstitucionalidade material, por omissão de norma
semelhante à do arto 815o do C.P.C. a dever ser inserida no elenco
do arto 286, do CPT, o que aqui se alega para os devidos efeitos
legais, caso assim não seja interpretado por violação do arto 20o da
CRP;

7 - O acórdão recorrido ao decidir como de facto decidiu, violou
frontalmente o disposto no arto 3o do D.L. no 158/90, de 17/5, arto 2o

do DL no 246/91 de 6/7, alínea g) do arto 286o do CPT, arto. 813o

alíneas a) e e), artos. 813o e 815o, no 1, ambos do CPC, arto 2o do
CPT e arto 20o da Constituição da República Portuguesa.

Não houve contra-alegações.
Pela Exma. Magistrada do Ministério Público foi emitido parecer

no sentido do provimento do recurso no sentido da ampliação da
matéria de facto, face ao alegado pela recorrente de que não tinha
sido notificada com indicação dos meios de defesa e prazo para reagir.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
1o O Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu

(DAFSE) fez instaurar na R.F a execução fiscal n.o 100422.0/96 contra
a sociedade FRAL - Ferragens Reunidas de Águeda Lda com base
na certidão datada de 01/04/1996 que se encontra documentada a
folhas 36 e que é do seguinte teor:

«Rafael Prata, Director Geral do Departamento para os Assuntos
do Fundo Social Europeu, certifica que FRAL - Ferragens Reunidas
de Águeda Lda. (. . .) é devedora a este Departamento da quantia
de 34 373 915$00 (trinta e quatro milhões trezentos e setenta e três
mil, novecentos e quinze escudos) proveniente de verbas indevida-
mente recebidas do Fundo Social Europeu e do Estado Português
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no âmbito do «dossier» 860012P1. A presente certidão é extraída
dos documentos referidos no n.o 2 do artigo 1o do Dec. Lei n.o 246/91,
de 06/07, que dela fazem parte integrante.

Não são devidos juros de mora.
Esta certidão é passada para o efeito de ser instaurada acção de

execução fiscal de acordo com os artigos 1o e 2o do Dec. Lei 158/90
com a redacção dada pelo Dec. Lei 246/91, de 06/07, e em confor-
midade com os artigos 248 e 249 do Código de Processo Tributário.»

2o A oponente foi citada para a execução por carta registada com
aviso de recepção assinado em 18/06/1996 vindo deduzir contra ela
a presente oposição em 04/07/1996 - cfr. doc. de folhas 37.

3o A oponente fora notificada através do ofício da DAFSE de
25/03/1996 para proceder à restituição voluntária no prazo de 8 dias
das verbas recebidas do FSE e do Estado Português no âmbito do
«dossier» 860012P1 nos termos constantes do ofício que se encontra
a folhas 38 e que foi acompanhado do despacho de 14/03/1996 do
Director Geral do DAFSE que se encontra documentado a fo-
lhas 39/43 e cujo teor integral aqui se dá por reproduzido.

Assentes tais factos apreciemos o recurso.
O acórdão recorrido confirmou o decidido na sentença que se de-

bruçara sobre os fundamentos invocados pela recorrente e concluíra
que a oposição não poderia proceder porquanto a opoente pretendia
discutir nela a ilegalidade em concreto, o que a alínea g) do no 1
do artigo 286o do Código de Processo Tributário não permitia se
a lei assegurasse meio judicial de impugnação ou recurso contra o
acto de liquidação, o que, em seu entender, estava assegurado. É
pois apenas esta a questão com base na qual o tribunal decidiu e
só ela pode ser apreciada no recurso.

Como se vê do probatório a recorrente foi executada por ter re-
cebido indevidamente determinadas verbas do Fundo Social Europeu
e do Estado Português, no âmbito do dossier 860012P1, tendo sido
citada para proceder à restituição voluntária e não o tendo feito.
Prescrevia o artigo 1o do DL 158/90, de 17 de Maio, que “sempre
que as entidades obrigadas à restituição de qualquer quantia recebida
no âmbito das comparticipações do Fundo Social Europeu e do Estado
Português não cumpram a sua obrigação no prazo estipulado, será
a mesma realizada através de execução fiscal”. É pois a execução
fiscal o meio próprio para a cobrança das quantias em causa. Poderia
porém a opoente considerar que não era devida a devolução de tal
quantia. Mas então, ao ser notificada da decisão do DAFSE, proferida
no processo administrativo de pagamento de saldo, mandando restituir
a quantia em causa, poderia a recorrente ter interposto recurso con-
tencioso para o Tribunal Administrativo de Círculo competente, nos
termos dos artigos 51o no 1 do ETAF e 28o no 1 al. a) da LPTA.
Seria nesse processo que poderia questionar a legalidade em concreto
de tal acto. O recurso contencioso para o TAC não contende com
a competência dos tribunais tributários para a execução destinada
ao recebimento da quantia em causa, não podendo invocar-se qualquer
inconstitucionalidade relativamente a tal questão, como sugere a re-
corrente. No sentido da possibilidade de recorrer contenciosamente
para o TAC podem ver-se nomeadamente os acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo de 19.10.94 (recurso 18034), 24.9.97 (recurso
17467) e 3.12.97 (recurso 21598).

Há que fazer ainda uma referência à posição assumida pelo Mi-
nistério Público no sentido de mandar ampliar a matéria de facto
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no sentido de apurar se a notificação feita à recorrente lhe indicava
os meios de defesa e prazo para reagir. A eventual deficiência na
notificação efectuada não releva para o efeito. Por um lado, porque
a irregularidade da notificação não põe em causa a legalidade do
acto praticado. Por outro, porque o que se decidiu na oposição foi
que a discussão da ilegalidade em concreto não era fundamento de
oposição e tal questão nada tem a ver com a perfeição da notificação
para a restituição das verbas indevidamente recebidas. Não procede
pois o entendimento sufragado pelo Ministério Público.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, fixando em 60% a procuradoria.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Fundamentos da oposição. Iura novit curia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se os factos alegados na oposição à execução fiscal indiciarem
um fundamento de oposição diferente daquele que foi ale-
gado, deve o tribunal fazer o enquadramento jurídico cor-
recto desses factos no fundamento jurídico que esteja cor-
recto em homenagem ao princípio iura novit curia.

Recurso n.o 26 781. Recorrente: João Carlos Brito e Costa; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Almeida
Lopes.

Acordam na Secção de Contencioso Tributária do STA:

Com fundamento em não ser o dono e proprietário do Externato
Nobel no tempo a que diz respeito a dívida de 15 594 592$00 à Caixa
Geral de Aposentações, pois trespassou a propriedade e posse desse
estabelecimento de ensino à Sociedade Brito Costa, Gonçalves & Ro-
drigues, Lda., em 1978, o sócio desta, João Carlos Brito e Costa,
residente na Av. Estados Unidos da América, 105, 10.o B, em Lisboa,
deduziu oposição à execução fiscal que contra si foi promovida para
cobrança coerciva daquela quantia.

Por sentença de fls. 66 e seguintes, o M.o Juiz do 1.o Juízo do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa julgou a oposição im-
procedente, por ter entendido que o caso dos autos não se enquadra
em qualquer dos fundamentos de oposição previstos no art. 204.o
do CPPT.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu o oponente
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 74 e se-
guintes, nas quais conclui que já foi proprietário do Externato Nobel
até 1979, mas, nesse ano, trespassou esse externato para a sociedade
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Brito Costa, Gonçalves & Rodrigues, Lda., de que apenas é sócio.
Diz que o seu nome figura ilegitimamente no título executivo. De
outro modo, diz, há inconstitucionalidade.

A Caixa Geral de Aposentações contra-alegou, sustendo a sentença
recorrida.

Neste STA, o M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve conceder provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo que vêm
dados como provados os seguintes factos:

- o título executivo diz que João Carlos Brito Costa é o proprietário
do Externato Nobel;

- a dívida exequenda diz respeito a descontos de quotas e de com-
participações relativas aos meses de Outubro de 1988 a Agosto de
1997;

- por escritura de 7.5.79, o opoente trespassou o Externato Nobel
à sociedade Brito Costa, Gonçalves & Rodrigues;

- o oponente é um dos três sócios gerentes dessa sociedade;
- a execução foi instaurada contra o oponente pelo facto de a Di-

recção Regional de Educação de Lisboa ter informado que ele era
o proprietário do Externato Nobel.

Na sua petição inicial de oposição, o oponente fundou-se na al. b),
do n.o 1, do art. 204.o do CPPT.

O M.o Juiz a quo entendeu que, ao caso, nem era aplicável essa
alínea b) nem qualquer outra do art. 204.o do CPPT.

Nas suas alegações, o recorrente insiste nessa alínea b).
Quid júris?
Nos termos do art. 664.o do CPC, o juiz não está sujeito às alegações

das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras
de direito, embora só possa servir-se dos factos articulados pelas partes.

Ora, o recorrente alegou não ser o dono do Externato Nobel no
período a que respeita a dívida, ter trespassado esse Externato, em
1979, a uma sociedade, de que ele é apenas sócio. Assim, devedor
da quantia exequenda é a sociedade e não ele.

O título executivo consta de fl. 13. Aí se certifica que o Externato
Nobel, “propriedade de João Carlos Brito Costa”, contraiu a dívida
exequenda.

Porém, como resulta da escritura de fls. 24 a 26, João Carlos Brito
Costa trespassou o Externato Nobel à Sociedade Brito Costa, Gon-
çalves & Rodrigues, Lda.

Logo, ele não era proprietário durante o tempo a que respeita
a dívida exequenda.

Como assim, o oponente não tem legitimidade, nos termos do
art. 204.o, n.o 1, al. b), do CPPT.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida, em julgar pro-
cedente a posição e em julgar extinta a execução.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.
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Acórdão de 3 de Julho de 2002.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Questão de facto. Nulidade por omissão
de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Atacando o recorrente, em recurso para o Tribunal Central
Administrativo de sentença de tribunal tributário de 1a ins-
tância, o julgamento sobre os factos feito por este, e enun-
ciando, em concreto, vários factos, relevantes, que entende
provados, bem como os elementos probatórios de suporte,
o Tribunal de recurso incorre em nulidade por omissão
de pronúncia se não aprecia a questão de facto, procedendo
ao reexame crítico das provas e formulando o seu juízo
probatório, com a consequente explicitação dos factos que,
nesse seu juízo, resultam provados e não provados.

Recurso n.o 26798. Recorrente: FOZCONTA - Material de Escritório
e Contabilidade, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo.
Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

1.1. FOZCONTA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONTA-
BILIDADE, LDA., com sede na Figueira da Foz, recorre do acórdão
do Tribunal Central Administrativo (TCA) que confirmou a sentença
da 1.a instância que julgara improcedente a impugnação da liquidação
adicional de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) relativo aos
anos de 1990, 1991 e 1992.

Formula as seguintes conclusões:
«A) O recurso aos métodos indiciários está previsto no arto. 51o.

do CIRC e só pode ocorrer se se verificarem algumas das situações
nele previstas, o que não acontece nos presentes autos, pois, para
além do relatório declarar expressamente que ”a contabilidade não
tem irregularidades”, não apresenta quaisquer factos demonstrativos
de preenchimento das diversas alíneas do arto. 51o., no. 1 do CIRC.

B) Por isso e pela não verificação de qualquer dos fundamentos
previstos no arto. 51o., no. 1 do CIRC é ilegal o recurso aos métodos
indiciários.

C) Segundo a jurisprudência e a doutrina citadas, o recurso aos
métodos indiciários apenas é possível se se verificarem em concreto
um ou vários dos fundamentos legalmente previstos.

D) O acórdão recorrido aceitou como relevantes os pagamentos
por caixa por não admitirem qualquer controlo interno, quando não
existe qualquer norma legal que imponha procedimentos de pagamentos
por cheques ou outros semelhantes e aceitou ainda como sendo im-
plicitamente ilegais os empréstimos dos sócios, quando a remuneração
é baixa, fundamento que também não consta do CIRC para justificar
o recurso a métodos indiciários, sendo certo que os suprimentos e
os empréstimos dos sócios são legalmente admitidos pelo Cod. Comercial.

E) Os serviços prestados e não facturados são serviços não remu-
nerados, como se alcança dos depoimentos prestados e sobretudo das
vantagens comerciais que resultam de não remunerar esses pequenos
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serviços prestados a pessoas singulares, face aos rendimentos que
advêm das empresas com maior volume de serviços a que essas pessoas
estão ligadas.

F) Por fim, o facto de outra empresa utilizar o mesmo espaço
da recorrida só era fundamento de recurso a métodos indiciários se
ela pagasse qualquer quantia e a mesma não fosse levada à con-
tabilidade, e está provado que a recorrente utiliza essas instalações
e também permite que outrem as utilize gratuitamente, pelo que não
há aqui qualquer alteração patrimonial ou qualquer fuga que jus-
tifique, à luz das normas legais, o recurso aos métodos indiciários.

G) Sobre a segurança e a credibilidade com que deve ser visto
o relatório dos TVT, está o facto de, logo em sede de reclamação
para a Comissão de Revisão, foi reconhecido que muitos dos valores
“apurados” não correspondiam à verdade, bem como não foi reco-
nhecida a utilização por terceiros de arrendados com custos suportados
pela ora impugnante.

H) Por não verificação de qualquer dos fundamentos previstos no
arto. 51o., no. 1, do CIRC é ilegal o recurso aos métodos indiciários,
pelo que, pela procedência da questão prévia suscitada, deve a presente
impugnação ser já julgada procedente.

I) Quanto aos factos provados, é evidente a submissão do acórdão
recorrido relativamente ao relatório da Inspecção Fiscal, como se al-
cança do ponto 8 do referido acórdão, que revela bem o seguidismo
do mesmo em relação ao mencionado relatório, que não tem valor
probatório pleno, pois contém uma análise subjectiva do seu autor,
não sujeita a contraditório pelo que não pode ser considerado como
vinculativo e refugiou-se na remissão para os lucros indicados por
esse relatório e não teve em conta que os rendimentos que são in-
dicados como omitidos se trata de situações não remuneradas, ponto
este em que é manifestamente omissa a decisão recorrida.

J) Em todo o caso, o acórdão recorrido dá como provados de-
terminados factos, sem indicar a razão ou os meios concretos de prova
em que se fundou, embora seja perceptível, pela coincidência, o re-
ferido seguidismo relativamente ao relatório da Administração Fiscal.

K) Apesar de no ponto 2.1 se terem demonstrado - cliente a cliente
- as situações que foram provadas pelos depoimentos e de se ter for-
mulado as conclusões respectivas - conclusões I) e J) -, nem uma palavra
sobre o assunto, sendo certo que as decisões judiciais têm de incidir
sobre as conclusões formuladas, demonstrando o infundado das mes-
mas, e não aconteceu nada disso, pois em 4 linhas responde-se -
sem se responder - a 11 situações concretas de alteração da decisão
da matéria de facto colocadas no recurso.

L) Verifica-se assim a NULIDADE DO ACÓRDÃO RECOR-
RIDO por omissão de pronúncia sobre a questão de que não existem
serviços prestados remuneradamente e não facturados e muito menos
existem avenças não facturadas, como se deixou bem demonstrado.

M) Do mesmo modo, se passam as coisas quanto ao problema
dos COMPUTADORES - conclusão K) -, ao problema dos AUTO-
MÓVEIS - conclusão L) -, dos SEGUROS - conclusão M) - e das
amortizações do solo e dos impostos - conclusões N) e O), sobre
a qual não há qualquer pronúncia, pelo que também com este fun-
damento é nula a decisão recorrida.

N) Por fim, em sede de direito, o acórdão recorrido afirma o ónus
da prova da recorrente, quando atentas as presunções legais do direito
tributário, esse ónus cabe à Fazenda Pública, dado que, após a entrada
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em vigor do Código de Processo Tributário vigora o princípio da ver-
dade dos actos do cidadão-contribuinte, como se alcança do preâmbulo
do Dec. Lei no. 154/91, de 23 de Abril, que o aprovou.

O) Além disso e nos termos do arto. 121o. do mesmo diploma
legal - mesmo na redacção que lhe é dada pelo Dec. Lei no. 165/95,
de 15 de Julho - a dúvida fundada sobre a existência e qualificação
do facto tributário determina a anulação do acto impugnado, ou seja,
a ora impugnante goza da presunção de anulabilidade do acto, pelo
que, ao menos, por aplicação do disposto no arto. 121o. do Cod. Proc.
Tributário, há dúvida sobre a existência do facto tributário, pelo que
a ora impugnante goza da presunção de anulabilidade do acto, por
a manifesta insuficiência dos elementos que lhe foram notificados,
como se alcança do doc. 1 que ora se junta.

P) Ora, nos termos do arto. 350o. do Cod. Civil e sobre presunções
legais, determina-se que “quem tem a seu favor a presunção legal
escusa de provar o facto a que ela conduz” e que “as presunções
legais podem, todavia, ser ilididas mediante prova em contrário, excepto
nos casos em que a lei o proibir”:

Q) Mas o acórdão recorrido fez fazer tábua rasa desses princípios,
segundo os quais a regra é a da verdade das declarações dos con-
tribuintes e é a Fazenda Pública que tem de ilidir essa presunção e
não o contrário.

R) O acórdão fez apelo à Lei Geral Tributária, como suporte dos
alegados princípios gerais de direito, que se deixou enunciados nos
parágrafos que citámos, quando a lei referida não estava em vigor à
data da prática dos factos, como se alcança da data da sua publicação
- 1998 e ela própria exclui a sua aplicação aos factos anteriores à sua
entrada em vigor, como se alcança do arto. 12o da LGT.

S) Por fim, aceita que sejam aplicados a pequenas empresas valores
médios não justificados para a situação da empresa, como por exemplo,
que sejam aplicados a pequenas empresas de contabilidade valores
médios obtidos com a facturação de grandes empresas como, por
exemplo, a ARTHUR ANDERSEN, na mais completa arbitrariedade.

T) Por fim, reconhecendo que as teorias expostas conduzem a uma
prova difícil por parte dos contribuintes, considera que há que tornar
inadmissível a prova testemunhal para provar a inexistência de fun-
damento da tributação.

U) E isto, porque reconhece ao relatório da Administração Fiscal
o valor de documento com força equivalente ao da contabilidade,
substituindo-se a esta sempre que possa onerar o contribuinte, ou seja,
o dito relatório acaba por ter o efeito de valor probatório pleno.

V) Acresce que o acórdão recorrido comete um erro de direito
básico e que é o de confundir a presunção de legalidade do acto ad-
ministrativo com a força probatória especial do relatório que serve
de fundamentação ao mesmo, o que não é exacto.

X) Além disso, o acórdão recorrido negou à recorrente a hipótese
de demonstrar a inverdade dos factos constantes do relatório fiscal, como
se demonstrou, não procedendo minimamente à reapreciação da prova
produzida, como resultava das conclusões formuladas, pelo que com
decisões como a que consta do acórdão recorrido é difícil conseguir-se
esse desiderato, senão mesmo impossível.

Y) O acórdão recorrido é assim ilegal, pois viola o legalmente
disposto no art. arto. 51o. do CIRC, sendo inaceitáveis os argumentos
que levaram ao seu afastamento, violando as normas legais que se
deixam referidas nas conclusões supra-enunciadas.
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Z) Além disso, o acórdão recorrido é NULO, por não conhecer
das questões suscitadas nas alegações de recurso quanto à alteração
da matéria de facto.

AA) Por fim, o mesmo acórdão é ilegal, por violar as normas sobre
presunções, em especial o arto. 121o do CPT aplicável ao caso e o
arto. 350o. do Cod. Civil, pelo que deve ser revogado (...)»

1.2. Não há contra-alegações.
1.3. A Exma. Procuradora-Geral Adjunta é de parecer que o recurso

merece provimento, por o acórdão impugnado ter incorrido em nu-
lidade por omissão de pronúncia.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmos. Adjuntos.
2. Do capítulo que o acórdão recorrido consagrou à matéria de

facto consta o seguinte:
«1. O acto impugnado teve por base o relatório elaborado em 3.9.93,

constante de fotocópias de fls... juntas aos autos.
2. Não existem na impugnante procedimentos de controlo interno

impeditivos do confronto entre verbas que transitam por caixa e a
efectivação das operações, bem como a sua relevação em proveitos.

3. As instalações comportam 6 a 7 terminais de computador, estando
a gerar custos mais de três dezenas.

4. Foi verificada a existência de clientes com trabalho feito pela
Fozconta, mas sem qualquer facturação.

5. Também de arrendamento em que a Fozconta é inquilino, com
custos de rendas suportadas mas cuja utilização é efectuada pela Imo-
figueira, empresa do Grupo, sem a respectiva contrapartida em pro-
veitos a título da renda ou outro.

6. Há, assim, omissões de proveitos, provenientes de prestações
de serviços de contabilidade não facturadas a clientes, 75, 132 e 144
vezes em 1990, 1991 e 1992, respectivamente.

7. Custos com pessoal. da esposa do sócio gerente, quando esta
não executa qualquer trabalho para a empresa.

8. Computadores e viaturas que não estão, nem estiveram, ao serviço
da empresa.

9. Apesar de prestar serviços de formação profissional, e, por isso,
percebendo em 1991 e 1992, os respectivos subsídios, operações que
não dão direito a dedução, não utilizou quaisquer dos métodos pre-
vistos no arto 23o CIVA.

10. Não reteve IRS, nem declarou rendimentos pagos, sujeitos a
este imposto.

11. O Ford Fiesta (93-89-AE) é conduzido e utilizado pela esposa
do gerente na sua vida particular.

12. O BMW NQ-64-07 é conduzido e utilizado pelo Sr. António
Moreira Fonseca na sua vida particular e nas diversas actividades
caracterizadas (Imofigueira - Construção Civil, Seguros, Assuntos
Desportivos).

13. A afectação destas duas viaturas nada tem a ver com a actividade
da Fozconta.

14. As despesas com rendas, reparações e seguros, referentes a
estas viaturas, ascendem a:

1990 - 456 280$00;
1991 - 1 269 991$00;
1992 - 3 218 649$00.
15. À conta “62.22.03-FSE-Seguros”, foram imputados os custos

elencados a fls. 43 dos autos.
16. Assinalando-se um seguro de acidentes pessoais em 1992 no

valor de 485 519$00 e os seguros de vida “Plano Poupança Reforma”
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nos montantes de 289 488$00, em 1990, 301 488$00, em 1991, e
267 428$00 em 1992.

17. Sobre o valor de aquisição das duas fracções adquiridas em
1988, por 12 000 contos, tem sido praticada a reintegração, à taxa
de 2%, de 240 contos.

18. O contribuinte recebeu e contabilizou a crédito de proveitos
extraordinários 3.522.069$00 em 1991, 2.579.750$00 em 1992, refe-
rente a custos de formação profissional (ver anexo no 6 em 4 folhas),
prestação de serviços que está isenta de IVA nos termos do no 11
do arto 9 CIVA, como tal, sem direito a dedução (fls. 22 vo do relatório,
40 vo dos autos).

19. Assim, não tendo o sujeito passivo optado pela afectação real
nos termos do no 2 do arto 23o do mesmo diploma, aplica-se e calcula-se
a percentagem de dedução nos termos dos nos. 1 e 4 deste artigo
(idem).

20. Quando em 21.7.93 fizemos o inventário físico do imobilizado
... verificámos que os computadores com os contratos:

13321/2/1 - Locapor (ver anexo no 7 em 1 folha);
13321/3/1 - Locapor (ver anexo no 8 em 21 folhas);
1881/89 - Leasinvest (ver anexo no 9 em 15 folhas) não se en-

contravam ao serviço da empresa (fls. 24 vo do relatório, fls. 41 vo

dos autos).
21. De realçar que referente ao contrato no 13321/3/1 da Locapor

e o da Leasinvest que estas companhias nos forneceram, depois de
notificadas, verificámos que, para além dos equipamentos não exis-
tirem na Fozconta, também se concluiu tratar-se do mesmo, ou seja,
de um só equipamento:

- mesma data;
- mesmo preço;
- mesma referência;
- mesma empresa fornecedora - Data-Liber (que por sinal fechou

pouco depois, não nos sendo possível verificar a sua contabilidade)
(idem).

22. Assim, os custos de IVA deduzido, que não podem ser con-
siderados por força do corpo do arto 23o do CIRC e do arto 20o

do CIVA, são de:
CUSTOS(a) IVA

1988 625 780$00 106 385$00
1989 2 870 618$00 488 011$00
1990 3 696 600$00 331 371$00
1991 3 324 252$00 557 702$00
1992 778 238$00 136 747$00
TOTAL 11 295 488$00 1 620 216$00

(a) inclui rendas leasing + amortizações + seguros (fls. 24 vo do
relatório, fls. 41 vo dos autos).

23. Aplicação da presunção/estimativas (arto 82o/84o do CIVA).
O cálculo terá que ser efectuado de acordo com a taxa normal, em
vigor. Por dificuldades de imputação, consideramos que as prestações
de serviços em falta se repartiam por igual ao longo do ano:

Operando: 1990: 1 650 000$00 x 17% = 280 500$00 (22 375$00 por
mês);

1991: 3 168 000$00 x 17% = 538 560$00 (44 880$00 por mês);
1992: 4 176 000$00 x 17% = 678 000$00 (b).
(b) 59 160$00 de Janeiro a Março e 55 680$00 de Abril a Dezembro

(fls. 30 vo do relatório e fls. 44 vo dos autos).
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24. Dão-se aqui por reproduzidos os mapas de apuramento do
montante da liquidação adicional e oficiosa do IVA, artos. 82o e 84o

CIVA, em valores discriminados por meses, contratos e valores de
dedução indevida e presumida, reportados aos anos de 1990, 1991
e 1992, a fls. 28, 37 e 38 do relatório e fls. 39 vo, 49 e vo dos autos.»

3.1. Julgada improcedente, pelo tribunal tributário de 1.a instância,
a impugnação de liquidação de IVA relativo aos anos de 1990, 1991
e 1992, a impugnante recorreu para o TCA.

Suscitou aí, em súmula, as seguintes questões:
- a sentença julgou mal quanto à admissibilidade da determinação

da matéria colectável por métodos indiciários, uma vez que, no caso,
não estavam reunidos os pressupostos legais para o recurso a tais
métodos;

- a sentença errou na determinação da factualidade provada e não
provada, e não estabeleceu um quadro factual concreto, devendo,
antes, darem-se por provados, a partir dos depoimentos testemunhais
prestados, uma série de factos, que enunciou, dos quais resulta que
todos os serviços por si prestados remuneradamente foram facturados,
e todos os custos e reintegrações relativos a imóveis, seguros, material
informático e automóvel ocorreram, na realidade;

- não foi invocado qualquer fundamento legal para a não aceitação,
como custos, de impostos, e mais e menos valias contabilísticas;

- pelo menos, a sentença devia ter concluído pela sobrevivência
de dúvida sobre a existência do facto tributário.

Perante esta crítica à sentença recorrida, designadamente ao modo
como ela ajuizara sobre a factualidade pertinente, o TCA, depois
de dar por reproduzida a matéria de facto apurada pela primeira
instância, que se subordinava a dezassete números, e sob invocação
do disposto no artigo 712o, no 1, alínea a), do Código de Processo
Civil, acrescentou-lhe mais sete novos números, seis dos quais trans-
crevem trechos do relatório dos serviços de fiscalização, dando o so-
brante por reproduzido os mapas de apuramento elaborados pela
Administração Fiscal.

3.2. Diz a recorrente que o acórdão ora sob recurso incorreu em
nulidade, por não ter indicado os motivos pelos quais deu por provados
os factos.

Mas, quanto a este ponto, não tem razão.
Como já se disse, os dezassete primeiros pontos da factualidade

não foram objecto de qualquer actividade do TCA, em termos de
reexame, culminando com uma decisão sobre se estavam provados
os factos que desses números constam e a 1.a instância como tal
considerara. Na verdade, ao reproduzi-los, o Tribunal precisou: “Pelo
Senhor Juiz foi julgada provada a seguinte matéria de facto”. Ou
seja, não foi o TCA, mas o juiz da 1.a instância, que deu tais factos
por provados. Como assim, não tendo o TCA afirmado estarem eles
provados, por força do seu próprio juízo probatório, não tinha que
fundamentar a sua convicção, por a não ter formado.

Quanto aos demais pontos da matéria de facto, estes acrescentados
pelo TCA, trata-se, na maioria, da mera reprodução de excertos do
relatório da fiscalização.

Note-se que, a seguir a cada um desses trechos, se indica, entre
parêntesis, a fonte: “fls ... do relatório, ... dos autos”. Mantêm-se,
mesmo, as remessas que nesse relatório foram feitas para os seus
anexos (anexos do relatório, e não do processo judicial, atente-se).
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E que se trata da mera reprodução de excertos do falado relatório
comprova-o, se ainda preciso fosse, o facto de não se ter alterado
o modo discursivo. Vejam-se estes exemplos:

- “(...) quando em 21.7.93 fizemos o inventário fixo do imobilizado...
verificámos (...)”. É óbvio que foi o agente fiscalizador, e não os
Mmos. Juízes Desembargadores, quem fez o inventário fixo e a con-
temporânea verificação;

- “(...) referente ao contrato (...) que estas companhias nos for-
neceram, depois de notificadas, verificámos que, para além dos equi-
pamentos não existirem na Fozconta (...)”. Ainda aqui, não foram
os senhores Juízes quem notificou as companhias para fornecerem
os contratos, nem foi sua a constatação de que os equipamentos res-
pectivos não existiam na empresa;

- “(...) não nos sendo possível verificar a sua contabilidade (...)”.
Quem se confrontou com esta impossibilidade, mais uma vez, não
foi o Tribunal.

- “(...) por dificuldades de imputação, consideramos que as pres-
tações dos serviços em falta se repartiam por igual ao longo do ano
(...)”. Também aqui, as dificuldades referidas foram encontradas pela
fiscalização, e não pelo Tribunal, e foi a fiscalização a fazer a opção
de entender as prestações de serviços em falda repartidas por igual
ao longo do ano.

Resta o ponto 24 da matéria de facto. Dele já se disse que consiste
em dar por reproduzidos documentos dos autos, com remessa para
as folhas do processo onde estão.

Ao actuar deste jeito, limitando-se a reproduzir partes de um do-
cumento e dar por reproduzidos outros, o Tribunal recorrido não
precisava de fazer mais do que fez: indicar as folhas do processo
aonde residem esses documentos. Só assim não seria se o Tribunal
tivesse ajuizado, ele mesmo, sobre as afirmações que de tais docu-
mentos constam, convencendo-se da sua veracidade. Os juízes estão
obrigados a apontar as razões por que se convencem da realidade
de determinados factos; mas, ao darem por reproduzidos documentos,
ou ao reproduzirem-nos eles mesmos, no todo ou em parte, nada
têm que justificar, porque não fazem nenhum julgamento sobre a
factualidade.

Daí que o acórdão recorrido não tenha incorrido na nulidade que
lhe é assacada, consistente na falta de fundamentação dos juízos de
facto formulados.

Improcede, pois, a conclusão J).
3.3. Outra nulidade de que é acusado o acórdão, é a de ter atribuído

ao relatório da fiscalização força probatória plena, quando ele a não
tem.

Mas não se vê a razão por que concluiu a recorrente ter o Tribunal
recorrido encarado o relatório da fiscalização como sendo um do-
cumento dotado de força probatória plena.

Já se viu que, no capítulo dedicado à matéria de facto, o Tribunal
se limitou a transcrever dele excertos. Isto não significa que lhe tenha
atribuído qualquer força probatória.

E se, adiante, no discurso fundamentador, o Tribunal aderiu a afir-
mações constantes do relatório, também não pode concluir-se que
lhe atribuiu força probatória plena, mas, apenas, que formulou a mes-
ma convicção, sobre a realidade que interessa à causa, que haviam
formulado os agentes da fiscalização. Ou seja, o Tribunal usou dos
seus poderes de livre apreciação da prova, e não mais do que isso.

Também esta nulidade se não verifica, improcedendo a conclusão I).
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3.4. Ainda em sede de nulidades, aponta a recorrente ao acórdão
omissão de pronúncia sobre a questão da inexistência, por si afirmada,
de serviços remunerados prestados e não facturados; omissão que
se estenderia, ainda, às questões relacionadas com os computadores,
os automóveis, os seguros, as amortizações, e os impostos.

Ora, na realidade, e como já se viu, a recorrente suscitou, perante
o Tribunal recorrido, várias questões de facto - nem de outro modo
asseguraria a competência desse Tribunal para apreciar o recurso,
face ao disposto nos artigos 41o. no 1, alínea a), e 32o, no 1, alínea b),
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Tais questões tinham, desde logo, a ver com o que defende constituir
ausência dos pressupostos legais para que a Administração Fiscal pu-
desse lançar mão de métodos presuntivos. No seu entender, o Tribunal
de 1.a instância não atendeu devidamente à prova testemunhal, não
valorou devidamente os vários elementos de prova carreados para
o processo, e, por isso, não deu por provados uma série de factos
dos quais resulta (sempre, em seu juízo) que não estavam reunidas
as condições para que a Administração pudesse usar de meios in-
diciários, uma vez que nem omitiu, na sua facturação, quaisquer ser-
viços remunerados que tivesse prestado, nem considerou quaisquer
custos que não tivesse, efectivamente, suportado.

A recorrente não se limitou, aliás, a fazer afirmações genéricas
sobre a factualidade que entendia estar provada: adiantando-se ao
Tribunal de recurso, enunciou, mesmo, os vários factos que consi-
derava deverem ser dados por provados, e os elementos de prova
em que o estabelecimento de tal factualidade devia basear-se.

O acórdão recorrido, não obstante, não se pronunciou sobre qual-
quer das questões de facto propostas pela recorrente, dizendo se estão
ou não provados, e porquê, os factos que ela afirmou não terem
sido, erroneamente, dados por provados pela instância inferior. Dis-
sertou, antes, sobre as regras de repartição do ónus da prova, regras
que, todavia, só importa considerar se, após apreciação da prova,
ficarem zonas por provar. Aceitou a existência dos erros e omissões
na escrita da recorrente afirmados no relatório da fiscalização, sem
lhe contrapor as afirmações contrárias que ela produzira, sem ree-
xaminar os elementos de prova disponíveis, designadamente, os de-
poimentos das testemunhas. Numa palavra, o Tribunal não procedeu
a um exame crítico das provas, e absteve-se de emitir o seu próprio
juízo sobre os factos controvertidos. Tomou a matéria de facto que
a 1.a instância considerara provada — mas que a recorrente contes-
tava —, acrescentou-lhe excertos de documentos dos autos e concluiu
pela improcedência da impugnação.

Deixou, pois, de pronunciar-se sobre questões que devia apreciar —
as questões de facto que a recorrente suscitava nas suas alegações,
e que levara às respectivas conclusões. Assim, incorreu, como pretende
a recorrente e concorda a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, na nu-
lidade prevista no artigo 125o no 1 do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (antes, no artigo 144o do Código de Processo
Tributário).

O que prejudica a apreciação do demais que no recurso vem
suscitado.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em conceder provimento ao recurso, declarando a nulidade do acórdão
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impugnado para ser substituído por outro em que intervenham, se
possível, os mesmos juízes.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Julho de 2002. — Baeta de Queiroz (relator) — Ben-
jamim Rodrigues — Fonseca Limão.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Herança. Personalidade tributária.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo a herança requerido a inscrição de prédios na matriz
em nome dessa mesma herança, é esta que tem de ser no-
tificada do resultado da avaliação, na pessoa do cabeça
de casal, que exerce a personalidade tributária da herança
em nome desta. Os herdeiros não têm de ser notificados
do resultado da avaliação, pois não são os contribuintes
ou sujeitos passivos da relação tributária.

Recurso n.o 39. Recorrente: Maria Eugénia Oram Soares Campos
Soares; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conselheiro
Dr. Almeida Lopes.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

1.o Relatório
Com base em falta de notificação do resultado da 1.a avaliação,

falta de notificação dos actos de liquidação, duplicação de colecta
e falta de fundamentação dos actos tributários, MARIA EUGÉNIA
ORAM SOARES DE CAMPOS SOARES e outros, a primeira viúva
e residente na Rua da Vigia, n.o 11, Parede, Cascais, deduziram im-
pugnação judicial contra os actos de liquidação de contribuição au-
tárquica referentes anos de 1993 a 1996, praticados pela 2.a Repartição
de Finanças de Cascais a coberto de várias notas de cobrança.

Por sentença de fls. 100 e seguintes, o 3.o Juízo do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Lisboa julgou a impugnação improcedente,
após considerar que quem requereu a inscrição dos prédios na matriz
foi a herança e não cada um dos herdeiros, pelo que, tendo sido
notificada a cabeça de casal do resultado de avaliação, não tinham
de ser notificados os restantes herdeiros.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreram os im-
pugnantes para este STA, tendo apresentado as suas alegações de
fls. 117 e seguintes, nas quais concluíram que, de conformidade com
a lei civil, o cabeça de casal só pode praticar actos de administração
ordinária da herança, pelo que os herdeiros (todos) têm de ser no-
tificados dos actos tributários que os afectem, a fim de poderem dis-
cutir esses actos, quando os mesmos forem de administração extraor-
dinária, como é o caso da avaliação e das liquidações.

Não houve contra-alegações.
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Neste STA, o MoPo emitiu douto parecer nos termos do qual se
deve conceder provimento ao recurso.

Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo que vêm
dados como provados os seguintes e resumidos factos:

- o óbito do de cujus ocorreu em 13.3.86;
- a herança permaneceu indivisa;
- os prédios fazem parte da herança;
- a cabeça de casal requereu a inscrição na matriz de 3 lotes de

terreno em nome de herança de Albino Soares;
- esses lotes foram avaliados para inscrição na matriz e a avaliação

foi notificada à cabeça de casal e não a cada um dos herdeiros;
- a cabeça de casal não requereu 2.a avaliação;
- a contribuição autárquica impugnada é relativa aos anos de 1993

a 1996 e diz respeito a esses prédios.
2.o Fundamentos
A questão de direito que os recorrentes levantaram é esta: a ava-

liação dos prédios para inscrição na matriz em nome de “herança
de Albino Soares” deveria ser notificada exclusivamente à cabeça
de casal, que requereu a sua inscrição na matriz em nome da herança,
ou tinha de ser notificada a cada um dos herdeiros, por se tratar
de acto que afecta os seus interesses?

O Mo Juiz a quo entendeu que apenas tinha de ser notificada
a herança na pessoa da cabeça de casal, pois a herança é um património
autónomo representado pela cabeça de casal.

Pelo contrário, os recorrentes, fundando-se no direito civil, sus-
tentam que tinham de ser notificados todos os herdeiros, pelo que
a notificação apenas da cabeça de casal é ineficaz em relação a eles.

Quid iuris?
É o Mo Juiz a quo que tem razão.
Aqui, aplicam-se as regras do direito tributário e não as regras

do direito civil.
A notificação da cabeça de casal em representação da herança

teve lugar em 1997.
Como tempus regit actum, vejamos a lei vigente ao tempo.
Vigora o Código de Processo Tributário, cujo arto 4o, n.o 1, dizia

que a personalidade tributária consistia na susceptibilidade de ser
sujeito de relações jurídicas tributárias.

Quem requereu a inscrição dos prédios na matriz foi a herança
representada pela cabeça de casal, e não esta enquanto herdeira.
Logo, teria de ser notificado quem fez o requerimento e quem re-
quereu foi a herança e não um dos seus herdeiros. A personalidade
tributária radicou, logo, na herança e não na cabeça de casal.

Nos termos do arto 5o, n.o 1, do CPT, os direitos e deveres das
“entidades sem personalidade jurídica” são exercidos pelas pessoas
que administrem os respectivos interesses. Logo, a cabeça de casal
era aquela que administrava os interesses da herança, mas não era,
ela própria, a herança.

Deste modo, o sujeito passivo da relação tributária era a herança
e não a cabeça de casal.

Se era a herança, quem tinha de ser notificada do resultado da
avaliação era exclusivamente quem tinha capacidade de exercício dos
direitos tributários em nome da herança, que era a cabeça de casal.
Os restantes herdeiros não tinham capacidade de exercício dos direitos
tributários em nome da herança.
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Depois, veio o art.o 16.o, n.o 3, da Lei Geral Tributária, dizer que
os direitos e os deveres das entidades sem personalidade jurídica são
exercidos pelas pessoas que administram os respectivos interesses.

Finalmente, temos o art.o 3o do CPPT que nos diz que a per-
sonalidade judiciária tributária resulta da personalidade tributária.

Ora, não há dúvida que a herança não tem personalidade jurídica,
mas tem personalidade tributária. É um património autónomo, como
muito bem disse o tribunal recorrido.

Nos termos do art.o 6.o, al. a), do CPC, têm personalidade judiciária
os patrimónios autónomos cujo titular não estiver determinado. Nos
termos do art.o 22o do CPC, os patrimónios autónomos são repre-
sentados pelos seus administradores.

Deste modo, ainda que a herança não tenha personalidade jurídica
de direito civil, tem personalidade tributária. E se tem personalidade
tributária é ela que é notificada e não cada um dos herdeiros. Mas
como só as pessoas físicas podem ser notificadas, quem exerce os
direitos tributários em nome da herança é o respectivo cabeça de
casal.

Daí que bem tenha decidido o Mo Juiz a quo ao bastar-se com
a notificação da cabeça de casal e ao não exigir a notificação de
todos e cada um dos herdeiros.

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

ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Contra-ordenações. Decisão por despacho judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

O arto 64o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro,
deve interpretar-se no sentido de que para haver decisão
por simples despacho do juiz o arguido não precisar de
dar o seu consentimento, bastando que não deduza oposição
a esse tipo de decisão.

Recurso n.o 69. Recorrido: NBP — Produção em Vídeo, S. A.; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Almeida
Lopes:

1.o Relatório
Com fundamento em não ter pago o IVA juntamente com a apre-

sentação da declaração periódica de 28 de Março, IVA esse referente
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a Janeiro de 1996, foi levantado auto de notícia contra a arguida
NBP - Produção em Vídeo, S. A., com sede na Rua José Falcão,
57, 3o Dto Lisboa.

Por despacho de fls. 26 e 27, o Director de Finanças Adjunto de
Lisboa condenou a arguida na coima de 2.147.783$00.

Desse despacho, a arguida recorreu para o Tribunal Tributário
de Lisboa o qual, por despacho de fls. 124 e seguintes, confirmou
a condenação em coima.

Inconformada com este despacho, dele recorreu a arguida para
este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 132 e seguintes,
nas quais concluiu pela ilegalidade da decisão do recurso por simples
despacho, pois, na data da decisão, já não estavam em vigor o CPT
nem o RJIFNA; o arto 216o do CPT, na interpretação que lhe deu
o despacho recorrido, é inconstitucional por violação do arto 32o da
CRP; o despacho recorrido deveria ter aplicado o arto 64o do DL
433/82, e que não deu o seu consentimento para a decisão do recurso
por simples despacho.

Não houve contra-alegações.
Neste STA, o MoPo emitiu douto parecer nos termos do qual se

deve conceder provimento ao recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão

recorrida deve ser confirmada ou reformada.
2.o Fundamentos
Com interesse para a decisão deste recurso, consideramos as se-

guintes ocorrências processuais:
— Os factos foram praticados em 1996;
— A decisão administrativa de aplicação da coima é de Maio de

2000;
— O recurso para o tribunal tributário é de Junho de 2000 e nele

a recorrente nada disse sobre a possibilidade de o mesmo ser decidido
por simples despacho;

— A decisão judicial recorrida tem a data de 5.11.2001, não tem
sido precedida da inquirição das testemunhas arroladas no recurso;

— O tribunal recorrido aplicou as normas do CIVA para a qua-
lificação jurídica dos factos.

Diz a recorrente que, no dia da decisão recorrida, já estava em
vigor o Regime Geral das Infracções Tributárias e já tinham sido
revogados quer o CPT quer o RJIFNA.

É verdade que na data em que foi proferido o despacho recorrido
(5.11.2001) já tinha sido revogado o CPT e o RJIFNA. Mas se se
reparar bem na parte jurídica do despacho recorrido, o Mo Juiz a
quo não se serviu dessas disposições revogadas para manter a con-
denação em coima. Bastou-se com as normas punitivas do CIVA.
Daí que não seja verdade que o tribunal recorrido tenha aplicado
normas revogadas.

Entende a recorrente que, na interpretação que o Mo Juiz a quo
lhe deu, o arto 216o do CPT é inconstitucional por violação do arto 32o

da CRP.
Porém, lendo o despacho recorrido, em parte alguma o tribunal

recorrido se refere ao arto 216o do CPT. Daí que não tenha aplicado
ou desaplicado essa norma. Como tal, não é necessário emitir uma
pronúncia sobre a eventual inconstitucionalidade desse arto 216.
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Se o Mo Juiz a quo não marcou data para uma audiência é porque
entendeu que a questão de mérito era exclusivamente de direito e
o processo fornecia todos os elementos para esse efeito.

Como resulta do despacho recorrido, a arguida não remeteu o
meio de pagamento, de acordo com o doc. de fl. 3. Ora, a arguida
nunca sustentou que tenha remetido o meio de pagamento ao CIVA,
pelo que esse facto estava provado documentalmente.

De acordo com um documento junto aos autos, foi dado como
provado que a arguida cometeu sete vezes infracções ao CIVA. Tam-
bém a arguida nunca pôs em causa este facto.

No despacho recorrido deu-se como provado que a arguida, na
fase administrativa, não apresentou defesa. Ora, isso vê-se pelos autos.

Foi dado ainda como aprovado que a arguida aderiu ao Plano
Mateus, conforme documentos juntos aos autos.

Logo, como toda a prova era documental e não podia ser contrariada
por testemunhas, o Mo Juiz, implicitamente, entendeu que não era
necessária a inquirição de testemunhas.

Em 5.11.2001 estava em vigor o Regime Geral das Infracções Tri-
butárias, aprovado pela Lei n.o 15/2001, de 5 de Junho. O arto 3o,
al. b), desse diploma, manda aplicar subsidiariamente o regime geral
de mera ordenação social.

Nos termos do arto 64o, n.o 2, do DL 433/82, “o juiz decide por
despacho quando não considere necessária a audiência de julgamento
e o arguido ou o Ministério Público não se oponham”.

Ora, lendo as alegações de recurso da arguida para o Tribunal
Tributário de 1.a Instância (fls. 30 a 32), não vemos que a arguida
se tenha oposto à decisão do recurso por simples despacho. Se a
arguida se quisesse opor à decisão por despacho bastava dizê-lo.

Logo, o Mo Juiz a quo não violou esse arto 64o, n.o 2. A intenção
de oposição tem de ser expressa, pois não existe qualquer norma
que obrigue o juiz a convidar o recorrente a dizer se se opõe ou
não à decisão por simples despacho. Os arguidos têm de conhecer
os seus direitos processuais, pois eles decorrem da lei. Se um arguido
não exerce esses direitos, podendo fazê-lo, é porque renuncia aos
mesmos. O processo de contra-ordenação é um processo simples e
expedito que não está sujeito às mesmas formalidades dos processos
criminais e que não confere as mesmas garantias que estes aos
arguidos.

O erro da arguida-recorrente está em entender que, para poder
haver decisão judicial por simples despacho, teria que dar o seu con-
sentimento. Ora, não é isso que diz a lei: para não haver decisão
por despacho o arguido tem de se opor. A lei não fala em “assen-
timento”, mas em “oposição”, o que são coisas completamente
diferentes.

Daí que improcedam todas as conclusões da alegações.
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 75 Euros de taxa de justiça.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.
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Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Recurso jurisdicional. STA. Insindicabilidade da matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

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

II — Fixada a matéria de facto pelo Tribunal Tributário de
2.a 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 determinado meio de prova.

Recurso n.o 96. Recorrente: EUROAFRE — Serviços de Alvenarias,
Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator Exmo: Conselheiro Dr.
Lúcio Barbosa.

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

1. EUROAFRE — Serviços de Alvenarias, Ld., com sede no Largo
5 de Outubro, 39, Cova da Piedade, impugnou judicialmente a li-
quidação adicional de IVA do ano de 1990.

O Mm. Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Setúbal
julgou a impugnação procedente, anulando o acto de liquidação
impugnado.

Inconformado, o representante da Fazenda Pública interpôs recurso
para o Tribunal Central Administrativo. Este concedeu provimento
ao recurso, revogou a sentença recorrida e julgou a impugnação
improcedente.

Foi a vez da impugnante se insurgir contra esta decisão, dela in-
terpondo recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguin-
tes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

1. Euroafre — Serviços de Alvenaria, Ld., deduziu impugnação ju-
dicial contra a liquidação adicional de IVA do ano de 1990, na se-
quência de uma inspecção fiscal, em que foram fixadas correcções
técnicas à matéria tributável.

2. O Tribunal Tributário de 1.a Instância considerou tal impugnação
procedente em virtude de concluir, por um lado, pela inexistência
de operações simuladas entre a Euroafre, Ld, e os subempreiteiros
dos autos e, por outro lado, entender que o critério da AF, ao proceder
às correcções técnicas, é incorrecto, já que conduz ao resultado ab-
surdo de a impugnante só ter tido lucros, durante o ano de 1990.

3. O Tribunal de 2.a Instância, por seu turno, em sede de recurso,
decidiu revogar a decisão da 1.a Instância por entender que este apre-
ciara questões não invocadas pela impugnante, qual sejam, a realização
dos negócios com os subempreiteiros dos autos.

4. Considera a Euroafre, Ld, que alegou os factos que serviram
de base à apreciação do Tribunal de 1.a Instância.
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5. O Tribunal de 1.a Instância limitou-se a apreciar, criticamente,
factos constantes dos autos e que constituem um decorrer lógico e
normal da aplicação de um critério, por parte do Fisco, que conduz
a conclusões impossíveis e irreais.

6. O Tribunal de 2.a Instância, ao revogar a sentença proferida
pela 1.a Instância, decidiu contra a ordem natural dos factos, ou seja,
a impossibilidade de uma empresa só ter lucros, sem custos de relevo,
frustrando as expectativas de Justiça e, por consequência, de reposição
da realidade possível.

7. As decisões judiciais devem retratar e conduzir a realidades pos-
síveis e não a meras ficções irreais e absurdas.

8. Considerar-se improcedente a impugnação em causa, será con-
cluir que a Euroafre, Ld., só teve lucros, sem quaisquer custos de
relevo, o que constitui conclusão manifestamente impossível, total-
mente desgarrada da vida.

9. Foram violadas as disposições constantes nos artos. 143o, 145o

do CPT e 264o, 659o, 660o e 661 o do CPC.
Não houve contra-alegações.
Neste STA o EPGA emitiu douto parecer, sustentando que o re-

curso deve improceder.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente no TCA:
1. A impugnante é uma empresa prestadora de serviços na área

da construção civil.
2. A impugnante recorre, quase na totalidade, a subempreiteiros

para cumprir os contratos que celebra.
3. O preço dos trabalhos era combinado previamente entre a im-

pugnante e os subempreiteiros e estes, por sua vez, acordavam com
os respectivos trabalhadores o valor a pagar a estes.

4. Periodicamente os subempreiteiros faziam um acerto de contas
com a impugnante.

5. A impugnante foi objecto de fiscalização tributária pelo exercício
da sua actividade relativamente aos anos de 1990, 1991, 1992 e 1993.

6. No final dessa fiscalização foi fixado o lucro tributável da im-
pugnante, relativamente ao ano de 1990, em Esc. 45.907.164$00.

7. Esse lucro tributável resultou de correcções técnicas originadas
pelo facto de a AF não ter aceite custos contabilizados no valor de
Esc. 45.272.900$00, que considerou indocumentados.

8. Relativamente ao mesmo ano de 1990, e com base no exame
citado, a AF considerou que a impugnante tinha indevidamente de-
duzido IVA no montante global de Esc. 6.642.393$00, mencionado
em facturas emitidas por João Belmiro M. Horta, NIPC 806131624
e residente na R. da Vinha, 1, r/c, Dt., Lisboa, e procedeu à respectiva
liquidação desse IVA, indevidamente deduzido.

9. A desconsideração, por parte da AF, das facturas referidas no
número antecedente e a consequente liquidação do IVA nelas li-
quidado e deduzido pela impugnante, deve-se à constatação de que
se trata de facturas cujo original tem a data escrita em momento
diferente do restante texto, uma vez que a cor e a forma dos algarismos
são diferentes, de que o sujeito passivo emitente das facturas se en-
contra, para efeitos de IVA, enquadrado em regime normal de pe-
riodicidade trimestral, não tendo no entanto procedido à entrega das
declarações periódicas; de que na morada da Rua da Vinha infor-
maram que o mesmo sujeito passivo já ali não mora há mais de
15 anos; de que também não foi possível localizá-lo numa outra morada
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constante das facturas; e de que se trata de indivíduo com carac-
terísticas nómadas que não tem estrutura material que permita realizar
o volume de negócios facturado.

10. Foi com base nestas averiguações que a AF concluiu que as
facturas em causa titulam operações fictícias.

11. A impugnante foi notificada para pagar Esc. 6.642.393$00, a
título de IVA, relativamente ao ano de 1990.

12. Em 11/7/95 a impugnante dirigiu ao Director de Finanças do
Distrito de Setúbal reclamação contra esta liquidação de IVA.

13. Indeferida, tacitamente, a reclamação apresentada, foi deduzida
a presente impugnação com o pedido de rectificação da liquidação,
tendo a petição inicial sido apresentada no dia 29/12/95 e o pagamento
voluntário terminado em 8/11/95.

3. Cotejando o probatório da sentença de 1.a instância com o pro-
batório do acórdão recorrido constata-se que há efectivamente uma
significativa diferença entre ambos.

E é nessa diferença perspectiva de facto que radica a diversa con-
sequência jurídica dela resultante.

E isso resulta do texto do teor do citado acórdão.
Escreveu-se neste:
“A sentença teve como provado que a impugnante foi objecto de

fiscalização tributária . . .
Porém, face ao teor do relatório de fiscalização . . . em relação

a esta liquidação de IVA aqui impugnada, o que se conclui é que
a mesma, tendo embora por base aquele exame . . .

E foi em resultado de todas estas averiguações que a AF concluiu
que as facturas em causa titulavam operações fictícias.

. . . Altera-se pois, em conformidade com o disposto no art. 712o

do CPC, o probatório que, agora refeito, é o seguinte . . .”.
Quer isto dizer que a discordância da recorrente, relativamente

ao aresto recorrido, se centra em questões de facto.
Na verdade, o acórdão recorrido, diferentemente do que consi-

derara a 1.a instância, aceitou a tese da Fazenda Pública de que as
facturas em causa nos autos titulavam operações fictícias.

Assim, o que está em causa no recurso é a possibilidade de um
eventual erro na apreciação da prova, por parte do T. T. de 2.a
Instância.

Mas tal hipotético erro escapa à censura deste Tribunal.
É que a apreciação da matéria de facto está, no caso concreto,

vedada a este Supremo Tribunal, face ao disposto no art. 21o, no

4 do ETAF, que dispõe:
“A Secção de Contencioso Tributário apenas conhece de matéria

de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tribu-
tários de 1.a Instância e pelos tribunais fiscais aduaneiros”.

Mas tal regra admite excepções, quais sejam as decorrentes do
no 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 é passível de censura.

Nem vale dizer, como o faz o recorrente, que “o Tribunal de 2.a
Instância, ao revogar a sentença proferida pela 1.a Instância, decidiu
contra a ordem natural dos factos, ou seja, a impossibilidade de uma
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empresa só ter lucros, sem custos de relevo, frustrando as expectativas
de Justiça e, por consequência, de reposição da realidade possível”.

Na verdade, nem sequer é isso que está em causa. O que estava
em causa é saber se determinadas facturas titulavam ou não operações
fictícias.

O acórdão recorrido entendeu que sim.
E este julgamento, em sede de matéria de facto, não é susceptível

de ser sindicado por este Supremo Tribunal.
Que é um tribunal de revista.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Arguição de nulidade do acórdão. Erro de julgamento.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é nulo, por omissão de pronúncia, o acórdão que, embora
não conhecendo de argumento invocado pelo recorrente e
excluído do objecto do recurso por não integrar o respectivo
quadro conclusivo, conheceu da única questão trazida às
conclusões daquele.

O conhecimento de questão de direito comunitário, sem prévia
submissão da mesma à apreciação do T. J. C. E., é sus-
ceptível de integrar erro de julgamento e não nulidade por
excesso de pronúncia.

Não é viável o pedido de recurso prejudicial, após prolação
do acórdão, por se mostrar esgotado o poder jurisdicional
do S.T.A. quanto à matéria da causa.

Recurso no 105. Recorrente: AUCHAN, SGPS, SA; Recorrida: a Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo. Conselheiro Dr. João Plácido Fon-
seca Limão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Auchan SGPS, SA, louvando-se no arto 668o do C. P. Civil, arguiu
a nulidade do acórdão de fls. 155 e seguintes, pois que:

1 - Omitiu pronúncia por não se ter pronunciado sobre a incons-
titucionalidade decorrente do confisco que consubstancia o acto de
liquidação de emolumentos notariais.

2 - Cometeu excesso de pronúncia por ter conhecido e apreciado
questões que se prendem com a interpretação dos actos adoptados
pelas instituições comunitárias, ao arrepio do estipulado no arto 234o

do Tratado de Amesterdão.
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Mais requereu a remessa dos autos, a titulo prejudicial, ao TJCE,
a fim de que este se pronuncie sobre uma questão que enunciou
e que, em síntese, consiste em saber se um Estado membro pode
invocar um prazo de caducidade de 90 dias para se abster de conhecer
de um direito emergente de uma Directiva não transparente.

A F. P., apesar de devidamente notificada, não respondeu.
O Exmo. Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., opinou no

sentido do indeferimento do pedido de declaração de nulidade do
acórdão atrás referido.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Na parte que ora interessa dispõe o arto 660o no 2 do C. P. Civil

que o juiz deve resolver todas as questões submetidas à sua apreciação,
com excepção das que se mostrem prejudicadas pela solução dada
a outras, apenas podendo ocupar-se daquelas, salvo se a lei lhe permitir
ou impuser o conhecimento oficioso de outras.

A omissão bem como o excesso de pronúncia integram a nulidade
prevista no arto 668 no 1 al. d) do C. P. Civil e no arto 125o do
CPPT.

A questão tratada na decisão recorrida foi apenas e tão-só a da
caducidade, que julgou verificada, do direito a deduzir impugnação
judicial.

E foi também, apenas e tão-só, essa questão que foi traduzida
às conclusões do recurso daquela interposto para este S.T.A.

Dela se ocupou este S.T.A. que decidiu ter sido a impugnação
deduzida para além do prazo legal.

Assim, a pretensa questão da inconstitucionalidade decorrente do
confisco que consubstanciou o acto de liquidação, para além de não
integrar o objecto do recurso, por não ter sido levada às respectivas
conclusões, mais não é do que um argumento cuja apreciação, se
omitida, não integra nulidade por omissão de pronúncia (v. Alberto
dos Reis, C.P.C. Anot. Vol. V., pág. 142 e seguintes).

Mas o acórdão atrás referido vem também arguido de nulo, por
excesso de pronúncia, por ter apreciado questão de direito comu-
nitário, ao arrepio do arto 234o do Tratado de Amesterdão, pois que
havia que submetê-la, obrigatoriamente, à apreciação do Tribunal
de Justiça.

Mas se assim é, estamos em presença não de uma nulidade mas
de um erro de julgamento por se ter decidido contra Lei expressa
(v. Alberto dos Reis, ob. cit., pág. 130).

Não padece, pois, o dito acórdão de pronúncia indevida, não sendo,
por isso, nulo.

Por outro lado e uma vez que, como vimos, tal acórdão não padece
das nulidades que lhe vêm assacadas, e, nos termos do arto 666o

no 1 do C. P. Civil, se mostra esgotado o poder jurisdicional quanto
à matéria da causa, forçoso é concluir pela inviabilidade do pedido
do recurso prejudicial formulado pela requerente.

Termos em que se acorda em desatender a arguição de nulidade
do acórdão de fls. 155 e seguintes e se indefere o pedido de reenvio.

Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 99 E.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — João Plácido Fonseca Limão (re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia. Questão de co-
nhecimento oficioso. Juros de mora. Art.o 44.o da LGT.
Contribuições ao CRSS. Previlégios creditórios. IRC. Gra-
duação de créditos. Art.os 10.o e 11.o do dec-lei 103/80 de
09mai.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A não apreciação de questão não suscitada pelo recor-
rente mas de conhecimento oficioso não gera nulidade
da sentença por omissão de pronúncia mas eventual erro
de julgamento.

2 — O prazo de contagem dos juros de mora previsto no art.o
44.o da LGT não se aplica à cobrança coerciva da dívida.

3 — O art.o 734.o do Cód. Civil não se aplica aos créditos
da Segurança Social, por força do disposto nos art.os
10.o e 11.o do dec-lei 103/80 de 09Mai que não prevêem
qualquer prazo para a abrangência dos juros pelo pri-
vilégio creditório respectivo.

4 — Os mesmos créditos que gozem de privilégio imobiliário
devem graduar-se antes dos créditos por IRC que gozem
de igual privilégio - dito art.o 11.o e art.o 93.o do CIRC.

Recurso n.o 181. Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.
Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pelo INSTITUTO
DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, da sen-
tença de graduação de créditos do TT de 1a Instância do Porto, pro-
ferida, em 30/05/01, na medida em que apenas graduou os juros de
três anos e, relativamente ao imóvel, o seu crédito em terceiro lugar
e não em segundo.

Fundamentou-se a decisão, naquele primeiro aspecto, no disposto
nos art.os 44.o n.o 2 da LGT e 734.o do Cód. Civil e, no segundo,
pela prevalência do crédito hipotecário sobre o privilégio imobiliário
geral dos créditos do CRSS e da penhora sobre ambos, uma vez
que anterior à hipoteca.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«I — O art.o 44.o, n.o 2, da Lei Geral Tributária, que entrou em

vigor em 1 de Janeiro de 1999, não deve ser interpretado como regra
que estabelece um prazo de prescrição dos juros de mora devidos
por contribuições à Segurança Social.

II — Com efeito, nesta matéria rege o disposto no art.o 14.o do
D.L. 103/80, de 9/05, segundo o qual “as contribuições e respectivos
juros de mora prescrevem no prazo de dez anos” e, desde 9/02/2001,
com a entrada em vigor da lei 17/2000, de 8/08, o disposto no art.o
63.o n.o 2, deste diploma legal, em cujos termos “a obrigação de pa-
gamento das cotizações e das contribuições prescreve no prazo de
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cinco anos a contar da data em que aquela obrigação deveria ter
sido cumprida”.

III — Não obstante o legislador omitir, nesta disposição legal, a
referência aos juros de mora, contrariamente ao previsto no diploma
de 1980, deve entender-se que o prazo estabelecido no citado art.o
63.o, n.o 2, da lei 17/2000, de 08/08, é igualmente aplicável aos juros
que se vencerem desde a data da constituição do devedor em mora,
em concretização do princípio geral relativo às obrigações pecuniárias,
previsto no art.o 806.o, n.o 1, do Código Civil.

IV — O tribunal a quo, embora não o referindo expressamente
na douta sentença recorrida, conheceu oficiosamente da prescrição
do crédito de juros reclamado, pois só procedeu à graduação dos
juros relativos a três anos (sem especificar desde quando são devidos).

V — No entanto, não apreciou o efeito interruptivo da prescrição
quanto aos juros de mora, de acordo com o previsto no art.o 34.o,
n.o 3, do CPT, aplicável à data da instauração da execução fiscal.

VI — Aliás, em nenhum momento da douta sentença recorrida se
refere que o processo de execução fiscal tenha estado parado por
facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano.

VII — A douta sentença recorrida padece, nesta parte, de nulidade,
pois não apreciou a referida questão, como lhe competia, nem es-
pecificou a partir de que data devem contar-se os juros de mora
“referentes a três anos”.

VIII — A graduação dos créditos por si reclamados, relativamente
ao produto da venda do imóvel penhorado, a seguir ao “remanescente
da quantia exequenda e respectivos juros de mora referentes a três
anos”, contraria o disposto no art.o 11.o do D.L. 103/80, de 9/05.

IX — O correspondente privilégio imobiliário foi invocado pelo Re-
corrente na sua reclamação de créditos, não obstante a hipoteca legal
de que é titular, também invocada, consubstanciar um verdadeiro
direito real de garantia (embora, no caso sub judice, com data de
registo posterior à da penhora).

X — Atenta a natureza especial dos privilégios creditórios esta-
belecidos no DL. 103/80, de 9/05 e à expressa remissão do seu art.o
11.o para o art.o 748.o do Código Civil, deveria a douta sentença
recorrida ter graduado os créditos do Recorrente (exequendos e re-
clamados) em segundo lugar, ou seja, logo após o crédito de Estado
por contribuição autárquica e respectivos juros de mora referentes
a três anos.

XI — A douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 34.o
do CPT, 44.o, n.o 2, da Lei Geral Tributária e 660.o, n.o 2, do Código
de Processo Civil, bem como o disposto nos artigos 11.o e 14.o do
D.L. 103/80, de 9/05, e no art.o 63.o, n.o 2, da lei n.o 17/2000, de
8/08.

Termos em que, com o sempre douto suprimento de V. Exas.,
deve ser revogada a douta sentença recorrida e substituída por outra
que gradue a totalidade dos créditos reclamados, como é de Justiça.»

O Exmo magistrado do MP emitiu parecer no sentido do provimento
do recurso por não se verificando embora a invocada nulidade por
omissão de pronúncia — já que, não tendo a sentença conhecido da
prescrição da obrigação tributária, não tinha que considerar a sua
interrupção por instauração do processo executivo, nem poder ve-
rificar-se tal nulidade dado o carácter oficioso do respectivo conhe-
cimento cuja falta determina, não omissão de pronúncia mas eventual
erro de julgamento — sendo de aplicar, nos autos, o art.o 63.o n.o
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2 da lei 17/00 de 08/08 e não o art.o 734.o do Código Civil, devendo
ainda o crédito da Segurança Social ser graduado em 2.o lugar, e
não em 3.o, dado o disposto no art.o 11.o do dec-lei 103/80, de 09/05.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“a) Contra Irmãos Nunes, Lda, foi instaurada a execução fiscal

supra-identificada para cobrança de IVA, contribuição autárquica de
1991 e de 1997 inscrita para cobrança em 1992 e 1998, respectivamente,
referente aos prédios inscritos na matriz sob o art.o U-143 e 215
da freguesia da Arreigada, imposto de circulação, IRC de 1989 e
1992 inscritos para cobrança em 1993, contribuições em dívida ao
CRSS de meses dos anos de 1988 a 1997, coimas, juros de mora
e dívida à delegação regional de economia do Norte.

b) Naquelas execuções, em 27/06/94, 11/12/95 foi penhorado o pré-
dio inscrito na matriz urbana sob os art.os 143.o e 215.o da freguesia
da Arreigada, e em 8/06/94, 25/01/99 e 3/02/00 bens móveis.

c) As penhoras referida em b) do imóvel foram inscritas na com-
petente Conservatória do Registo Predial em 4/07/94 e 18/12/95.

d) Em 29/09/98 foi inscrito na competente Conservatória do Registo
Predial relativamente ao prédio referido em b) hipoteca legal a favor
do CRSS para garantia do montante máximo de 15.756.184$00”.

Vejamos, pois:
O recorrente imputa à decisão recorrida nulidade por omissão de

pronúncia por, conhecendo da prescrição da obrigação tributária, não
ter considerado os efeitos da sua interrupção, conexionada com a
instauração do processo executivo.

Mas a asserção não é correcta.
Nos termos dos art.os 668.o n.o 1 al. d) e 125.o n.o 1 do CPPT,

a sentença é nula nomeadamente quando o juiz deixe de pronunciar-se
sobre questão que devesse apreciar, o que está em correspondência
directa com o dever que lhe é imposto — cfr. art.o 660.o n.o 2 daquele
primeiro diploma legal — de resolver todas as questões que tiverem
sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas apenas aquelas cuja
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, por tal modo
que é a omissão ou infracção a esse dever que concretiza a dita
nulidade.

Cfr. Alberto dos Reis, Anotado, Vol. V pág. 143.
Ora, e desde logo, não houve pronúncia sobre a prescrição pelo

que não havia que considerar a respectiva interrupção.
O Juiz aplicou, antes, o art.o 44.o n.o 2 da LGT.
Depois, como este tribunal vem entendendo — cfr. os Acds de

03/Nov/99, Rec. 22.754, 27/Out/99, Rec. 22.554, e 02/07/99 Rec.
23.281 — a não pronúncia sobre uma questão de conhecimento ofi-
cioso não concretiza qualquer nulidade por omissão de pronúncia
mas eventual erro de julgamento, como resulta do dito normativo
ao referir tal nulidade ao não conhecimento de questões suscitadas
pelas partes.

E o mesmo se diga, mutatis mutandis, à sua fixação do período
temporal de três anos da dívida de juros.

Inexiste, pois, a invocada nulidade.
Quanto ao mais:
O dito art.o 44.o da LGT dispõe serem devidos juros de mora no

caso de falta de pagamento do imposto, no prazo legal, sendo o prazo
máximo de contagem de três anos, salvo o caso de pagamento em
prestações.
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Tal normativo, porém, não abarca a fase da cobrança coerciva da
dívida mas apenas o pagamento efectuado de modo voluntário, como
logo resulta do seu teor literal ao referir-se ao não pagamento pelo
sujeito passivo e ao pagamento em prestações e da sua inserção sis-
temática no capítulo IV (do Título II) referente à extinção da relação
jurídica tributária pelo pagamento da prestação respectiva - Secção 1a.

Por outro lado, também o art.o 734.o do Código Civil não tem,
ao contrário do decidido, aplicação nos autos, com referência às ditas
Contribuições à Segurança Social.

Para estas rege, ainda, por aplicável ao tempo — cfr., ora, a lei
17/00, de 08/08 (nova lei de bases do sistema de Solidariedade e
Segurança Social) — o art.o 11.o do dec-lei 107/80, de 09Mai, que
veio estabelecer o novo regime jurídico das Contribuições para a Se-
gurança Social.

Tal normativo veio estabelecer um privilégio imobiliário — que se
tem entendido como geral, uma vez que se não refere a bens certos
e determinados — cfr. B.M.J. 455-326 e Antunes Varela, Das Obri-
gações em Geral, 6a edição, Vol. II, pág. 567 — dos créditos das Caixas
de Previdência, independentemente da data da sua constituição, e
respectivos juros de mora, sobre os bens imóveis existentes no pa-
trimónio das entidades patronais à data da instauração do processo
executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no art.o 748.o
do Código Civil.

Normativo que, como lei especial, prevalece sobre a lei geral.
Assim, e desde logo, não vigora para os mesmos o limite de 2

anos expresso naquele art.o 734.o, como logo literalmente resulta da
expressão “independentemente da data da sua constituição”, e “os
respectivos juros de mora”, aditada aquela, justamente para o efeito,
à redacção constante do art.o 2.o do dec-lei 512/76, de 03Jul.

Cfr., aliás, no sentido exposto, o Acd do STA de 24/11/99, Rec.
23.239.

E, no ponto, o mesmo vale, mutatis mutandis, para o privilégio
mobiliário geral a que se refere o art.o 10.o do mesmo dec-lei 103/80,
que igualmente não estabelece qualquer limitação temporal.

E, do mesmo normativo — dito art.o 11 — resulta que os créditos
respectivos se graduam logo após os referidos no art.o 748.o do Cód.
Civil, preferindo portanto, e nomeadamente, ao IRC.

Cfr. o Acd. de 03/03/99, Rec. 23.484.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-

vogando-se a sentença recorrida e efectuando-se a graduação de cré-
ditos do modo que segue:

Quanto aos bens móveis:
1) Créditos reclamados e exequendos de lVA, IRC e respectivos

juros de mora referentes a três anos.
2) Créditos do CRSS e respectivos juros de mora.
3) Remanescente da quantia exequenda.
Quanto ao imóvel:
1) Crédito de Contribuição Autárquica e respectivos juros de mora

referentes a três anos.
2) Créditos do CRSS exequendos e reclamados e respectivos juros

de mora.
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3) Remanescente da quantia exequenda e respectivos juros de mora
referentes a três anos.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Brandão de Pinho (relator) — Al-
meida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença da 1.a instância,
não tiver como fundamento exclusivo matéria de direito
- art.o 32 n.o 1 al. b) do ETAF.

Recurso n.o 185. Recorrente: Maria Jacinta Costa Ruivo; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por MARIA JA-
CINTA COSTA RUIVO, da sentença do TT 1.a instância, proferida
em 31/10/01, que, por extemporaneidade, rejeitou liminarmente a opo-
sição pela mesma deduzida à execução originariamente instaurada
contra MULTITEJO - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TE-
LECOMUNICAÇÕES, LDA, e que contra si revertera, para cobrança
do IVA de 1998.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1.a - A primeira citação levada a cabo na pessoa da oponente

em 19 de Abril de 2001, enferma de irregularidade ao encurtar em
10 dias o prazo legal para esta exercer em plenitude o seu direito.

2.a - Por o mandatário da oponente ter suscitado, verbalmente,
tal irregularidade, o Serviço de Finanças sanou esta, citando a opo-
nente na pessoa do seu mandatário.

3.a - Esta última citação é perfeitamente legal à luz do disposto
no n.o 4 do artigo 198.o do Código de Processo Civil.

4.a - Consequentemente, deve ser revogado o despacho recorrido
com todas as legais consequências.

5.a - A recorrente pede em suma que lhe seja feita, materialmente,
JUSTIÇA!”

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido da incom-
petência deste tribunal, em razão da hierarquia, atentos os funda-
mentos factuais do recurso: “que na citação de 19/04/01 lhe foi assinado
um prazo de apenas 20 dias para deduzir oposição e que a posterior
citação de 23/05/01 se ficou a dever a diligência pessoal do seu man-
datário junto do Serviço de Finanças”, sendo que “esses factos não
os estabeleceu o Mm.o Juiz a quo no probatório nem por qualquer
forma os considerou na decisão recorrida”.
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E, corridos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar,
a competência deste STA em razão da hierarquia.

Ora, em sede factual, vem apurado que:
«A) - A Fazenda Pública instaurou execução fiscal com o

n.o 101452.8/99, do 2.o Serviço de Finanças de Vila Franca de Xira,
contra MULTITEJO - Comércio de Equipamentos de Telecomuni-
cações, Ld.a, que reverteu contra a oponente, para cobrança coerciva
da quantia de 4 204 550$00 proveniente de IVA do ano de 1998,
conforme certidões de fls 14 a 16;

B) - A executada foi citada para a execução no dia 19 de Abril
de 2001, conforme documentos de fls. 39 a 40, que se dão por
reproduzidos;

C) - A oposição foi deduzida no dia 11 de Junho de 2001, conforme
carimbo de recepção aposto na petição inicial, a fls. 2, que se dá
por reproduzido;

D) - Apesar do que se diz na alínea B) supra, o Serviço de Finanças
de Vila Franca de Xira, em 23 de Maio de 2001, citou o Ilustre
Mandatário da oponente “dando-lhe conhecimento na sua qualidade
de mandatário judicial da Exma Sr.a D. Maria Jacinta Costa Ruivo
responsável subsidiária, nos termos do artigo 13.o do CPT, pelo pa-
gamento das dívidas da Multitejo - Comércio de Equipamentos de
Telecomunicações, Ld.a, actualmente em estado de insolvência, já
que não possui bens penhoráveis, para no prazo de 20 (vinte) dias
a contar da citação, solicitar neste Serviço de Finanças guias para
pagamento na respectiva Tesouraria da quantia de 4 204 550$00, pro-
veniente de IVA do ano de 1998, com os benefícios consignados
no n.o 3 do art.o 2246.o do referido Código de Processo Tributário.
Se o pagamento não for efectuado dentro daquele prazo ou decair
na oposição que pode deduzir também no prazo de 20 dias, suportará
as custas a que der causa, bem como as que eram devidas pela firma
devedora”.

Foram-lhe entregues cópias dos títulos executivos e do despacho
de reversão.

(. . .) conforme documento de fls. 41, que se dá integralmente por
reproduzido.

E) - Dá-se por reproduzido o documento de fls. 37.»
Mas, assim sendo, o STA é absolutamente incompetente para o

conhecimento do recurso já que este tem por fundamento, também,
matéria de facto.

Na verdade, a recorrente refere - cfr. conclusões 1a e 2a que tendo
sido citada irregularmente em 19/04/01 - pois que lhe foi reduzido
em dez dias o prazo para a sua defesa - foi-o novamente na pessoa
do seu mandatário por este ter suscitado verbalmente tal irregula-
ridade e com o fim de sanar a referida falta.

Matéria factual que não consta da decisão recorrida.
E a respectiva relevância, ou não, 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 é jurisprudência constante e uniforme deste tribunal, porque
a sua competência 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.

Pelo que versa matéria de facto o recurso em que se apontam
factos que a decisão recorrida não fixou.
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Cfr, por mais recentes, os Acds. de 03/01/00 Rec. 24.552, 23/Fev/00
Recs. 24.275 e 24.162, 16/Fev/00 Rec. 24.269, 19/01/00 Rec. 15.938
e 12/01/00 Rec. 23.762.

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais interpostos dos TT de 1a Instância cinge-se apenas a ma-
téria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em ma-
téria de direito, do mesmo recurso - art.o 32.o n.o 1 al. b) do ETAF cons-
tituindo, assim, excepção à competência generalizada do TCA, ao
qual, nos precisos termos do art.o 41.o n.o 1 al. a) do mesmo diploma,
compete conhecer “dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários
de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1 do arto 32.o”.

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito TCA.

Termos em que se acorda julgar este STA incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 75 Euros
e a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Brandão de Pinho (relator) — An-
tónio Pimpão — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que o STA
é competente).

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

IRC. Custos. SGPS. Prejuízos. Imputação.

Doutrina que dimana da decisão:

Não constituem custos da SGPS, nos termos do arto 23o do
CIRC, prejuízos de sociedade dominada por aquela (em
99,99 % do capital respectivo).

Recurso n.o 246. Recorrente: TRIVALOR - Sociedade Gestora de
Part. Sociais, S. A.; Recorrida: Fazenda Pública - Relator: Exmo

Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por TRIVALOR
- SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.,
do acórdão do TCA, proferido em 26/Jun/01, que negou provimento
ao recurso que o mesmo interpusera da sentença que, por sua vez,
julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a
liquidação adicional de IRC de 1992.

Fundamentou-se a decisão recorrida, em que a liquidação impug-
nada estava suficientemente fundamentada, uma vez que na noti-
ficação efectuada à impugnante se referia o facto de não terem sido
inscritos os custos suportados da associada MENDAL, S. A., fazen-
do-se igualmente referência ao relatório que lhe havia sido remetido
com a nota de cobrança de 1990, tratando-se da mesma matéria e,
por outro lado, aquela compreendeu claramente as razões da prática
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do acto tributário, como resulta do petitório; e que os prejuízos da
sua participada MENDAL, S. A.; não constituem custos da ora re-
corrente, uma vez que “não colhe resultados directos resultantes da
actividade económica das suas participadas”, a qual pertence a estas
e não àquela; sendo que “o facto de a recorrente ter coberto os
prejuízos não determina a conversão dos custos da participada em
custos seus”, pelo que tal cobertura de prejuízos “traduz uma forma
de financiamento em tudo idêntica a um aumento de capital”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 - O presente recurso contesta a falta de fundamentação do acto

tributário e a desconsideração como custo fiscal de Esc.123.000.000,
sustentado pelo Tribunal a quo e pelo TCA.

2 - Não obstante o Tribunal a quo e o TCA considerarem que
a fundamentação se baseava num relatório em tempos remetido com
a nota de cobrança de 1990, a verdade é que a Constituição da Re-
pública Portuguesa, no seu artigo 268o, no 3, determina que: “os actos
administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma
prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quan-
do afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.”

3 - Não preenchia pois, a notificação recebida pela Recorrente,
os requisitos legais, violando os artigos 123o CPA, 77o LGT, 21o e
82o CPT, o que quer a Doutrina (Diogo Leite de Campos, Benjamim
Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa) quer a Jurisprudência (Ac. 11.2.93,
4.11.93 e 3.2.94 do STA) atestam.

4 - A Administração Fiscal chegou a reconhecer Esc. 123.000.000
como custo incorrido pela Trivalor SGPS, ora Alegante, quando esta
despendeu aquele montante na cobertura de prejuízos da Mendal,
sociedades detida por aquela em 99,99%.

5 - O artigo 23o do CIRC define de forma ampla e exemplificativa
o conceito de custo, considerando como tal todas as despesas da
empresa que comprovadamente foram indispensáveis para a realização
dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção
da fonte produtora.

6 - Com o suporte dos encargos da sociedade participada, a Re-
corrente, contribuiu para a obtenção de proveitos e para a manutenção
da sua fonte produtora, dado que a razão de existir das SGPS são,
exactamente, as suas participadas.

7 - A alegante com o custo incorrido permitiu a manutenção da
fonte produtora.

8 - Decorrente do princípio da responsabilidade da sociedade di-
rectora pelas perdas da sociedade dominada, determina o CSC a obri-
gação daquela cobrir as perdas desta, na medida em que existe uma
total relação de dependência entre ambas.

9 - Os custos incorridos são, pois, indispensáveis para a manutenção
da fonte produtora da Recorrente, devendo os mesmos serem en-
quadrados no artigo 23o do CIRC, dado que cumprem os respectivos
pressupostos, contrariamente ao que considerou o Acórdão, de que
ora se recorre, e como tal contrário à Lei.

Nestes termos e nos demais de direito, deve o presente recurso
ser julgado totalmente procedente por provado, com a consequente
revogação do Douto Acórdão e da sentença recorrida, com a con-
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sequente anulação do acto impugnado, por violação dos seguintes
normativos:

- 268o, no 3 da Constituição da República Portuguesa;
- 21o e 82o do Código de Processo Tributário;
- 77o da Lei Geral Tributária;
- 123o do Código do Procedimento Administrativo;
- 17o e 23o do CIRC e
- 501o e 502o do CSC».
E, a fls. 21, apresentou “articulado superveniente” pedindo - pois

que pagou a dívida exequenda - os juros, tanto os já pagos como
os indemnizatórios.

A Fazenda Pública pronunciou-se pela rejeição do articulado já
que tal pedido devia constar das alegações de 15/Fev/01, já que aquele
pagamento foi anterior.

O Exmo magistrado do MP emitiu parecer no sentido da ampliação
da matéria de facto, já que “do aresto recorrido resulta, com toda
a clareza, que nele foi omitido qualquer juízo de facto sobre o qual
se alicerçou a decisão da AF”; ou, se assim se não entender, pelo
não provimento do recurso já que, por um lado, e como se constata
da al. F) do probatório, «a razão pela qual foi decidido ordenar a
liquidação adicional de IRC foi o facto de não terem sido inscritos
no quadro 17 do mod. 22 do IRC os custos suportados da associada
“MENDAL, S. A.”, infringindo, assim, o disposto nos artos. 23o no

1 e 24o do CIRC», não havendo, pois, vício de forma por insuficiência
de fundamentação; e, por outro, e quanto ao mais, o aresto a quo
“corresponde a uma correcta interpretação dos factos e aplicação
do direito” ficando, assim, prejudicada a apreciação do dito reque-
rimento - de fls. 211 e 212 - por não haver lugar à condenação da
AF ao pagamento de juros compensatórios.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) Os serviços de Inspecção Tributária confrontados com o facto

de a impugnante deduzir como custos os montantes destinados a cobrir
os prejuízos de algumas das suas participadas, nos exercícios de 1990
a 1992, propenderam para aceitar tal prática como correcta (V. fls.
88).

b) Tal parecer não obteve acolhimento por parte do DDF, que
ordenou a revisão do processo.

c) Foi a questão novamente considerada, desta vez à luz da posição
sobre a matéria tomada pelo gabinete do SEAF, sendo emitido parecer
no sentido de não serem aceites tais deduções como custos, o que
obteve a adesão do DDF (V. fls. 66 e segs.).

d) Na sequência dessa decisão foi corrigida a declaração referente
ao exercício de 1992, no sentido de não aceitar como custo do exercício
a quantia de 123.000.000$00 aí inscrita como cobertura de prejuízos
da “Mendal, S. A.”.

e) Tendo-se liquidado IRC correspondente no montante de
30.651.204$00.

f) Tal liquidação foi comunicada à recorrente nos termos de fls.
21 a 24, cujo conteúdo se dá por reproduzido.

g) A impugnante detém 99,99% na “Mendal - Mendes e
Almeida, S. A.”.»

Vejamos, pois:
São duas as questões postas no recurso que se examinarão

sucessivamente.
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Assim, quanto a saber se os prejuízos da participada MENDAL
constituem custos da recorrente:

Nos termos do arto 23o do CIRC “consideram-se custos ou perdas
os que comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos
proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da
fonte produtora ...”.

Como resulta do dec-lei no 495/88, de 30/12 - que estabelece o
regime jurídico das Sociedades Gestoras de Participações Sociais -,
o objecto destas é essencialmente a gestão de participações sociais
de outras sociedades, traduzindo-se, assim, a sua actividade numa
forma indirecta do exercício da actividade económica.

Pelo que as respectivas actividades são autónomas, tendo perso-
nalidade e capacidade tributária distintas que não são afectadas por
eventual relação de domínio entre elas.

Assim, os custos previstos naquele arto 21 têm de respeitar à própria
sociedade contribuinte, a se;

Ou de outro modo: a fonte produtora em causa é a da SGPS,
não a das sociedades participadas;

Para que determinada verba seja considerada custo daquela é ne-
cessário que a actividade respectiva seja por ela própria desenvolvida,
que não por outras sociedades ainda que em relação de domínio.

A não ser assim, como que era imputada à sociedade dominante
o exercício da actividade da sua participada.

Nem se vê que o caso contenha particularidades em relação às
sociedades que, em geral, tenham parte significativa do capital de
outras - fora as hipóteses de tributação, pelo lucro consolidado
(arto 59o do CIRC na redacção originária).

A verba em causa não está, pois, directamente relacionada com
qualquer operação comercial - ou sequer reportada à sua actividade
- da SGPS.

O que há - e não mais - é uma assumpção de prejuízos da sociedade
dominada, pela sociedade dominante.

Prejuízos que o são daquela, não desta, pese embora a relação
de domínio.

Nem, em contrário, se argumente com o disposto nos artos 501o

e 502 do Cód. Soc. Comerciais, atinentes à responsabilidade da so-
ciedade directora para com os credores e por perdas da sociedade
subordinada.

É que tais dívidas não deixam, por isso, de ser da sociedade su-
bordinada, nem está adquirida, nos autos, a existência de qualquer
contrato de subordinação - cfr. arto 493o do mesmo diploma legal.

Em conclusão: a verba em causa não constitui custo da recorrente,
pelo que resulta prejudicada a análise do articulado superveniente
referido.

Quanto à fundamentação:
São coisas diferentes a fundamentação do próprio acto tributário

e a notificação da mesma ao contribuinte.
A eventual falta ou irregularidade da notificação não gera qualquer

vício de forma do acto impugnado pois não respeita à validade do
mesmo mas à sua eficácia; não aos elementos do acto propriamente
ditos mas à realização deste na ordem jurídica.

O que, aliás, constitui jurisprudência uniforme e reiterada deste
STA:

Por outro lado, é de ter-se por suficientemente fundamentado o
acto de liquidação em causa.
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Já que, como resulta da alínea f) do probatório, ele assenta em
que não podiam ser considerados como custos da recorrente, os pre-
juízos da sua associada Mendal, no montante de 123.000 contos, nos
termos dos artos 23o e 24o do CIRC, fazendo-se ainda referência
ao relatório que lhe fora enviado juntamente com a nota de cobrança
de 1990.

Assim ficou a impugnante plenamente ciente das razões de facto
e de direito que estiveram na base da liquidação em termos de com
ela se conformar ou de a impugnar, graciosa ou contenciosamente.

Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso, igualmente se
não justificando, como resulta do exposto, a ampliação da matéria
de facto propugnada pelo MP.

Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se
o aresto recorrido.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 60 %.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Brandão de Pinho (relator) — Al-
meida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Vícios do acto administrativo anterior. Liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

Sendo o despacho que revoga anterior autorização de tribu-
tação pelo lucro consolidado um acto administrativo res-
peitante a questão fiscal, não podem os eventuais vícios
relativos a tal acto, praticado em 1994, ser apreciados na
impugnação da liquidação subsequente por se terem con-
solidado como actos resolvidos ou decididos em virtude de
não terem sido oportuna e autonomamente recorridos
contenciosamente.

Recurso n.o 531. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Alcântara
Refinarias - Açúcares, S. A.; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Vítor
Meira.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

“Alcântara Refinarias - Açúcares, S.A.”, em nome próprio e no
das sociedades ao tempo por si dominadas, impugnou no Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa, na sequência do indeferimento
tácito da reclamação graciosa que deduzira, a liquidação de IRC efec-
tuada a cada uma das sociedades pela não aceitação da tributação
pelo lucro consolidado do grupo, pedindo a devolução das quantias
que pagara e a condenação da Administração Fiscal no pagamento
de juros indemnizatórios.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
procedente, anulando as liquidações e reconhecendo às impugnantes
o direito a juros indemnizatórios.
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Inconformada com a decisão recorreu a Fazenda Pública para este
Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclu-
sões:

I - O exercício do direito à tributação pelo regime do lucro con-
solidado, a que a impugnante se arroga, depende da verificação dos
requisitos do arto 59o do CIRC, a que temos vindo a fazer referência.

II - Esse direito nasceu com o acto de autorização para a tributação
pelo lucro consolidado, mas, ao mesmo tempo caducou por falta ou
inexistência das condições de que o mesmo dependia.

III - Como consequência deve ser aplicado o regime constante
nos nos 6, última parte, 8, 9 e 10 do art.o 59o do CIRC, com a redacção
em vigor à data.

IV - Esta conclusão é legal face ao disposto no n.o 6 do art.o 59o

do CIRC, nomeadamente quando refere:
V - “A autorização caduca, porém, logo que deixe de se verificar

algumas das condições referidas no n.o 2 ou não satisfaçam os requisitos
mencionados no n.o 4, não sendo já aplicável o regime previsto neste
artigo no exercício em que o facto determinante dessa caducidade se
verificar.”

VI - Do exposto resulta ainda que não podemos aceitar a sentença
recorrida, quando defende a possibilidade de a empresa dominante
seleccionar as empresas dependentes que pretende incluir na con-
solidação fiscal, porquanto, tal não resulta da norma, nos termos de-
fendidos no presente recurso.

VII - Atento o que ficou dito, deve a sentença recorrida ser alterada
no sentido de considerar improcedente a presente impugnação.

A impugnante contra-alegou, formulando as seguintes conclusões:
1.a O Legislador Fiscal não definiu com exactidão uma noção do

que se entende por «Grupo de Sociedades» e, por isso, tal noção
não pode deixar de ser aferida por referência ao CSC e por remissão
expressa no n.o 2 do artigo 59o do CIRC;

2.a A Circular da DGCI n.o 15/94, na parte em que regulamenta
diferentemente do estabelecido no CIRC, deve ser considerada ilegal
e sem qualquer efeito jurídico;

3.a Existindo um Grupo Económico em que obviamente se ve-
rifiquem os requisitos cumulativos previstos no n.o 2 do artigo 59o

do CIRC, o facto de existirem sociedades do Grupo em relação às
quais não se verifiquem alguns daqueles requisitos não é impeditivo
da elegibilidade da totalidade das restantes sociedades para a con-
tribuição de um Grupo a ser tributado pelo RTLC;

4.a Assim, a existência da sociedade ALCÂNTARA AGRÍCO-
LA, S. A., no seio do Grupo não é relevante para a definição do
perímetro do grupo para efeitos da aplicação do RTLC, nem é im-
peditivo da criação do mesmo, só dele não pode fazer parte, não
podendo nem devendo constar, e bem, do requerimento apresentado;

5.a E só assim se concebe que o requerimento apresentado, após
verificação interna pelos serviços da Administração Fiscal do preen-
chimento da totalidade dos requisitos exigidos pelo n.o 2 do artigo 59o

do CIRC, contrariamente ao que pretende fazer crer o Ilustre De-
legado da Fazenda Pública nos números 6 e 7 das suas alegações,
tenha sido objecto de deferimento;

6.a O novo RETGS vem concretizar de forma expressa tal
entendimento;

7.a O despacho de 10 de Julho de 1991, aplicável ao exercício de
1992, não foi objecto de qualquer revogação expressa, pelo que é
um acto válido;
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8.a Não se verificam as condições necessárias à revogação de um
acto válido, conforme o disposto no artigo 140o, n.o 2 do CPA;

9.a Em qualquer caso, a revogação, se possível, teria sempre de
salvaguardar os efeitos entretanto produzidos, porque a mesma só
produz efeitos para o futuro face à prescrição do artigo 145o, n.o 1
do CPA;

10.a Atento o que fica dito nas conclusões 1.a a 8.a, deve a Sentença
Recorrida ser confirmada no sentido de considerar procedente a pre-
sente impugnação.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso por o artigo 59o do CIRC,
na ausência de outro preceito legal que defina diferentemente o grupo
de sociedades, ter de usar o conceito do artigo 489o no 1 do C.S.C.,
não podendo a sociedade dominante excluir da tributação pelo lucro
consolidado qualquer das sociedades que formam necessariamente
com ela o referido grupo.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte factualidade:
1 - Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açucareiros, S.A.,

em 24/4/1989, na qualidade, então, de sociedade dominante dum grupo
de empresas, requereu ao Ministro das Finanças, com fundamento
no facto de se mostrarem preenchidos os requisitos do n.o 2 do
art.o 59.o do CIRO, autorização para poder ficar sujeita, bem como
as empresas por si dominadas, a tributação pelo lucro consolidado;

2 - O grupo apresentado pela sociedade referida no ponto anterior
era composto, para além dela, pelas seguintes empresas:

Alcântara - Imobiliária SA, Alcântara - Sociedade Industrial de
Papel, Lda., Sidul - Sociedade Industrial do Ultramar, SA, e Sores
- Sociedade de Refinadores de Santa Iria (actualmente Alcântara
- Refinarias Açúcares, SA, ora impugnante);

3 - Por despacho de 11/2/1990, do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais (SEAF), foi autorizada a tributação pelo lucro consolidado,
ao grupo referido no ponto 2, para o período de 1989 a 1991;

4 - Em 9/7/1990, em relação à tributação do lucro consolidado
desse ano, foi feito pedido de renovação da autorização por ter saído
do grupo a Alcântara -Sociedade Industrial do Papel Lda., tendo
tal regime sido autorizado por três exercícios (1990 a 1992), por des-
pacho de 13/8/1990 do Subdirector-Geral dos Impostos;

5 - Em 18/12/1990, e também em relação à tributação por lucro
consolidado desse ano, foi feito novo pedido de continuação no regime
por a Sores - Sociedade de Refinadores de Santa Iria SA, ter alterado
a sua denominação para Alcântara - Refinarias Açúcares SA e por
esta ter adquirido o domínio total sobre a Alcântara - Sociedade
de Transportes SA;

6 - O regime foi autorizado por despacho de 21/2/1991, do Sub-
director-Geral dos Impostos, com ressalva da inclusão da Alcântara
- Sociedade de Transportes SA, só ocorrer a partir do exercício de
1991, sendo a autorização concedida de 1991 a 1993;

7 - Em 22/4/1991 e em relação à tributação pelo lucro consolidado
desse ano, a Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açucareiros
SA, apresentou novo requerimento pedindo a tributação pelo lucro
consolidado e pedindo a inserção no grupo das sociedades Mar-
tins & Correia Lda., Transportes Pacatos Ld.a e Transportes de Santa
Apolónia, Lda., por ter adquirido o domínio destas posteriormente
à autorização;
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8 - Tal regime de tributação foi autorizado por despacho de
10/7/1991 do Subdirector-Geral dos Impostos, por delegação, sendo
a nova autorização válida para os exercícios de 1991 a 1993;

9 - A empresa Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açu-
careiros, SA por escritura de fusão de 19/12/1995, foi incorporada
na Alcântara -Refinarias - Açúcares, SA;

10 - A Administração Fiscal, na sequência de acção de fiscalização,
verificou que a Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açuca-
reiros SA, detinha, em 31/12/1988, 100 % do capital social da Alcântara
Agrícola SA, sujeita ao regime especial de tributação em IRC
(art.o 18.o do Dec.-Lei n.o 442-B/88, de 30/11) e que esta participada,
constituída em 21/8/1987, tinha por objecto actividades agrícola, pe-
cuária e florestal e nos exercícios de 1987 e 1988 encontrava-se sujeita
a imposto sobre a indústria agrícola;

- A partir de 1989 e em relação ao período de autorização de
1991 a 1993, a Alcântara Agrícola, SA, não tinha os seus rendimentos
sujeitos ao regime geral de tributação em sede de IRC face ao disposto
no art.o 18.o, do Dec.Lei n.o 442- B/88, de 30/11, encontrando-se abran-
gida por um regime especial de tributação assente na aplicação de
uma taxa diferente da taxa normal de IRC;

11 - Face a esse circunstancialismo a Administração Fiscal, con-
cluindo que não deve ter-se por aplicável o regime de tributação
pelo lucro consolidado desde o início d́o período relativamente ao
qual foi concedido (1991 a 1993) notificou as impugnantes da ca-
ducidade da autorização para aplicação do citado regime de con-
solidação, declarada em despacho de 29/8/1994 do Director-Geral
dos Impostos, não só para a autorização de 1989, como para as au-
torizações subsequentes, e de que iria proceder às liquidações in-
dividuais de cada uma das sociedades do grupo e à anulação da li-
quidação pelo grupo consolidado, a partir do exercício de 1989,
inclusive;

12 - A fundamentação das correcções do mapa DC-22 que originou
as impugnações impugnadas é a seguinte: “Todas as correcções evi-
denciadas nos quadros 11 a 18 resultam do facto de se ter verificado
a caducidade na aplicação do regime de tributação pelo grupo con-
solidado com a inerente passagem ao regime geral de tributação au-
tónoma de todas as firmas que integravam o grupo (. . .)”;

13 - Daí resultaram as liquidações de IRC referentes ao ano de
1992, que passamos a indicar:

Liquidação n.o 80100090800 - referente a sociedade ALCÂNTARA
- SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS AÇUCAREIROS, SA,
em que se apurou o IRC a pagar no montante de esc. 302.511.324$00,
a que se adicionou a derrama no valor de esc. 38.523.062$00, sendo
que como havia sido paga a importância de esc. 980.611.672$00, a
Administração Fiscal restituiu em singelo a importância de
esc. 639.577.286$00;

Liquidação n.o 8310009321 - referente à sociedade ALCÂNTARA
REFINARIAS - AÇÚCARES, SA, no valor de esc. 1.117.436.869$00,
que inclui esc. 135.481.199$00 de derrama e esc. 465.547.348$00 de
juros compensatórios, tendo sido paga ao abrigo do Dec.-Lei n.o 124/96
de 10/8;

Liquidação n.o 8310009320 - referente à sociedade SIDUL
-SOCIEDADE INDUSTRIAL DO ULTRAMAR, SA, no valor de
esc. 20.466.450$00, que inclui esc. 2.023.593$00 de derrama e esc.
8.526.747$00 de juros compensatórios, tendo sido paga em 16/6/1997;
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Liquidação n.o 8310009319 - ALCÂNTARA SOCIEDADE DE
TRANSPORTES, LDA., no valor de esc. 15.680.846$00, que inclui
esc. 1.703.941$00 de derrama e esc. 6.532.965$00 de juros compen-
satórios, tendo sido paga em 18/6/1997;

Liquidação n.o 8310009318 - MARTINS & CORREIA, LDA., no
valor de esc. 493.864$00, que inclui esc. 31.311$00 de derrama e esc.
205.754$00 de juros compensatórios, tendo sido paga em 30/6/1997;

14 - A Administração Fiscal apreciou, nos termos do art.o 130.o
do CPT as liquidações indicadas no ponto anterior tendo considerado
os actos impugnados parcialmente revogados, no que concerne às
liquidações dos juros compensatórios (fls. 154-175);

15 - As impugnantes desistiram de parte do pedido, no tocante
ao efeito da derrama sobre a matéria colectável, o que veio a ser
homologado por sentença de 5/3/1999, já transitada em julgado.

Assentes tais factos apreciemos o recurso.
As questões principais que se colocam no presente recurso, de-

pendendo as demais da solução que àquelas for dada, são de duas
ordens:

1. se a tributação de um grupo de empresas pelo lucro consolidado
terá de abranger todas as que constituem o grupo ou se podem algumas
ser excluídas;

2. se tendo sido autorizada a tributação pelo lucro consolidado
pode depois a Administração Fiscal revogar aquele acto de au-
torização.

Antes porém de entrar na apreciação de tais questões haverá que
apurar se delas se deve ou não conhecer.

Na impugnação de cuja decisão vem interposto o recurso constata-se
que a impugnante ataca as liquidações efectuadas invocando vícios
do acto que declarou a caducidade do despacho que autorizara a
tributação pelo lucro consolidado das empresas que constituíam o
grupo. Como se constata do probatório que se encontra transcrito,
o Director-Geral dos Impostos, por despacho de 29/8/94, declarou
a caducidade não só da autorização de tributação pelo lucro con-
solidado concedida em 1989 como das subsequentes. A impugnante
foi notificada dessa revogação e de que se iria proceder às liquidações
individuais de cada uma das sociedades do grupo e à anulação da
liquidação pelo lucro consolidado a partir do exercício de 1989 in-
clusive (no 11 do probatório). E assim foi feito. Tal despacho não
foi posto em causa através de recurso contencioso, tendo-se por isso
fixado na ordem jurídica como caso decidido ou resolvido. Não pode
por isso vir-se agora na impugnação das liquidações questionar o
decidido nesse despacho já que as liquidações apenas poderão ser
atacadas por vícios delas próprias e não por vícios daquele acto
anterior.

Como se referiu no acórdão 26386, de 29.5.02 - em que era re-
corrente a ora recorrida -, em 1994, ano em que foi praticado o acto
que declarou a caducidade da tributação pelo lucro consolidado, o
artigo 120o do CPT considerava como fundamento de impugnação
a ocorrência de qualquer ilegalidade, entendendo-se já então que
vigorava no direito tributário o princípio da impugnação unitária quan-
to aos actos interlocutórios do procedimento, salvo se a lei previsse
impugnação autónoma Mas como também aí se dizia, o artigo 41o

no 1 b) do ETAF atribuía ao então Tribunal Tributário de 2a Instância
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- hoje Tribunal Central Administrativo - a competência para conhecer
dos recursos de actos administrativos respeitantes a questões fiscais,
com aplicação das leis de processo dos tribunais administrativos por
virtude do artigo 118o no 3 do CPT.

O despacho em causa é, sem dúvida, um acto administrativo res-
peitante a questão fiscal, não podendo ser entendido como um mero
acto interlocutório de procedimento. Por isso, os vícios de que sofresse
teriam de ser autonomamente atacados. Tal despacho não constituía
um acto destacável da liquidação, mas era um acto inserido num
procedimento administrativo iniciado a requerimento da impugnante.
Por isso, ou era atacado contenciosamente ou constituía-se caso re-
solvido ou decidido. E então, sendo as liquidações efectuadas em
conformidade com o decidido, não podiam elas ser atacadas com
base nos eventuais vícios daquele acto que teriam de cumprir.

Não tendo sido invocados na impugnação vícios próprios das li-
quidações mas apenas vícios daquele acto, teria esta de soçobrar,
contrariamente ao que decidiu a sentença recorrida.

Do que fica dito não pode deixar de concluir-se que não haverá
que apreciar aqui as questões que vêm invocadas no recurso: saber
se a impugnante poderia seleccionar quais as empresas que deveriam
constituir o grupo, ou se o acto de autorização da tributação pelo
lucro consolidado poderia ou não caducar pela existência no grupo
de uma empresa que não satisfazia os requisitos exigíveis. Se a im-
pugnante não atacou oportunamente tal acto não poderá aqui e agora
fazê-lo.

A sentença recorrida reconheceu à impugnante o direito a juros
indemnizatórios tendo em conta o seu entendimento de que tinha
havido erro imputável aos serviços. Sendo outro o entendimento deste
Supremo Tribunal Administrativo e considerando-se correcta a ac-
tuação da Administração Fiscal não haverá pois lugar ao pagamento
de quaisquer juros.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao re-
curso, revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a im-
pugnação.

Custas pela impugnante/recorrida, que contra-alegou, fixando em
50 % a procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal. Requisitos da decisão de aplicação
de coimas. Indicação dos elementos que contribuíram para
a sua fixação.
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Doutrina que dimana da decisão:

Não é nula a decisão de aplicação de coimas que indica,
sumariamente, abundantes elementos que a lei elenca para
serem atendidos na graduação da sanção.

Recurso n.o 615. Recorrente: Ministério Público; Recorridos: Ho-
rizonte Int. Rel. Joalharia S.A. e Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Cons. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a decisão do TT de 1a Instância de Lisboa que
julgou procedente a excepção dilatória que consistiu na nulidade da
decisão de aplicação de coima no valor de 2.300.000$00 e absolveu
o arguido Horizonte Internacional - Relojoaria e Joalharia, S. A.,
veio da mesma recorrer o Exmo Magistrado do Ministério Público
naquele Tribunal, concluindo a sustentar que:

— a infracção imputada à arguida, enquanto sujeito passivo, foi
o não ter enviado o IVA liquidado em Dezembro de 1998 juntamente
com a respectiva declaração a que se referem os arts. 40o e 26o do
CIVA integrando por isso uma conduta negligente expressamente
prevista no art. 29o/2 do RJIFNA e art. 24o/1 do RGIT, traduzindo
no mínimo a violação de um dever de cuidado objectivamente imposto
aos gerentes de uma sociedade comercial;

— “a não inclusão expressa na decisão de aplicação de coima de
referência ao elemento subjectivo da infracção, no caso de imputação
por negligência, não é elemento imprescindível da descrição sumária
que deve constar daquela decisão”;

— “contendo a decisão que aplicou a coima os elementos de facto,
com indicação temporal da conduta omissiva da arguida, bem como
a indicação do montante do imposto em falta e o carácter não fre-
quente da ocorrência, a descrição aí feita contempla os elementos
exigidos pelos arts. 195o/1/d) e 212o do CPT e 63o/1/d) e 79o do RGIT,
mostrando-se suficientemente fundamentada”;

— a sentença recorrida violou o disposto nos arts. 29o/2 é 9 do
RJIFNA, 190o, 195o e 212o do CPT e 26o, 63o/1/d), 79o e 114o/1
e 2 do RGIT.

Não houve contra-alegação.
A decisão recorrida entendeu que da decisão administrativa de

aplicação de coima não constavam os elementos exigidos por lei e
consagrados no art. 79o/1 do RGIT, nomeadamente não constava
a indicação de todos os elementos que devessem contribuir para a
fixação do montante da coima, essencialmente os consagrados no art.
27o do RGIT, não bastando por isso, no despacho de aplicação de
coima, fazer mera remissão para a factualidade constante do auto
de notícia, sob pena de igualmente se ter de considerar nulo, pelo
que a ausência de qualquer referência aos elementos que devessem
integrar o raciocínio de determinação da medida concreta da pena
manifestasse falta de fundamentação impedindo o seu conhecimento.
Tendo sido apresentados os autos em juízo sem que as nulidades
referidas houvessem sido objecto de apreciação pelas autoridades ad-
ministrativas, o Tribunal conheceu as mesmas através de despacho,
abstendo-se do seu conhecimento do mérito da causa e absolvendo
o arguido da instância.
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Cumpre apreciar.
Perante a comprovação de que a decisão administrativa que aplicou

a coima menciona, como elementos que contribuíram para a fixação
da sanção, os referidos no respectivo despacho (cf. fls. 16), fica para
apreciação a suficiência dos mesmos na satisfação da exigência cor-
relativa a tais dados, constante do art. 212o/1/c) do CPT (aplicável
ao caso por ser a norma vigente à data do dito despacho).

Examinadas as respectivas referências, observa-se que elas reper-
cutem alguns dos elementos referidos no art. 190o do citado diploma
como indicadores da gravidade objectiva e subjectiva da infracção,
em função das quais se há-de graduar a coima a aplicar.

Assim, quando se afirma que a situação tributária não se encontra
regularizada invoca-se o efectivo prejuízo da Fazenda Pública da alínea
d) do n.o 2 do preceito, as referências à inverificação de actos de
ocultação e especial obrigação de não cometer a infracção e ainda
de esta não ter carácter frequente são o correlato adequado dos itens
legais, respectivamente, das alíneas b), f) e c) e a que se reporta
à negligência imputada à conduta do arguido é a mais influente de
todas as circunstâncias que influem no grau de culpa do agente [(alínea
g)].

Para além da gravidade da infracção conta, para a determinação
da coima aplicável, a situação económica do agente (n.o 3 do aludido
art. 190o), que também é tratada no despacho quando este anota
que não se indicia uma má situação económica.

Ora, toda esta gama de referências que a própria lei tipifica é
assaz bastante para satisfazer a exigência formal do art. 212o/1/c) do
diploma citado e tal conclusão perfeitamente se harmoniza com a
função da referida exigência, que, importando à fundamentação de
facto da parte do acto atinente à graduação da coima, visa impor
ao órgão decisor a necessária verificação dos factos que suportem
a determinação da medida da sanção e o correlativo controlo crítico
sobre a relevância de cada um deles na formação da aludida decisão.

Aquela dita verificação fáctica e controlo crítico alcançam a devida
visibilidade perante o destinatário arguido e facilita-lhe a adopção
da via do pagamento da coima ou da via de recurso judicial.

Assim, não é nula a decisão de aplicação de coimas que indica,
sumariamente, abundantes elementos que a lei elenca para serem
atendidos na graduação da sanção.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
decisão recorrida, prosseguindo os autos seus termos no tribunal
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio
Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Questão de facto. Incompetência hierárquica.
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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 Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do re-
curso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Ad-
ministrativo (2a Secção).

Recurso n.o 634. Recorrente: 1981 — Sesmarias Velhas do Guadia-
na — Soc. Agr. Pecuária; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

“1981 Sesmarias Velhas do Guadiana — Sociedade Agrícola e Pe-
cuária, Lda”, impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância de
Beja a liquidação de sisa que lhe foi feita pela repartição de finanças
de Beja.

Por sentença do Mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada
improcedente.

Inconformada com tal decisão recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, tendo
formulado as seguintes conclusões:

1a Na petição de impugnação alegou-se como causa de pedir e
respectivo pedido, a nulidade da avaliação por preterição de forma-
lidades legais, bem como outros fundamentos do acto de fixação de
valores patrimoniais.

2a É que tal avaliação não foi precedida de vistoria directa ao
imóvel, mas tal consta do termo de avaliação, pelo que é nula, nos
termos do art. 133o no 2 al. c) e f) do CPA, pois que não seguiu
a forma legal (art. 130o do CCPISIA “ex vi” do art. 94o do CIMSISID)
e constitui o crime p.p. no art. 256o no 1 b) do CP.

3a Tal está correcto processualmente face aos arts. 44o no 1 al.
f), 54o no 1, 97o no 1 al. d), 99o “in corpore” e al. d), 102o no 3
e 104o do CPPT.

4a A tal fundamento da impugnação, não é aplicável o art. 134o

do CPPT, mas sim do art. 99o do mesmo Código, pois que não está
em causa a impugnação do valor e/ou resultado da avaliação (cfr.
art. 96o e 97o do CIMSISSD), mas sim a sua própria existência e/ou
validade legal.

5a Tal facto, bem como a inquirição das testemunhas, não foi levado
em consideração pelo Tribunal “a quo”, pelo que torna nula a sentença
nos termos do art. 668o no 1 al. d) e e) do CPC.

6a Estamos, assim, perante errada interpretação e aplicação da lei
(art. 134o do CPPT), ao caso “sub judice”, pois que tal norma apenas
se aplicará aquando da impugnação de actos de fixação de valores
patrimoniais.

Pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público foi suscitada a ques-
tão da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
Administrativo para conhecer do recurso por o mesmo não ter por
fundamento exclusivo matéria de direito.

Ouvida a recorrente sobre tal questão prévia nada disse.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1) A impugnante “1981 Sesmarias Velhas do Guadiana — Socie-

dade Agrícola e Pecuária, Lda.” adquiriu em 22 de Março de 1999
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a Sofia Leandra Gamboa dos Santos, residente no Empreendimento
Toiro Preto, Areias de São João, em Albufeira, e pelo preço de esc.
8.000.000$00 (oito milhões de escudos) — valor declarado — um pré-
dio misto cuja parte urbana está inscrita na matriz predial da freguesia
de Baleizão, concelho de Beja, sob o artigo 655o, com o valor pa-
trimonial de esc. 51.428$00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte
e oito escudos) e pelo preço declarado de esc. 2.000.000$00 (dois
milhões de escudos) e a parte rústica sob o artigo 4.o, Secção C,
da mesma freguesia, com o valor patrimonial de esc. 887.292$00 (oi-
tocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois escudos)
e o preço declarado de esc. 6.000.000$00 (seis milhões de escudos)
- (vide a escritura pública que constitui fls. 8 a 10 dos autos).

2) Entretanto, em 16 de Março de 1999, havia a adquirente liquidado
e pago a correspondente sisa num valor global de esc. 680.000$00
(seiscentos e oitenta mil escudos) — (vide o respectivo termo de de-
claração a fls. 11 dos autos, assinado pela senhora Rogélia Maria
Miranda Labisa, na qualidade de gestora de negócios da impugnante,
e a informação de fls. 24).

3) Nessa sequência, foi solicitada pela Repartição de Finanças de
Beja ao respectivo Director Distrital autorização para proceder à ava-
liação do prédio, a qual lhe foi concedida por despacho datado de
22 de Junho de 1999, que foi comunicado à impugnante, tendo esta
procedido à nomeação do seu louvado (documentos de fls. 18 a 20
verso e aquela informação de fls. 24 dos autos).

4) A Comissão de Avaliação deliberou, então, em 23 de Novembro
de 1999, por maioria e sem o acordo do louvado indicado pelo con-
tribuinte, atribuir à parte urbana do prédio o valor de esc. 3.000.000$00
(três milhões de escudos) e à parte rústica, que tem a área de 287,7414
ha, o valor de esc. 60.000.000$00 (sessenta milhões de escudos), nos
termos e com os fundamentos constantes do “termo de avaliação”
que constitui fls. 20 e verso dos autos e cujo teor aqui dou por in-
tegralmente reproduzido.

5) Em função desses novos valores foi liquidada à impugnante uma
sisa adicional de esc. 4.420.000$00 (quatro milhões e quatrocentos
e vinte mil escudos) e um imposto de selo adicional de esc. 440.000$00
(quatrocentos e quarenta mil escudos) — (documento de fls. 21 e
informação de fls. 24).

6) A impugnante foi notificada de todos esses valores (da avaliação,
da sisa, do imposto de selo e das custas) pelo ofício n.o 382 datado
de 21 de Janeiro de 2000 e de que tinha um prazo de trinta dias
a contar da data da assinatura do aviso de recepção para os pagar
(à excepção das custas, que eram para pagar em dez dias) ou, então,
de oito dias para requerer a 2a avaliação, nos termos do mesmo do-
cumento que constitui fls. 21 dos autos, aqui dado por reproduzido.

7) A impugnação foi depois deduzida em 17 de Abril de 2000,
conforme o carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos autos.

Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário

e 32 no 1 alínea b) do ETAF 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 Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo “quid dis-
putatum” e não pelo “quid decisum”, para a determinação da com-
petência do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva
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ou não para a decisão do recurso por a questão da competência
ter de ser previamente resolvida.

Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta a recorrente, como refere o Ministério Pú-
blico, que a avaliação não foi precedida de vistoria mas que tal consta
do termo de avaliação e que a avaliação não seguiu a forma legal
(conclusão 2a) e que a inquirição de testemunhas não foi levada em
consideração pelo Tribunal “a quo” (conclusão 5a).

Como se alcança da factualidade fixada que se transcreveu tais
factos não constam ali como provados, havendo por isso que concluir
que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, o que
determina a incompetência hierárquica do Tribunal para dele co-
nhecer. Saber se tais factos são ou não relevantes para conhecer do
recurso é questão a apurar pelo Tribunal que for competente para
o julgamento.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em ra-
zão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo.

Custas pela recorrente, fixando em E 99 a taxa de justiça e em
40 % a procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Incompetência hierárquica do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do STA apenas tem
competência para conhecer dos recursos interpostos di-
rectamente das decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância quando estes tenham como exclusivo fundamento
matéria de direito.

2 — Não está nessa situação aquele recurso em que a re-
corrente alegue, para além do fixado ou tomado em conta
na decisão recorrida, que a penhora feita antes da es-
critura pública de venda, mas não registada, não é sus-
ceptível de produzir efeitos em relação a um comprador
que como ela só muito posteriormente à penhora ocorrida
em 20/04/1999 teve conhecimento da mesma e que quan-
do celebraram a escritura pública, em 04/05/1999, a em-
bargante e o seu marido nada sabiam acerca da existência
do “termo de penhora”, nem tinham hipótese de o
conhecer.
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Recurso n.o 636. Recorrente: Ana Paula Souto de Oliveira Paes; Re-
corrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Exmo Conselheiro Dr.
Benjamim Rodrigues.

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

A — O relatório

1. ANA PAULA SOUTO DE OLIVEIRA PAES, com os demais
sinais dos autos, dizendo-se inconformada com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo - 2a Secção), de
11/01/2002, que julgou improcedentes os embargos de terceiro de-
duzidos contra a penhora da fracção autónoma aí identificada efec-
tuada em processo de execução fiscal, recorre directamente para esta
formação judicial, pedindo a sua revogação e a procedência da acção.

2. Refutando o decidido, a recorrente pretexta, entre o mais, nas
conclusões das suas alegações, o seguinte:

“. . .
4a - A penhora de fracção autónoma de prédio urbano é susceptível

de produzir efeitos em relação a determinada pessoa, independen-
temente de registo, apenas no caso de haver sido feita prova de que
essa pessoa conhecia a penhora, e apesar desse conhecimento adquiriu
a referida fracção outorgando na respectiva escritura pública”.

3. A recorrida CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS contra-alegou
a defender o julgado.

4. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
deste Supremo Tribunal ser hierarquicamente incompetente para co-
nhecer do recurso, em virtude deste não ter por exclusivo fundamento
matéria de direito, pois que do cotejo do condensado na 4a conclusão
das alegações com o antes alegado ressalta que a recorrente questiona
que tivesse tomado conhecimento da penhora antes do dia 21/7/2000.

5. O relator, por se lhe afigurar ser pertinente a questão prévia
suscitada pelo M.o P.o, ordenou a audição das partes nos termos do
art.o 704o do CPC.

6. Em resposta a tal convite, veio a recorrente dizer que partilhava
o entendimento do relator e requerer que “atento o princípio da
economia processual seja ponderado serem os autos desde já reme-
tidos à 1a instância a fim de ser realizada a prova quanto ao co-
nhecimento por parte da recorrente da penhora, em vez de o serem
pelo Tribunal Central Administrativo, já que este tribunal, confrontado
com a mesma questão, possivelmente não conhecerá do recurso sem
que os autos baixem à 1a instância para a mesma aí ser realizada”.
Por seu lado, a recorrida CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS res-
pondeu no sentido de aderir aos fundamentos do mesmo despacho
do relator.

Com os vistos dos senhores juízes adjuntos cumpre decidir.
B — A fundamentação
7. A questão prévia da incompetência hierárquica deste Supremo

Tribunal para conhecer do recurso.
7.1. Dada a prioridade de conhecimento de que goza a questão

que foi suscitada pelo Ex.mo Magistrado do M.o P.o por a mesma,
a proceder, obstar ao conhecimento do objecto do recurso em virtude
de respeitar à própria competência do tribunal e o julgamento de
tal matéria preceder o de qualquer outra (art.os 101o e 102o do C.
P. Civil e 3o da L.P.T.A.), sendo certo que ela é, até, de conhecimento
oficioso, dela se passa a conhecer imediatamente.



(1) Emergente, entre outros, dos art.os 511o n.o 1, 653o, 655o, 657o, 659o, 646o n.o 4,
722o n.os 1 e 2 e 729o n.o 2 do C. P. Civil.
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O art.o 32o n.o 1 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 tributários
de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito».

Por seu lado, resulta do disposto no art.o 41o n.o 1 al. a) do mesmo
E.T.A.F. que a competência para conhecer destes recursos cabe à
Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo
quando os mesmos tenham por fundamento matéria que não seja
exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria de facto.

A questão da competência do tribunal 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 ale-
gações, pois é nelas que o recorrente tem de condensar as causas
de pedir a que atribui a susceptibilidade jurídica, segundo a sua óptica,
de 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 vertidas,
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 devolve-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 (1) para avaliar se as afirmações feitas nas
conclusões, para além ou contra o que se diz na decisão recorrida,
enformadas dentro do princípio dispositivo, traduzem uma questão
de facto ou uma 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 pro-
batório.

7.2. Ora, repetindo o que se disse no referido despacho do relator,
constata-se que conquanto possa parecer, pelos seus termos verbais,
que a recorrente, na conclusão 4a das suas alegações, se limita a
enunciar o regime jurídico que tem por correcto para a solução da
concreta contenda, o que é certo é que a recorrente ao dizer que
“a penhora de fracção autónoma de prédio urbano é susceptível de
produzir efeitos em relação a determinada pessoa, independentemente
de registo, apenas no caso de haver sido feita prova de que essa pessoa
conhecia a penhora, e apesar desse conhecimento adquiriu a referida
fracção outorgando na respectiva escritura pública” pretende antes sus-
tentar, na linha do antes alegado, que a penhora feita antes da escritura
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pública de venda, mas não registada, não é susceptível de produzir
efeitos em relação a um comprador que como ela só muito pos-
teriormente à penhora ocorrida em 20/04/1999 teve conhecimento
da mesma e que quando celebraram a escritura pública, em 04/05/1999,
a embargante e o seu marido nada sabiam acerca da existência do
“termo de penhora”, nem tinham hipótese de o conhecer.

Ora, a afirmação do não conhecimento da realização da penhora
a quando da realização da escritura pública de venda representa a
asseveração da existência de um facto do domínio psicológico-racional
e não a afirmação de uma regra de direito cuja interpretação ou
aplicação se discuta.

É certo que, nas suas alegações, a recorrente dá esse facto por
provado a partir da especificação feita no n.o 10 do probatório de
que “a citação do marido da embargante ocorreu naquela data de
21/7/2000”. Estamos perante uma inferência de facto que a recorrente
faz com base no facto especificado e que tanto pode estar certa como
errada. Ora, a afirmação do não conhecimento da realização da pe-
nhora a quando da realização da escritura pública de venda representa
a asseveração da existência de um facto do domínio psicológico-ra-
cional e não a afirmação de uma regra de direito cuja interpretação
ou aplicação se discuta. Como inferência de facto que é, ela é um
facto diverso do que está fixado na sentença. Cabe apenas ao tribunal
que julga de facto saber se essa inferência feita está certa ou errada
ou se o facto a que a mesma se refere pode ser determinado por
outra via probatória que não apenas a ilação judicial.

Tal quer dizer que, como bem disse o Ministério Público, que o
recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito. Con-
sequentemente, o tribunal competente para conhecer do recurso não
é, de acordo com os preceitos referidos, este Supremo mas o Tribunal
Central Administrativo.

Requer, porém, a recorrente a remessa dos autos já para a 1a

instância, porquanto, sendo o Tribunal Central Administrativo con-
frontado com a mesma questão, possivelmente ele não conhecerá
do recurso sem que os autos baixem à 1a instância para ser realizada
a prova quanto ao conhecimento por parte da recorrente da penhora.

Ora, esta pretensão da recorrente não pode ser atendida. A remessa
dos autos à 1a instância directamente deste Supremo Tribunal poderia
acontecer a dois títulos: ou a título da desistência do recurso, caso
em que os autos retornariam sem julgamento do recurso ao tribunal
a quo; ou a título de julgamento do recurso em cuja decisão se en-
tendesse ser necessária a ampliação da base factual para a decisão
de direito, nos termos do art.o 729o n.o 3 do CPC. Ora, a recorrente,
com o seu requerimento, não está a manifestar qualquer intenção
de desistência do recurso. Ao invés, o que dele se infere é que o
tribunal competente conheça dele. Sobraria a outra hipótese. Só que
a declaração de incompetência do tribunal para conhecer do recurso
com os fundamentos expostos não envolve qualquer julgamento sobre
a base factual suficiente para a decisão de direito, dado respeitar
a uma questão prévia ao conhecimento do recurso e a necessidade
de ampliação ser já uma resultante do julgamento do recurso. Só
o tribunal que conhecer do recurso é que poderá tomar essa decisão
como consequência do julgamento sobre o seu recurso.

Por isso se indefere esse requerimento da ora recorrente.
Mas porque se entende que a recorrente, no aludido requerimento,

desde já formula, para a hipótese de não ser admitida aquela remessa
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à 1a instância, o pedido de remessa dos autos ao TCA, por este facto
constituir o pressuposto daquele pedido, ordena-se já essa remessa
sem dependência de novo requerimento.

C — A decisão
8. Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta formação

em, julgando procedente a questão prévia, declarar este tribunal hie-
rarquicamente incompetente para conhecer do recurso, cabendo essa
competência à Secção de Contencioso Tributário do TCA, para quem
se ordena desde já a remessa dos autos.

Custas pela recorrente com taxa de E 75,00.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Benjamim Rodrigues (relator) —
Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1a ins-
tância o Supremo Tribunal Administrativo — Secção de
Contencioso Tributário — apenas conhece de matéria
de direito - arts. 21o n.o 4 e 32o n.o 1 al. b) do ETAF.

II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo — art. 42 n.o 1 al. a) do ETAF.

Recurso n.o 649. Recorrentes: Valdemar Lopes Ferreira e Mulher;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Alfredo
Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a aliás douta sentença proferida pelo TT de
1a Instância de Viana do Castelo que lhe julgou improcedente a im-
pugnação judicial que haviam deduzido contra liquidação adicional
de IRS do ano de 1996 e juros compensatórios no valor total de
esc. 740.219$00, a que correspondem 3.692,20 Euros, dela interpu-
seram recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administra-
tivo os impugnantes Valdemar Lopes Ferreira e mulher, ambos nos
autos convenientemente identificados.

Apresentaram tempestivamente as respectivas alegações de recurso
jurisdicional, formulando as pertinentes conclusões — cfr. fls. 57 e
58, que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os
efeitos legais.

2009

Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
E o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal emitiu depois douto parecer suscitando a questão prévia da
incompetência, em razão da hierarquia, nos termos do disposto nos
arts. 21o n.o 4, 32o n.o 1 al. b) e 41 n.o 1 al. a) do ETAF e 280o

n.o 1 do CPPT por, em seu esclarecido entender, o presente recurso
não versar exclusivamente matéria de direito,

Uma vez que, aduz, nas conclusões F e L das respectivas alegações
o Recorrente invoca factos não estabelecidos pela sindicada sentença
e dos quais retira consequências jurídicas e que, assim, o recurso
não versa como deveria exclusivamente matéria de direito.

Reclama, assim, decisão que, acolhendo o entendimento sufragado,
declare a suscitada incompetência em razão da hierarquia.

Notificada a Recorrente para, querendo, se pronunciar — art.o 704o

do CPC — , pelo requerimento de fls. 68, admitindo a verificação
da suscitada questão prévia, requereu, desde logo e nos termos do
disposto no art.o 18 n.o 2 do CPPT, a remessa dos presentes autos
ao TCA — Secção de Contencioso Tributário.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em primeiro lugar e pre-
judicialmente, da questão da arguida incompetência em razão da
hierarquia.

Questão que, adiante-se desde já, não pode deixar de proceder.
Na verdade e como bem proficientemente evidencia o Ilustre Ma-

gistrado do Ministério Público, nas apontadas conclusões das suas
alegações os Recorrentes invocam factos que a sindicada sentença
não estabeleceu nem considerou (cfr. matéria de facto fixada na im-
pugnada decisão judicial sob os números 1 a e de fls. 47 e 48) e
deles e da sua eventual consideração perseguem se extraiam con-
sequências jurídicas.

Alegam, com efeito e além do mais, que “F — A própria Admi-
nistração Fiscal chegou a reconhecer a sua validade (do atestado em
causa) para o ano de 1996, pois liquidou (primeiro) o imposto desse
ano com respeito pela situação declarada de deficiência, quando já pos-
suía cópia do atestado.”

E que “L — Não existe comportamento do sujeito passivo de que
possa decorrer a liquidação de juros compensatórios.”

Porque assim, importa concluir que o presente recurso não versa
efectiva e exclusivamente matéria de direito e que, por isso mesmo,
procede integralmente a suscitada questão prévia da incompetência,
em razão da hierarquia, desta Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo,

Já que, na verdade e nos termos das aplicáveis e invocadas dis-
posições legais, é antes o Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário, o hierarquicamente competente para dele
conhecer.

Assim e ante o disposto no art. 705o n.o 1 do CPC para o julgamento
sumário pelo Relator, até por maioria de razão e sem necessidade
de outros ou melhores considerandos ou formalidades,

Nos termos dos invocados arts. 21o n.o 4, 32 n.o 1 al. b) e 41 n.o 1
al. a) do ETAF,

Acordam os Juízes desta Secção em julgar procedente a “questão
prévia” suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público e,
consequentemente, declarar a Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do objecto do presente recurso.
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Indicando como competente, para tanto, a Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, ao qual, após o even-
tual trânsito e sem mais formalidades, haverão de ser remetidos os
presentes autos face ao requerido a fls. 68.

Custas pelos Recorrentes, fixando a taxa de justiça em 95 Euros
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Bran-
dão de Pinho — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que o STA
é competente).

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Alegação de factos. Com-
petência do Supremo Tribunal Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

Invocando o recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso jurisdicional interposto para o Supremo Tribunal
Administrativo de decisão de um tribunal tributário de 1a

instância, factos que este último não deu como provados,
o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, não
sendo o Supremo Tribunal Administrativo competente, em
razão da hierarquia, para o apreciar.

Recurso: 651. Recorrentes: Valdemar Lopes Ferreira e outro; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Baeta de
Queiroz.

1.1 — VALDEMAR LOPES FERREIRA, residente em Esposen-
de, recorre da sentença do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga que julgou improcedente a liquidação de imposto
sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) relativo ao ano de
1998.

Formula as seguintes conclusões:
“A) O impugnante ora recorrente é legalmente portador, em 31

de Dezembro de 1998, dum grau de incapacidade superior a 60 %.
B) A prova de tal grau de incapacidade assenta em atestado médico

emitido nos termos legais pelo órgão competente do Estado Português.
C) O que se pretende é que esse atestado seja reconhecido como

válido e eficaz em termos probatórios perante outro órgão do mesmo
Estado Português.

D) Especialmente pretende-se que assim seja relativamente ao tem-
po decorrido antes que um qualquer órgão do Estado Português tenha
questionado perante o recorrente a validade do seu atestado.

E) O atestado foi já reconhecido como válido para um certo tempo.
F) A própria Administração fiscal chegou a reconhecer a sua va-

lidade para o ano de 1997 que está em causa, pois liquidou (primeiro)
o imposto desse ano com respeito pela situação declarada de de-
ficiência, quando já possuía cópia do atestado.
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G) Não está demonstrado por que razões e a partir de que data
concreta terá o atestado eventualmente perdido a validade.

H) Assim, o acorrente era legalmente portador de deficiência su-
perior a 60 % para efeitos de IRS.

I) A Administração Fiscal não podia processar as liquidações de
IRS relativas de a 1997 com desprezo das regras que o CIRS e o
EBF prevêem relativamente aos deficientes, estando vinculada a aten-
der, designadamente, ao que dispunham os então art.os 25o., n.o 3,
e 80o., n.o 6, do CIRS, e arto. 44 do EBE.

J) Foram violadas as normas legais referidas no ponto anterior.
K) A liquidação de juros compensatórios não está fundamentada.
L) E não existe efectivamente comportamento do sujeito passivo

de que a mesma possa decorrer.
M) Nos termos do art.o 77o. da LGT as decisões da Administração

Fiscal devem ser fundamentadas.
N) Foi violada a disposição referida no ponto anterior.
O) As liquidações de imposto e de juros são ilegais e devem ser

anuladas, ao abrigo do art.o 102.o do CPT, designadamente das suas
alíneas a), c) e d)”.

1.2 — Não há contra-alegações.
1.3 — O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal é

de parecer que o recurso não merece provimento, de acordo com
a jurisprudência do Tribunal “em numerosos casos idênticos”.

1.4 — O relator do processo emitiu parecer no sentido de o Tribunal
não ser o competente para apreciar o recurso, já que este não teria
exclusivo fundamento em matéria de direito.

1.5 — O recorrente, notificado de tal parecer, desde logo requer
a remessa do processo ao Tribunal Central Administrativo.

1.6 — O Ministério Público nada opõe ao entendimento do relator.
1.7 — O processo tem os vistos dos Exmos. Adjuntos.
2 — A matéria de facto vem assim estabelecida:
“1) O impugnante apresentou tempestivamente a sua declaração

de rendimentos para efeitos de liquidação do IRS de 1998, dizendo-se
nela portador de invalidez permanente superior a 60 %, conforme
atestado médico, conhecido da AF, do teor de fls. 21 do processo
apenso, provindo aquela invalidez de hipovisão;

2) A AF notificou o impugnante, por ofício de 16.03.99, para apre-
sentar novo atestado médico, e, porque ele não o fez, emitiu o des-
pacho de 23.07.99, de fls. 25 do processo apenso, que fundamenta
a liquidação.

3) O impugnante pagou o valor da liquidação em 06.03.2000 — in-
formação do serviço de finanças, de fls. 55”.

3 — Suscitou o relator a questão da incompetência do Tribunal
para conhecer do recurso estribado em que este se não fundaria,
exclusivamente, em matéria de direito.

Isto porque, nas conclusões D e E das suas alegações, o recorrente
afirma que “a própria Administração fiscal chegou a reconhecer a
sua validade para o ano de 1997 que está em causa, pois liquidou
(primeiro) o imposto desse ano com respeito pela situação declarada
de deficiência, quando já possuía cópia do atestado”, e que “não
está demonstrado por que razões e a partir de que data concreta
terá o atestado eventualmente perdido a validade”.

Por seu turno, a sentença não estabeleceu, entre o acervo de factos
que considerou provados, que tenha havido uma primeira liquidação
de imposto, com consideração da cópia do atestado médico que, já
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então, a Administração Fiscal possuía, seguida de uma outra — a aqui
impugnada — em que não atendeu ao mesmo documento.

Notou-se ainda, no falado parecer do relator, que daqueles alegados
factos pretende o recorrente retirar efeitos jurídicos: que a Admi-
nistração Fiscal não podia deixar de considerar o aludido documento,
na liquidação impugnada, designadamente quando, inicialmente, o
atendera.

Concluindo-se, por isso, que o recorrente afirma uma factualidade
diferente da que foi estabelecida na sentença recorrida, pretendendo
que, por essa razão, outra, que não a aí adoptada, é a solução de
direito a dar à questão.

Ora, é de secundar o entendimento do relator, vertido no seu pa-
recer, aliás, acatado pelo próprio recorrente.

Na realidade, suscita-se, nas conclusões das alegações, que confinam
o âmbito e objecto do recurso, uma questão de facto, a de saber
se a Administração Fiscal reconheceu, num primeiro momento, a
validade do atestado médico em apreço, para o ano de 1998 (a re-
ferência ao ano de 1997 deve-se a mero lapso), liquidando o imposto
atendendo à situação declarada de deficiência, só depois vindo a des-
considerar o mesmo atestado, na posterior liquidação, que aqui está
em causa.

Daí que ó recurso não verse, exclusivamente, matéria de direito,
e este não seja em razão da hierarquia, o Tribunal competente para
o apreciar, face ao estabelecido no artigo 32o n.o 1 alínea b) e 41o

n.o 1 alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Conforme é jurisprudência uniforme deste Tribunal, para saber

se o recurso versa, ou não, exclusivamente, matéria de direito, e,
consequentemente, estabelecer qual dos tribunais superiores é o com-
petente para o decidir, tudo o que importa é verificar se vêm alegados
factos diferentes dos fixados pela 1.a instância, ou por contrários,
ou por omissos. Afirmados esses factos, para concluir pela incom-
petência deste Tribunal não importa a sua relevância, ou dos juízos
valorativos sobre eles construídos. Basta que as conclusões das ale-
gações de recurso incluam matéria de facto não coincidente com a
fixada na decisão recorrida para que o recurso não verse, exclusi-
vamente, matéria de direito. E, não incidindo, unicamente, sobre ma-
téria de direito, não é este Tribunal, mas o Tribunal Central Ad-
ministrativo, o competente para apreciar o recurso, face às apontadas
disposições legais.

4 — Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em julgar o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
apreciar o recurso, por competente ser a Secção de Contencioso Tri-
butário do Tribunal Central Administrativo, para onde será remetido
o processo, logo que transitado o presente acórdão, conforme an-
tecipadamente requereu o recorrente.

Custas a cargo do recorrente, com 75 euros de taxa de justiça
e 40% de procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Baeta de Queiroz (relator) — Ben-
jamim Rodrigues — Fonseca Limão.
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Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Alegação de factos. Com-
petência do Supremo Tribunal Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

Invocando o recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso jurisdicional interposto para o Supremo Tribunal
Administrativo de decisão de um tribunal tributário de 1a ins-
tância, factos que este último não deu como provados, o
recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, não
sendo o Supremo Tribunal Administrativo competente, em
razão da hierarquia, para o apreciar.

Recurso no 656. Recorrente: Augusto da Rocha Reis; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.

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

1.1. AUGUSTO DA ROCHA REIS, residente em Leça da Pal-
meira, Matosinhos, recorre da sentença do Mmo. Juiz do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Aveiro que o julgou parte ilegítima
para embargar de terceiro a penhora efectuada em execução fiscal
instaurada contra SERRAÇÃO PAIVENSE de ANTÓNIO NUNES
& FILHO, LDA., com sede em Sobrado, Castelo de Paiva.

Formula as seguintes conclusões:
«1a - Verificando-se, na pendência dos embargos, que o Embargante

propôs acção de reivindicação dos prédios penhorados contra o Estado
Português (Ministério das Finanças - Direcção-Geral dos Impostos
- Repartição de Finanças de Castelo de Paiva) e obteve sentença
a reconhecê-lo como proprietário desses prédios, por os haver ad-
quirido aos antepossuidores, e demonstrando o trato sucessivo da
titularidade registral, o Mmo Juiz a quo deveria declarar a inutilidade
superveniente da lide, decidir o levantamento das penhoras e ordenar
o cancelamento do seu registo. Ao não proceder desse modo, o Mmo
Juiz a quo violou o disposto nos artigos 1305o. 1311o., n.o 2 e 817
do Código Civil, mantendo as penhoras em bens não pertencentes
à executada e não teve em atenção o disposto no artigo 287o., al. e)
do C.P.C.

2a - Noutra perspectiva, ao manter as penhoras contra a decisão
do Tribunal Judicial de Castelo de Paiva, ou apesar dela, o Mmo
Juiz a quo não levou em conta a natureza de provisoriedade dos
embargos de terceiro, já que, mesmo após a venda judicial, o pro-
prietário terceiro pode propor acção de reivindicação dos bens, nos
termos do artigo 909o., n.o 1o., al. d) do CPC, aplicável por força
do artigo 2o., alínea f) do CPT, levando à ineficácia da venda e de-
volução dos bens ao seu titular (artigo 909o., n.o 3, do C.P.C.). Sendo
assim no fim do processo executivo, é-o por maioria de razão em
fase anterior à venda, nomeadamente nos embargos pendentes.

3a - Noutra perspectiva ainda, encontrando-se registados os prédios
em nome do Embargante e dos seus antepossuidores, com perfeito
trato sucessivo, presume-se que o direito de propriedade a eles per-
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tence, nos termos do artigo 7o. do C. R. Predial, não prevalecendo
os registos das penhoras, por que não há aquisição de direitos do
mesmo titular (a aquisição do encargo das penhoras não incide sobre
o mesmo titular que vendeu os prédios ao Embargante), pelo que,
face ao disposto no n.o 1 do artigo 5o. do C. R. Predial, o registo
da aquisição pelo Embargante prevalece sobre o anterior registo das
penhoras, pois a Fazenda Nacional não é terceiro para esse efeito,
como se decidiu no Acórdão Unificador de Jurisprudência do STJ
3/99, in DR, 1.a Série-A, de 10 de Julho de 1999.

Assim, ao manter as penhoras apesar dos registos de aquisição,
violam-se os artigos 7o. e 5o., n.o 1 do C. R. Predial e o disposto
no citado Acórdão.

4a - O M.mo Juiz a quo deu relevo à notificação feita pela Repartição
de Finanças aos antepossuidores do Embargante, nos termos do artigo
119o. do C. R. Predial, sendo certo que tal significa errada leitura
dessa disposição, pois aí se pretende apenas transformar o registo
provisório da penhora em definitivo, no pressuposto de que os bens
dados à penhora pertençam ao executado e este os não tenha ainda
registado em seu nome. No nosso sistema jurídico, os imóveis ad-
quirem-se por escritura ou por usucapião. O Estado, na acção de
reivindicação, alegou a aquisição dos prédios pelo Executado, baseado
no usucapião, mas improcedeu essa tese, como se lê da sentença.

5a - O M.mo Juiz a quo também seleccionou como argumento o
facto de o Tribunal Judicial de Castelo de Paiva se declarar incom-
petente para o levantamento das penhoras e o consequente cance-
lamento dos seus registos, sendo certo que tal decisão, embora dis-
cutível, tem a sua motivação no âmbito da jurisdição e não no mérito
da questão. Por isso, não tinha que ser invocada como relevante.

6a - Além do mais concluído nos pontos anteriores, também a de-
cisão final de se abster de conhecer do pedido e absolver da instância
a Fazenda Nacional, pela procedência da excepção dilatória de ile-
gitimidade do Embargante, constitui violação do disposto no artigo
1256o. do Código Civil, pois, havendo, como há, acessão de posse,
o Embargante podia somar a sua posse à dos antepossuidores e de-
fendê-la. O que não faria sentido seria os desapossados pela venda,
lutarem pela defesa da posse já alienada a outrem, sob o pretexto
de que eram eles quem tinham a posse à data da penhora.

7a - A manter-se a decisão recorrida, com a prossecução da exe-
cução, ordenada pelo M.mo Juiz a quo, temos um confisco, violador
de todos os princípios básicos, nomeadamente o direito de proprie-
dade, constitucionalmente consagrado, evidenciando-se a ideia clara
de que os processos não foram criados para resolver as questões,
mas para criar problemas, a troco de raciocínios falaciosos.

8a - Noutra óptica, o M.mo Juiz a quo violou o caso julgado, pois,
face à decisão do Tribunal Judicial de Castelo de Paiva, transitada
em julgado, deveria, na sequência do decidido por aquele tribunal,
ordenar o levantamento das penhoras e o cancelamento dos seus
registos.

Com efeito, o proprietário tem a posse legítima e causal, salvo
se outra posse melhor lhe for oposta, e não foi.

NESTES TERMOS, deve ser dado provimento ao recurso, revo-
gando-se a sentença recorrida, que será substituída por despacho que
declare a inutilidade da lide, face à decisão da acção de reivindicação
e aos registos de aquisição, titulados e sucessivos, não prevalecendo
contra eles o registo da penhora; ou se decida pela procedência dos
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embargos face à sentença do Tribunal Judicial de Castelo de Paiva;
ou, se tal se não entender, revogada a decisão recorrida, sendo con-
siderado o Embargante parte legítima e ordenando-se o prossegui-
mento dos autos até final (...).»

1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal é

de parecer que este não é competente, em razão da hierarquia, para
apreciar o recurso, por ele não ter exclusivo fundamento em matéria
de direito, face ao invocado nas conclusões 3, 6 e 8 das alegações.

1.4. Notificado deste parecer, o recorrente não se pronuncia sobre
a questão suscitada.

1.5. O processo tem os vistos dos Exmos. Adjuntos.
2. Vem fixada a factualidade seguinte:
«1 - A Fazenda Pública, na execução de que estes embargos são

dependência instaurada contra Serração Paivense de António Nunes
& Filho, Lda, penhorou:

1.1 - em 12 de Outubro de 1993 o prédio rústico descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Castelo de Paiva sob o no

00133/281086 - Sobrado, inscrito na matriz respectiva sob o artigo
456, tendo sido efectuado o registo, provisório por natureza e dúvidas,
naquela Conservatória em 13 de Outubro de 1993, convertido em
definitivo, com remoção de dúvidas, em 18 de Maio de 1994 (fls
55);

1.2 - em 22 de Junho de 1994 o prédio rústico descrito naquela
mesma Conservatória sob o no 00350 - Sobrado, inscrito na matriz
rústica respectiva sob o artigo 457, tendo sido efectuado o registo
das penhoras, provisórias por natureza, em 23 de Junho de 1994 e
convertidos em definitivo em 12 de Dezembro de 1994, 16 de De-
zembro de 1994 e 16 de Dezembro de 1994 (fls 61/62); e

1.3 - em 3 de Novembro de 1998 o prédio urbano descrito ainda
na mesma Conservatória sob o no 132/281086 - Sobrado, inscrito na
matriz predial urbana respectiva sob o artigo 770, penhora que foi
registada definitivamente na mencionada Conservatória em 3 de No-
vembro de 1998 (fls 75/76).

2 - Em 20 de Novembro de 1998, no Cartório Notarial de Castelo
de Paiva, o embargante declarou adquirir por compra a Luís Manuel
Lousada Soares, Maria Arminda Lousada Soares e José Aníbal Lou-
sada Soares, os prédios descritos sob os nos 133/281086 e 350/911204,
mencionados supra em 1.1 e 1.2 (fls 6 e ss);

3 - Estes vendedores constavam no registo predial como titulares
dos prédios mencionados em 1.1 e 1.2;

4 - E, citados nos termos do artigo 119o do Código do Registo
Predial, nada declararam, com excepção de Luís Manuel Lousada
Soares, que declarou que o prédio descrito sob o no 350 havia sido
vendido a Adriano da Rocha Nunes e que tal iria ser objecto de
escritura pública (Fls 28 a 35);

5 - Por sentença de 8 de Março de 2001 do Tribunal Judicial de
Castelo de Paiva, proferida na acção ordinária no 133/99, instaurada
pelo embargante e mulher, contra o Estado Português - pedindo a
condenação deste a reconhecer que os prédios rústicos mencionados
em 1.1 e 1.2 pertencem ao embargante e mulher e ainda que o prédio
descrito sob o n.o 132 - Sobrado, faz parte do descrito sob o n.o
133 e que, em consequência, sejam levantadas as penhoras sobre tais
prédios e cancelados os respectivos registos -, foi decidido, na pro-
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cedência parcial da excepção da incompetência material daquele
Tribunal:

- absolver o Estado da instância no que tange aos pedidos de le-
vantamento das penhoras e ao cancelamento dos registos;

- conhecer da nulidade derivada da ineptidão da petição inicial
no que se refere ao pedido de declaração de que o prédio descrito
sob o n.o 132 faz parte do prédio descrito sob o n.o 133, absolvendo
da instância o Estado e, na procedência parcial da acção,

- declarar que o autor-marido (ora embargante) é proprietário dos
prédios rústicos descritos na Conservatória de Castelo Paiva sob s
nos 133 & 281086 - Sobrado e 350/911204 - Cf fls. 80 a 92.»

3. Suscitou o Exmo. Procurador-Geral Adjunto a questão da in-
competência do Tribunal para conhecer do recurso estribado em que
este se não fundaria, exclusivamente, em matéria de direito.

Isto porque, nas conclusões 3a, 6a e 8a das suas alegações, o re-
corrente afirma que os prédios penhorados se encontram registados
“(...) em nome do Embargante e dos seus antepossuidores, com per-
feito trato sucessivo”; que “(...) não há aquisição de direitos do mesmo
titular (a aquisição do encargo das penhoras não incide sobre o mesmo
titular que vendeu os prédios ao Embargante)”; que “(...) há acessão
de posse”; e que há “(...) decisão do Tribunal Judicial de Castelo
de Paiva, transitada em julgado”, em cujos termos devia ser ordenado
“(...) o levantamento das penhoras e o cancelamento dos seus registos”;
e que não foi oposta à do proprietário melhor posse.

Por seu turno, a sentença não estabeleceu, entre o acervo de factos
que considerou provados, que o recorrente tivesse, à data das pe-
nhoras, a posse real e efectiva dos bens sobre que elas recaíram;
e afirmou que a propriedade sobre tais bens só se lhe transmitiu
em 20 de Novembro de 1988 (portanto, em momento posterior às
penhoras e seus registos); e que na acção judicial a que se refere
só foi declarada a sua propriedade quanto aos prédios a que cor-
respondem as descrições matriciais nos 133/281086 Sobrado e
350/911204.

Deste modo, o recorrente suscita, nas conclusões das suas alegações,
que confinam o âmbito e objecto do recurso, questões de facto, ao
invocar uma factualidade diversa da que a sentença reconheceu estar
provada. E, daqueles alegados factos, pretende retirar efeitos jurídicos:
que os embargos se tornaram inúteis, em consequência da decisão
do Tribunal Judicial de Castelo de Paiva, ou que, pelo menos, eles
devem proceder, por se provar a sua posse sobre os imóveis
penhorados.

Daí que o recurso não verse, exclusivamente, matéria de direito,
e este não seja, em razão da hierarquia, o Tribunal competente para
o apreciar, face ao estabelecido nos artigos 32o n.o 1 alínea b) e
41.o o n.o 1 alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais.

Conforme é jurisprudência uniforme deste Tribunal, para saber
se o recurso versa, ou não, exclusivamente, matéria de direito, e,
consequentemente, estabelecer qual dos tribunais superiores é o com-
petente para o decidir, tudo o que importa é verificar se vêm alegados
factos diferentes dos fixados pela 1.a instância, ou por contrários,
ou por omissos. Afirmados esses factos, para concluir pela incom-
petência deste Tribunal não importa a sua relevância, ou dos juízos
valorativos sobre eles construídos. Basta que as conclusões das ale-
gações de recurso incluam matéria de facto não coincidente com a
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fixada na decisão recorrida para que o recurso não verse, exclusi-
vamente, matéria de direito. E, não incidindo, unicamente, sobre ma-
téria de direito, não é este Tribunal, mas o Tribunal Central Ad-
ministrativo, o competente para apreciar o recurso, face às apontadas
disposições legais.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em julgar o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
apreciar o recurso, por competente ser a Secção de Contencioso Tri-
butário do Tribunal Central Administrativo.

Custas a cargo do recorrente, com E 75,00 (setenta e cinco euros)
de taxa de justiça e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Baeta de Queiroz (relator) — Ben-
jamim Rodrigues — Fonseca Limão.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Prazo de impugnação de emolumentos registrais com funda-
mento em violação de direito comunitário.

Doutrina que dimana da decisão:

Não afronta o direito comunitário o prazo (90 dias) de ca-
ducidade do direito de impugnar liquidação de emolumentos
registrais com fundamento em violação do mesmo direito
fixado no artigo 102o, 1, do CPPT, sendo que a globalidade
das possibilidades de reacção de que os contribuintes dis-
põem respeita o princípio da equivalência com o direito
interno e o princípio da efectividade.

Recurso n.o 668. Recorrente: AUCHAN SGPS, S. A.; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.

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

AUCHAN — SGPS, SA, com sede na Travessa Teixeira Júnior,
n.o 1, freguesia de Alcântara, Lisboa, inconformada coma sentença
do 4o Juízo do TT de 1.a Instância de Lisboa que julgou improcedente
esta impugnação judicial, por si deduzida contra liquidação de emo-
lumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas no montante
de 24 988 250$00, vem até nós, culminando a sua alegação de recurso
com as seguintes conclusões:

(I) Devem as presentes alegações ser admitidas, por tempestivas,
nos termos dos artigos 282o, n.o 3 do CPPT e 145o, n.o 5 do CPC;

(II) A recorrente, convicta da razão que lhe assiste, de forma alguma
pode concordar com a Douta sentença que julgou improcedente, por
extemporaneidade, a impugnação de acto tributário de liquidação de
emolumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, deduzida
em 20 de Março de 2000.
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(III) Pois, o referido acto tributário de liquidação de emolumentos
é contrário ao direito comunitário, nomeadamente ao artigo 10.o da
Directiva 69/335 do Conselho.

(IV) É incontestável que o Estado Português, ao arrepio do disposto
no artigo 249o CE, não transpôs para a ordem jurídica interna o
citado normativo comunitário.

(V) Este comportamento, violador do citado artigo 249o CE, não
permite que os cidadãos nacionais conheçam o verdadeiro alcance
dos seus direitos.

(VI) Ora, é jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias (TJCE) que enquanto o Estado membro não
transpuser uma Directiva, as normas nacionais relativas a prazos são
inaplicáveis.

(VII) Este entendimento funda-se na concepção do primado do
direito comunitário, concebido no caso Simmenthal, de 9 de Março
de 1978.

(VIII) No seguimento deste caso, formou-se a convicção que o
juiz nacional deve interpretar o direito à luz do texto e finalidade
da Directiva - cfr. Acórdão proferido no âmbito do caso Marleasing,
de 13 de Novembro de 1990.

(IX) Como culminar desta sequência jurisprudencial, no caso Fac-
tortame, de 16 de Junho de 1990, estabeleceu-se o afastamento da
norma processual interna quando esta impeça ou dificulte a eficácia
dos direitos estabelecidos e reconhecidos à luz do direito comunitário.

(X) Atento o exposto, sendo verdade que o Juiz nacional deve
aplicar o direito comunitário, através de mecanismos processuais in-
ternos, é instado a ignorar esse mesmo direito processual que rege
os seus actos de jurisdição, sempre que estes impeçam ou dificultem
a plenitude dos efeitos do normativo comunitário, pelo que,

(XI) Quando as normas processuais internas conflituem com o di-
reito comunitário, terão que ser julgadas inaplicáveis por força do
primado do direito comunitário.

(XII) O Mo Juiz a quo não poderia decidir no sentido de a in-
constitucionalidade, de que enferma a norma base da liquidação im-
pugnada por violação do princípio da legalidade, não gerar o vício
de nulidade mas o de mera anulabilidade.

(XIII) Ressalvam-se os casos em que quando seja atingido o núcleo
essencial de um direito fundamental, o vício será a nulidade e não
a anulabilidade.

(XIV) As razões que levam o máximo tribunal administrativo a
pronunciar-se no sentido da mera anulabilidade, prendem-se com os
princípios da certeza e segurança jurídica.

(XV) Ora, em primeira linha, a recorrente entende ser violado
o núcleo essencial do direito de propriedade, pelo que,

(XVI) A liquidação de que foi alvo consubstancia uma clara situação
de confisco, porquanto se vê despojada de um bem sem que haja
qualquer título legitimador de tal acto.

(XVII) Por outro lado, quem colocou em crise os mencionados
princípios de certeza e segurança foi o próprio Estado Português
ao, pela sua inércia violadora do disposto no artigo 249o CE, não
permitir que os seus cidadãos conhecessem os seus direitos em toda
a sua extensão.

(XVIII) Assim, não se afigura legítimo que o Estado venha invocar
o seu comportamento, ilícito e culposo, sublinhe-se, para se abster
de responder ao pedido.
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(XIX) Deve ser salientado que a violação do núcleo essencial do
direito de propriedade resulta do próprio texto constitucional, no-
meadamente do seu artigo 103o, n.o 3.

(XX) Acresce que a jurisprudência fundamentadora da posição
adoptada pelo Mo. Juiz a quo mostra-se contraditória com o Acórdão
do Pleno, de 31 de Outubro de 1990, in Acórdãos Doutrinais, 353,
666, bem como o Acórdão da Secção de Contencioso Tributário do
STA, de 27 de Outubro de 1999, proferido no âmbito do Recurso
n.o 23 272.

(XXI) Dos termos dos citados Acórdãos, resulta que a incons-
titucionalidade das leis é um vício tão grave que pode ser invocado
em sede de Oposição.

(XXII) Ora, tal só será possível se a sua não impugnação não
lhe atribuir estatuto de “caso resolvido”, o que,

(XXIII) Só é juridicamente possível se se considerar que o acto
de liquidação enferma de nulidade e não de mera anulabilidade.

(XXIV) Nestes termos, o acto tributário de liquidação de emo-
lumentos do Registo Nacional das Pessoas Colectivas é nulo, sendo
sindicável a todo tempo, pelo que,

(XXV) A impugnação de acto tributário de liquidação de emo-
lumentos do Registo Nacional das Pessoas Colectivas deduzida em
20 de Março de 2000 é tempestiva, só assim se assegurando os prin-
cípios de certeza, segurança, justiça e proporcionalidade.

Não houve contra-alegação.
A distinta PGA entende que deve ser negado provimento ao recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
A) A impugnante celebrou, no dia 14 de Outubro de 1996, no

Quinto Cartório Notarial de Lisboa, escritura pública de aumento
de capital social no montante de esc. 9 995 000$00, passando o seu
capital social de 5 000 000$00 para 10 000 000 000$00;

B) Pela inscrição no Registo Nacional de Pessoas Colectivas do
acto de aumento de capital social referido na alínea anterior, foi
liquidada à impugnante a quantia de esc. 24 988 250$00 a título de
emolumentos do RNPC;

C) A impugnante entregou no dia 3 de Dezembro de 1996, nos
cofres do RNPC, a importância correspondente aos emolumentos li-
quidados, para o que sacou, com data de 06.XI.1996, sobre o CISF
Banco de Investimento, o cheque n.o 7374143212, de esc.
24 988 250$00;

D) A impugnação foi apresentada no dia 20 de Março de 2000.
Exposta a factualidade disponível, importa consignar que a questão

nuclear que este recurso jurisdicional per saltum nos coloca é a da
tempestividade da presente impugnação judicial.

A instância considerou-a extemporânea, por entender que tal pro-
cedimento está sujeito ao prazo de 90 dias previsto no n.o 1 do artigo
102o do CPPT, por isso que os vícios de que, alegadamente, enferma
o acto tributário — inconstitucionalidade e violação de direito comu-
nitário — têm como sanção a mera anulabilidade.

Contra isto se insurge a recorrente, defendendo que “o acto tri-
butário de liquidação de emolumentos do Registo Nacional das Pes-
soas Colectivas é nulo, sendo sindicável a todo o tempo, pelo que
a impugnação . . . é tempestiva.”

Vejamos.
Sucintamente, a impugnante baseia o pedido de revogação do acto

de liquidação de emolumentos registrais na nulidade inerente à in-
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constitucionalidade material dos mesmos, por estes configurarem um
verdadeiro imposto, bem como na violação do direito comunitário (v.
artigo 13o da p.i.)

Pertinentemente, importa referir que, como se lê no acórdão desta
Secção de 31 de Outubro último, tirado no recurso n.o 26 392, “não
prevendo a nossa Constituição uma sanção específica para a violação
das suas normas que obrigam a que os impostos sejam apenas criados
por lei da Assembleia da República ou decreto-lei do Governo emitido
a coberto de autorização legislativa parlamentar [arts. 103o, 2, e 165o,
1, i)], hipótese a que se subsumirá a cobrança dos emolumentos no-
tariais a coberto da Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada
pelo DL n.o 397/83, de 21.XI, se entendidos os mesmos como tendo
a natureza de impostos, a reacção da Ordem Jurídica Constitucional
é, pois, a da sua nulidade.

Mas nulidade - precise-se - das normas que afrontam a Constituição.
Questão absolutamente diferente é a da determinação dos efeitos
jurídicos que resultam da aplicação de norma inconstitucional. Uma
coisa é o sancionamento da norma inconstitucional com o estigma
da sua total improdutividade enquanto norma jurídica, o que vale
por dizer que essa norma não é constitucionalmente adequada para
estabelecer comandos juridicamente vinculantes, outra coisa diferente
é o sancionamento que a ordem jurídica pode estabelecer para a
aplicação de comandos constitucionalmente desconsiderados enquan-
to comandos jurídicos.”

. . .
«No domínio do direito administrativo, a sanção regra para os actos

administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas ju-
rídicas aplicáveis é a da anulabilidade, de acordo com o disposto
no art.o 135o do CPA. E isso porque o legislador entendeu que uma
tal sanção jurídica salvaguardava suficientemente os interesses postos
em causa com a violação de tais normas e princípios jurídicos. O
estigma da nulidade foi reservado apenas para as hipóteses por ele
consideradas como reclamantes de uma censura ou sancionamento
mais grave por parte da Ordem Jurídica, em função do tipo de in-
teresses jurídicos ofendidos, assumindo-se, nesta perspectiva, como
uma sanção jurídica especial. E tal só acontece quando falta qualquer
dos elementos essenciais do acto administrativo ou quando é essa
a forma de invalidade cominada expressamente pela lei, conforme
se decreta no art.o 133o, n.o 1, do mesmo CPA, estando enunciadas
no seu n.o 2, a título de mero exemplo, hipóteses em que os actos
administrativos são, desde logo, sancionados pela lei com o “castigo”
da nulidade.

Ora, o acto de liquidação dos emolumentos é, como está dou-
trinariamente adquirido, um acto de natureza administrativo-tribu-
tária, enquanto acto de aplicação de normas de direito público tri-
butário por um órgão da administração do Estado.

Assim sendo, a regra de invalidade, para o caso desse acto ser
praticado com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis,
mesmo se de natureza constitucional, é a da anulabilidade. Conse-
quentemente, ou seja, de acordo com o estabelecido para esta forma
de invalidade, ela carecerá de ser arguida pelos interessados e a sua
impugnação está sujeita a prazos de preclusão judicial.»

Destarte, mesmo admitindo-se que os emolumentos em causa têm
a natureza de impostos, jamais poderá sufragar-se a tese da recorrente
da impugnabilidade da atinente liquidação a todo o tempo.

2021

Neste contexto, tendo a impugnante procedido ao pagamento vo-
luntário dos impugnados emolumentos registrais em 03.XII.1996, a
sua reacção contra o respectivo acto de liquidação teria, efectivamente,
de ocorrer dentro do prazo estabelecido no artigo 123o, 1, do Código
de Processo Tributário (então vigente), prazo esse que se manteve
no artigo 102o do CPPT.

Ora, a petição da presente impugnação judicial foi apresentada
em 20 de Março de 2000, data em que, patentemente, excedido há
muito estava tal prazo de noventa dias e, portanto, extinto o direito
de impugnação.

Consequentemente, à face do nosso direito interno, a interposição
desta impugnação foi, claramente, ilegal.

Sucede que a recorrida argumenta que o acto de liquidação de
emolumentos impugnado é violador do direito comunitário, concre-
tamente, da proibição constante do artigo 10o da Directiva Comu-
nitária 69/335/CEE, proibição que, conforme jurisprudência do TJCE,
é directamente invocável pelos particulares, perante os órgãos ju-
risdicionais nacionais (acórdão do TJCE, 6a Secção, de 29.IX.1999,
Processo C-56/98). Ainda segundo o TJCE (acórdão de 25.VII.1991
- Theresa Emmott contra Minister for Social Welfare, Processo
C-208/90), o direito comunitário obsta a invocação, por parte das
autoridades competentes, de normas processuais nacionais relativas
a prazos, no âmbito de um pedido de particular perante os órgãos
jurisdicionais nacionais, enquanto esse Estado membro não tiver trans-
posto correctamente as disposições dessa mesma Directiva para a
sua ordem jurídica interna.

Não se contesta ser lícito aos particulares invocar o sobredito ar-
tigo 10o — segundo o qual constitui obrigação dos Estados membros
suprimir quaisquer impostos indirectos que apresentem características
idênticas às do imposto sobre entradas de capital — para impugnarem
a legalidade da liquidação de emolumentos notariais sobre o acto
de celebração de uma escritura pública de redução e aumento de
capital e consequente alteração parcial do pacto social, em virtude
de, há muito, estar transcorrido o período para o Estado Português
proceder à sua transposição para o direito interno.

A aplicabilidade directa das directivas comunitárias, decorrente da
interpretação do artigo 249o do Tratado CE (anteriormente, 189o),
impõe-se directamente na ordem jurídica interna.

É que, em harmonia com o disposto no artigo 8o, 3, da Constituição
(redacção vigente na altura em que Portugal ficou constituído na
obrigação de transpor a dita directiva — 1 de Janeiro de 1986, data
da entrada em vigor do Acto de Adesão às Comunidades Europeias),
as normas emanadas dos órgãos competentes das organizações inter-
nacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na ordem
jurídica interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos
tratados constitutivos.

Deste princípio da recepção automática e directa de tal direito in-
ternacional decorre que este mesmo direito substitui o direito interno
que a ele se oponha.

Como assim, “o que se passa é que o comando da directiva, uma
vez colocado em posição de poder ser invocado pelos particulares
contra o Estado-destinatário, passou a ter preferência ou preeminência
absoluta, na sua aplicação, sobre o direito interno que esteja em opo-
sição com ela, ou seja, passa a derrogar o direito interno ao abrigo
do qual os emolumentos impugnados foram liquidados.
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Deste modo, a liquidação dos emolumentos em desconformidade
com o direito comunitário faz inquinar o acto de ilegalidade, quer
à luz do direito comunitário, quer mesmo à luz do direito interno” —
citado aresto.

Pois bem, segundo o TJCE (acórdãos de 15.IX.1998 proferidos
nos processos C231/96 e C-260/96), compete à ordem jurídica interna
de cada Estado membro designar os órgãos jurisdicionais competentes
e regular as modalidades processuais das acções judiciais destinadas
a garantir a salvaguarda dos direitos que decorrem, para os cidadãos,
do direito comunitário, desde que, por um lado, essas modalidades não
sejam menos favoráveis do que as acções análogas de natureza interna
(princípio da equivalência) e, por outro, não tornem praticamente im-
possível ou excessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela
ordem jurídica comunitária (princípio da efectividade).

É sabido que o nosso direito interno estabelece para o exercício
do direito de acção de anulação de liquidação de qualquer tipo de
tributo, devidamente notificada ao contribuinte, o prazo geral de ca-
ducidade de noventa dias, a contar do termo do prazo de pagamento
voluntário, qualquer que seja a ilegalidade de que o mesmo enfer-
me — vide artigo 102o, 1, a), do CPPT. Tal prazo é aplicável qualquer
que seja o fundamento da impugnação.

E não se vislumbra razão para conceder a contribuinte impugnante
de liquidação de emolumento notarial com fundamento em violação
de direito comunitário automaticamente recepcionado no direito in-
terno prazo mais dilatado do que a legislação nacional fixa para a
impugnação de imposição tributária com fundamento em todas as
ilegalidades possíveis, mesmo as que se traduzam em afronta cons-
titucional.

Ademais, tal prazo de noventa dias não torna praticamente impossível
ou excessivamente difícil o exercício dos direitos decorrentes da der-
rogação do direito interno pela Directiva 69/335/CEE, cuja publicação
no Jornal Oficial das Comunidades — de acordo com o disposto no
artigo 191 do Tratado da CE — o contribuinte, seu destinatário directo
(posto ela ser para ele fonte de direitos), não pode ignorar.

Do que vem de dizer-se resulta que permanece incólume a conclusão
a que acima chegámos quanto à caducidade do direito de impugnar
a liquidação dos emolumentos registrais em foco nestes autos.

Por tudo o exposto, acorda-se negar provimento ao recurso.
Custas pela Rct., com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Prazo para impugnar acto tributário da liquidação de emo-
lumentos. Violação do direito comunitário.
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Doutrina que dimana da decisão:

O acto tributário de liquidação de emolumentos que aplica
norma jurídica nacional, eventualmente contrária a uma
Directiva comunitária, não transcrita para a ordem jurídica
nacional, é anulável, sendo o prazo para a sua impugnação
de 90 dias.

Não viola o direito comunitário o prazo de caducidade do
direito de impugnação de 90 dias, estabelecido no arto 102o

do CPPT, aplicável à impugnação da liquidação de emo-
lumentos, contado a partir do respectivo pagamento, porque,
no seu conjunto, os meios colocados à disposição do ad-
ministrado respeitam o princípio da equivalência com o
direito interno e o princípio da efectividade.

Recurso n.o 724. Recorrente: EMPARQUE - Emp. Explor. Parquea-
mento S.A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons.
Dr. António Pimpão.

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

1. Emparque Empreend. Exploração Parqueamentos, S.A., recorre
da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
julgou improcedente a impugnação do acto tributário da liquidação
de emolumentos notariais, no montante de 4.573.683$00.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
A) Devem as presentes alegações ser admitidas, por tempestivas,

nos termos dos artigos 282o, n.o 3 do CPPT e 145o, n.o 5 do CPC;
B) A recorrente, convicta da razão que lhe assiste, de forma alguma

pode concordar com a sentença que julgou improcedente, por ex-
temporaneidade, a impugnação de acto tributário de liquidação de
emolumentos Notariais.

C) Pois, o referido acto tributário de liquidação de emolumentos
é contrário ao direito comunitário, nomeadamente ao artigo 10o da
Directiva 69/335 do Conselho.

D) É incontestável que o Estado Português, ao arrepio do disposto
no artigo 249o CE, não transpôs para a ordem jurídica interna o
citado normativo comunitário.

E) Este comportamento, violador do citado artigo 249o CE, não
permite que os cidadãos nacionais conheçam o verdadeiro alcance
dos seus direitos.

F) Ora, é jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias (TJCE) que enquanto o Estado membro não
transpuser uma Directiva, as normas nacionais relativas a prazos são
inaplicáveis.

G) Este entendimento funda-se na concepção do primado do direito
comunitário, concebido no caso Simmenthal, de 9 de Março de 1978.

H) No seguimento deste caso, formou-se a convicção que o juiz
nacional deve interpretar o direito à luz do texto e finalidade da
Directiva — cfr. Acórdão proferido no âmbito do caso Marleasing,
de 13 de Novembro de 1990.

I) Como culminar desta sequência jurisprudencial, no caso Fac-
tortame, de 16 de Junho de 1990, estabeleceu-se o afastamento da
norma processual interna quando esta impeça ou dificulte a eficácia
dos direitos estabelecidos e reconhecidos à luz do direito comunitário.
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J) Atento o exposto, sendo verdade que o Juiz nacional deve aplicar
o direito comunitário, através de mecanismos processuais internos,
é instado a ignorar esse mesmo direito processual que rege os seus
actos de jurisdição, sempre que estes impeçam ou dificultem a ple-
nitude dos efeitos do normativo comunitário, pelo que,

L) Quando as normas processuais internas conflituem com o direito
comunitário, terão que ser julgadas inaplicáveis por força do primado
do direito comunitário.

M) Por outro lado, não se pode comparar o caso em análise nos
presentes autos com aqueles dos quais resultaram os acórdão de 15
de Setembro de 1998 (caso Spac SpA), acórdão de 10 de Julho de
1997 (caso Palmisani) e acórdão de 17 de Julho de 1997 (caso Haahr
Petroleum Ltd) porquanto,

N) Nos supra-referidos casos estava em causa um período de ca-
ducidade que oscilava entre 3 e 5 anos contados desde o momento
da prática do facto, e um ano a contar da efectiva transposição da
Directiva.

O) Nestes casos o TJCE considerou tais prazos razoáveis dado
que não colidem com o princípio da efectividade, ou seja,

P) Não tornam praticamente impossível ou extraordinariamente
difícil o exercício de direitos emergentes de uma directiva não
transposta.

Q) Ora, o caso analisado nos presentes autos assume contornos
radicalmente diferentes dado que está em causa um prazo de ca-
ducidade de 90 dias, o que,

R) Sem qualquer dúvida colide com o princípio da efectividade,
uma vez que impossibilita o exercício de direitos emergentes de uma
directiva não transposta.

S) De qualquer forma, por assumir importância fundamental para
a decisão da causa a interpretação a dar a um acto adoptado por
Instituições da Comunidade, e atento o disposto no artigo 234o (ex
artigo 177o) do Tratado de Amesterdão, os autos deverão ser re-
metidos a título prejudicial para o Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias, para que este se pronuncie sobre as seguintes
questões:

‘‘Pode um Estado Membro que, ao arrepio do disposto no artigo
249o do Tratado de Amesterdão, não transpôs a Directiva 69/335/CEE,
do Conselho, de 17/7/69, para o seu ordenamento interno e com essa
omissão não permite que os particulares conheçam a totalidade dos
direitos que lhes assistem, invocando normas processuais internas para
obstar à plenitude dos efeitos do sobredito normativo comunitário?”;

‘‘É legítimo que o Estado invoque um prazo de caducidade de 90
dias, previsto no ordenamento jurídico interno, para se abster de conhecer
um direito emergente de uma Directiva Comunitária (in casu Directiva
n.o 69/335/CEE), não transposta no prazo nela previsto?”;

‘‘O prazo de 90 dias, contados desde o momento em que a obrigação
tributária se torna exigível, colide com o princípio da efectividade?”

T) A decisão recorrida não poderia decidir no sentido de a in-
constitucionalidade, de que enferma a norma base da liquidação im-
pugnada, por violação do princípio da legalidade, não gerar o vício
de nulidade mas o de mera anulabilidade.

U) Pois, ressalvam-se os casos em que, quando seja atingido o
núcleo essencial de um direito fundamental, o vício será a nulidade
e não a anulabilidade.
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V) As razões que levam o máximo tribunal administrativo a pro-
nunciar-se no sentido da mera anulabilidade prendem-se com os prin-
cípios da certeza e segurança jurídica.

X) Ora, em primeira linha, a recorrente entende ser violado o
núcleo essencial do direito de propriedade, pelo que,

Z) A liquidação de que foi alvo consubstancia uma clara situação
de confisco, porquanto se vê despojada de um bem, sem que haja
qualquer título legitimador de tal acto.

AA) Por outro lado, quem colocou em crise os mencionados prin-
cípios de certeza e segurança foi o próprio Estado Português ao,
pela sua inércia violadora do disposto no artigo 249o CE, não permitir
que os seus cidadãos conhecessem os seus direitos em toda a sua
extensão.

AB) Assim, não se afigura legítimo que o Estado venha invocar
o seu comportamento, ilícito e culposo, sublinhe-se, para se abster
de responder ao pedido.

AC) Deve ser salientado que a violação do núcleo essencial do
direito de propriedade resulta do próprio texto constitucional, no-
meadamente do seu artigo 103o, n.o 3.

AD) Acresce que a jurisprudência fundamentadora da posição
adoptada pela decisão recorrida mostra-se contraditória com o Acór-
dão do Pleno, de 31 de Outubro de 1990, in Acórdãos Doutrinais,
353, 666, bem como o Acórdão da Secção de Contencioso Tributário
do STA, de 27 de Outubro de 1999, proferido no âmbito do Recurso
n.o 23 272.

AE) Dos termos dos citados Acórdãos, resulta que a inconstitu-
cionalidade das leis é um vício tão grave que pode ser invocado em
sede de Oposição.

AF) Ora, tal só será possível se a sua não impugnação não lhe
atribuir estatuto de ‘‘caso resolvido”, o que,

AG) Só é juridicamente possível se se considerar que o acto de
liquidação enferma de nulidade e não de mera anulabilidade.

AH) Nestes termos, o acto tributário de liquidação de emolumentos
Notariais é nulo, sendo sindicável a todo tempo, pelo que,

AI) A impugnação de acto tributário de liquidação de emolumentos
Notariais é tempestiva, só assim se assegurando os princípios de cer-
teza, segurança, justiça e proporcionalidade.

Conclui que:
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogar-se a sen-

tença recorrida, por estar demostrado que a violação do direito co-
munitário, por um lado, e a inconstitucionalidade, por outro, são ge-
radores de nulidade do acto tributário de liquidação de emolumentos
notariais, pelo que a impugnação não pode deixar de ser considerada
tempestiva pois o Estado Português não pode invocar contra os par-
ticulares a sua própria inércia pela não transposição da Directiva
Comunitária n.o 69/335, do Conselho de 17 de Julho, como lhe im-
punha o artigo 249o CE.

Caso assim não se entenda, requer-se que os autos, na parte res-
peitante à análise da violação do direito comunitário, sejam, nos ter-
mos do disposto no artigo 234o do Tratado de Amesterdão, enviados
a título prejudicial ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
para que este se pronuncie sobre as questões que identifica a fls. 225
e 226.

O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
o acto tributário impugnado a violar norma comunitária será ferido
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de anulabilidade sendo o prazo para a sua impugnação de 90 dias,
o qual, em conjugação com os demais meios processuais que a nossa
ordem jurídica faculta, é conforme com os princípios da efectividade
e equivalência tornando-se desnecessário suscitar o reenvio prejudicial
conforme resulta de jurisprudência deste STA.

2. A sentença recorrida partiu do seguinte quadro factual:
1 - No dia 27 de Outubro de 1997, no Cartório Notarial de Sesimbra,

foi celebrada escritura pública de aumento de capital social da so-
ciedade ora impugnante de esc. 1.297.376.000$00, para esc.
3.000.000.000$00, tendo-lhe sido debitada a quantia de esc.
4.573.683$00, a título de acréscimo de emolumentos sobre os actos
de valor determinado, como resulta dos docs. de fls. 16 a 25, aqui
dados por reproduzidos;

2 - A ora impugnante liquidou a quantia referida no ponto 1, em
27 de Outubro de 1997, como resulta do doc. de fls. 26, aqui dado
por reproduzido;

3 - A presente impugnação foi instaurada em 20 de Março de
2000, como resulta do carimbo aposto no rosto da petição inicial.

3.1. A decisão recorrida pronunciou-se pela intempestividade da
impugnação por haver sido interposta para além do prazo de 90 dias
a que se refere o arto 123o 1 a) do CPT.

Importa, por isso, determinar se é ou não intempestiva a impug-
nação ao que acresce que igualmente importa apreciar se se justifica
o requerido reenvio prejudicial.

3.2. Conforme resulta da matéria de facto provada a presente im-
pugnação foi apresentada em 20 de Março de 2000 tendo os emo-
lumentos sido liquidados e pagos em 27-10-97.

Deu, por isso, entrada muito para além do prazo de 90 dias a
que se reporta o arto 102o 1 a) do CPPT, bem como do arto 123o

do CPT.
Importa determinar se ocorre a extemporaneidade da petição para

o que se torna desnecessário averiguar se as receitas a que se refere
a presente oposição devem ser qualificadas como impostos ou taxas
pois que, independentemente da sua natureza jurídica, e ainda que
os actos tributários impugnados pudessem ser qualificados como im-
postos a ilegalidade resultante da eventual violação de normas co-
munitárias geraria anulabilidade e não nulidade.

Com efeito o eventual vício de violação de norma constitucional
ou comunitária não conduz sempre à sua nulidade.

É que a regra geral no regime de invalidade do acto administrativo
é a da anulabilidade tal como resulta do art. 135o do CPA.

É certo que nos termos do art. 133o n.o 2 al. d) do mesmo diploma
legal são nulos os actos que ofendam o conteúdo essencial de um
direito fundamental, o que manifestamente não é o caso dos acto
impugnados.

E no conteúdo essencial de um direito fundamental, como se es-
creveu no Ac. deste STA de 27-2-2002, Rec. 26.767, não se insere
o disposto no arto 103o n.o 3 da Constituição da República (anterior
106o n.o 3), pois que o que aí se confere é um direito de resistência
jurídica ao pagamento, o que significa que, na própria execução coer-
civa, o contribuinte pode alegar, em termos de oposição, a incons-
titucionalidade da lei, base da liquidação do tributo.

E esta linha de pensamento é válida quanto à eventual ofensa ao
conteúdo essencial do direito de propriedade consagrado no art 62o

da CRP, uma vez que, de modo algum, com os actos tributários im-
pugnados, se suprime tal direito.
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Acompanhando Gomes Canotilho e Vital Moreira, em anotação
ao preceito constitucional citado ‘‘o direito de propriedade a que
se refere a rubrica do artigo parece consistir, pois e apenas, na garantia
do direito à propriedade, isto é, no direito de não ser expropriado
ou esbulhado pelo Estado ou por terceiros, salvo por utilidade pública
e mediante indemnização. O direito à propriedade que a Constituição
garante está assim longe do conceito amplo do direito de propriedade
que inclui tradicionalmente não só o direito de não ser expropriado
do título ou posse, mas também à liberdade de uso, de fruição, de
disposição, sem limites ou intromissões de terceiros e, desde logo,
do Estado”.

Neste sentido se tem pronunciado este STA, em jurisprudência
reiterada e nomeadamente no Ac. de 20-3-2002, que, de perto, pas-
saremos a acompanhar.

Com efeito, na nossa ordem jurídica existe aquele prazo de 90
dias para impugnar os actos tributários de liquidação, previsto, su-
cessivamente, nos artigos 89o do Código de Processo das Contribuições
e Impostos (CPCI), 123o n.o 1 alínea a) do Código de Processo Tri-
butário (CPT), e 102o n.o 1 alínea a) do Código de Procedimento
e de Processo Tributário (CPPT).

E este prazo conta-se a partir do termo daquele que é concedido
para o pagamento voluntário, como estabelecem as indicadas dis-
posições legais do CPT e CPPT.

Este prazo é de caducidade do direito à impugnação de actos anu-
láveis já que para a impugnação dos actos nulos a lei não estabelece
prazo podendo ser instaurada a todo o tempo (artigo 134o n.o 2 do
Código do Procedimento Administrativo).

Como já se deixou referido, o acto de liquidação de uma receita
tributária, efectuado de acordo com a lei nacional, violadora de norma
jurídica comunitária é anulável e não nulo.

É que os actos feridos de erro nos pressupostos de direito, por
desconformidade das normas jurídicas nacionais aplicadas, com nor-
mas constantes de Directiva comunitária não transcrita são meramente
anuláveis por ser esta a regra no nosso direito, para os actos ad-
ministrativos ofensivos dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis,
conforme estabelece aquele artigo 135o do CPA a não ser que a
lei preveja outra sanção para essa violação, como resulta da conjugação
deste artigo com o 133o n.os 1 e 2.

É que não se tratando de acto ‘‘a que falte qualquer dos elementos
essenciais” (artigo 133o n.o 1, citado), e não havendo norma que ex-
pressamente comine com a nulidade o acto praticado em ofensa a
regras de direito comunitário, a sanção só pode ser a da anulabilidade
do respectivo acto.

É o que igualmente acontece com os actos que aplicam normas
legais inconstitucionais já que a jurisprudência não os vem consi-
derando, em regra, nulos, mas apenas anuláveis, ou feridos de ‘‘in-
validade atípica”, de qualquer forma, submetidos às regras próprias
dos actos anuláveis, no que concerne à tempestividade da sua im-
pugnação judicial.

A título ainda de exemplo pode consultar-se a este propósito o
acórdão deste Tribunal de 31 de Outubro de 2001, no recurso n.o
26392.

Resta, por isso, concluir que os actos de liquidação impugnados
não são nulos, mas, eventualmente, anuláveis.

3.3. E este prazo de 90 dias é conforme com os princípios da efec-
tividade e da equivalência, tendo em conta o conjunto dos meios
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processuais que a nossa ordem jurídica faculta ao particular para
obter o reembolso das quantias pagas em excesso, em consequência
de liquidações eventualmente feridas de ilegalidade, entre os quais
figura o pedido de revisão da liquidação, seguido de eventual reacção
contenciosa contra o seu eventual indeferimento.

Para afirmar a tempestivamente da impugnação sustenta a recor-
rente que o acto tributário da liquidação em apreciação violou prin-
cípios fundamentais do direito comunitário e nomeadamente aquele
princípio da efectividade e daí que tenha requerido a este STA que
suspenda a instância e suscite reenvio prejudicial.

Entende-se, contudo, aderindo a jurisprudência deste STA e no-
meadamente ao Ac. de 12-12-2001, Rec. 26.233, que de perto pas-
saremos a acompanhar, que se torna desnecessário questionar o TJCE
sobre tal questão.

Com efeito entende-se que pode o administrado reagir contra actos
ilegais de liquidação de tributos, quando está em causa a violação
de normas de direito comunitário, quer pela via da impugnação ju-
dicial, para a qual dispõe do mencionado prazo de 90 dias, quer,
no caso de não pagamento do tributo, pela impugnação, dentro do
prazo de oposição à execução fiscal, nos termos da alínea a) do n.o
1 do art. 286o do C.P.T., quer pela revisão do acto tributário, nos
termos dos arts. 94o do C.P.T. e 78o da L.G.T., seguida de eventual
impugnação contenciosa de decisão de indeferimento.

E será perante o conjunto dos meios facultados ao administrado,
para obterem a restituição de receitas tributárias ilegalmente cobradas,
que será de aferir da compatibilidade do direito nacional com o direito
comunitário e não apenas perante o processo de impugnação judicial.

Na verdade, o tribunal nacional encontra-se dispensado de suscitar
o reenvio prejudicial, quando o T.J.C.E. já tiver apreciado, anterior-
mente, a questão que é objecto do processo.

Conforme se escreveu no acórdão do T.J.C.E. de 17-11-98, processo
n.o C-228/96, publicado em Colectânea de Jurisprudência, 1998,
página I-7141:

‘‘1. Na ausência de regulamentação comunitária em matéria de
restituição de impostos nacionais indevidamente cobrados, compete
à ordem jurídica interna de cada Estado Membro designar os órgãos
jurisdicionais competentes e regulamentar as modalidades processuais
dos recursos jurisdicionais destinados a assegurar a protecção dos
direitos que o direito comunitário garante aos particulares, desde que,
por um lado, essas modalidades não sejam menos favoráveis que aque-
las que dizem respeito a recursos similares de natureza interna (prin-
cípio da equivalência) e, por outro, que não tornem na prática im-
possível ou excessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos
pela ordem jurídica comunitária (princípio da efectividade).

Quanto ao princípio da efectividade, é compatível com o direito
comunitário a fixação de prazos razoáveis de recurso sob pena de
caducidade no interesse da segurança jurídica que protege ao mesmo
tempo o contribuinte e a administração em causa. Com efeito, tais
prazos não são de natureza a tornar praticamente impossível ou ex-
cessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela ordem
jurídica comunitária. Para este efeito, um prazo nacional de cadu-
cidade de três anos que corre a contar da data do pagamento im-
pugnado parece razoável.
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O respeito do princípio da equivalência pressupõe, por sua vez,
que a modalidade em discussão se aplica indiferentemente aos recursos
fundamentados na violação do direito comunitário e àqueles fundados
na violação do direito interno, quando se trata do mesmo tipo de
impostos ou taxas. Este princípio não pode, em contrapartida, ser
interpretado como obrigando um Estado Membro a estender, ao con-
junto das acções da restituição de impostos ou taxas cobrados em
violação do direito comunitário, o seu regime de restituição mais
favorável. Assim, o direito comunitário não se opõe a que a legislação
de um Estado Membro contenha, ao lado de um prazo de prescrição
de direito comum aplicável às acções de repetição do indevido entre
particulares, modalidades particulares de reclamação e de recurso
judicial menos favoráveis para a impugnação de impostos e outras
imposições. Só seria diferente se essas modalidades fossem aplicáveis
apenas às acções para restituição desses impostos ou imposições que
fossem fundadas no direito comunitário.

Daqui resulta que o direito comunitário não se opõe à aplicação
de uma disposição nacional visando substituir, para o conjunto das
acções de restituição em matéria aduaneira, um prazo especial de
prescrição, de cinco e depois de três anos, ao prazo ordinário de
prescrição de dez anos previsto para a acção da repetição do indevido,
uma vez que este prazo de caducidade, que é análogo àquele já previsto
para diferentes imposições, se aplica da mesma maneira às acções
de restituição que se fundam no direito comunitário e àquelas que
se fundam no direito interno.

2. O direito comunitário não proíbe ao Estado Membro que oponha
um prazo nacional de caducidade às acções para restituição de im-
posições cobradas em violação das disposições comunitárias, mesmo
se esse Estado-Membro não modificou ainda as suas regras nacionais
para as tornar compatíveis com essas disposições, quando, por um
lado, tal prazo não é menos favorável para os recursos fundados no
direito comunitário que para os recursos fundados no direito interno
e que não toma praticamente impossível ou excessivamente difícil
o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária
e, por outro lado, quando não se comprova que o comportamento
das autoridades nacionais, conjugado com a existência do prazo li-
tigioso, tenha conduzido a privar totalmente a recorrente da pos-
sibilidade de defender os seus direitos perante as jurisdições na-
cionais.”

E quer no acórdão do T.J.C.E. quer na situação dos presentes
autos está em causa a restituição de impostos ou taxas cobrados em
violação do direito comunitário pelo que ocorre identidade essencial
entre a situação em apreciação no acórdão do T.J.C.E. e a que aqui
se discute.

E sendo razoável um prazo nacional de caducidade de três anos,
a contar da data do pagamento impugnado, desde que ele se aplique
indiferentemente aos recursos fundamentados na violação do direito
comunitário e na violação do direito interno, quando se trata do mes-
mo tipo de impostos ou taxas, não ocorrerá violação dos mencionados
princípios da equivalência e da efectividade se tal prazo se aplicar
à globalidade do regime de impugnação dos actos de liquidação de
receitas tributárias violadores de normas de direito comunitário.
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Na verdade, do mencionado acórdão do T.J.C.E. resulta ser acei-
tável, e respeitador dos princípios da efectividade e da equivalência,
um prazo de caducidade de três anos para a impugnação de actos
de liquidação de tributos que violem normas de directivas comuni-
tárias, ainda que não transpostas para o direito interno dos Estados
membros, desde que tal prazo não seja menos favorável para os re-
cursos fundados no direito comunitário que para os recursos fundados
no direito interno.

Não estabelecendo o direito interno nacional um regime menos
favorável para a impugnação de actos tributários, violadores de normas
de direito comunitário, do que o que vigora para os actos que violam
normas de direito interno, não há incompatibilidade com o men-
cionado princípio da equivalência.

Acresce que o conjunto dos meios administrativos e contenciosos
colocados à disposição dos interessados para obterem a restituição
de quantias indevidamente cobradas, considerando o regime nacional
de impugnação de actos tributários com fundamento em erro im-
putável aos serviços, no qual se inclui o vício de violação de normas
de direito comunitário, permite o acesso a meios judiciais de restituição
de quantias indevidamente cobradas desde que tal direito seja exercido
previamente por via administrativa dentro do prazo de quatro anos,
nos termos do art. 78.o n.o 1, da L.G.T., ou de cinco anos, nos termos
do art. 94.o, alínea b), do C.P.T. resulta respeitado o princípio da
efectividade do direito comunitário.

Nesta perspectiva encontra-se este STA dispensado de efectuar
o suscitado reenvio prejudicial pois que o regime nacional é compatível
com o direito comunitário.

Na situação dos autos tinha a interessada meios que lhe permitiam
obter a restituição da quantia que eventualmente lhe foi cobrada
com violação de normas de direito comunitário.

Contudo estando efectuado o pagamento e esgotado o prazo de
90 dias em que a lei permite a impugnação com fundamento em
qualquer ilegalidade, apenas poderia a recorrente obter a quantia
referida através de revisão do acto tributário, com os fundamentos
desta e eventual e posterior impugnação contenciosa de decisão que
indeferisse a sua pretensão.

E na situação concreta dos presente autos não é possível a con-
volação da petição de impugnação na mencionada revisão pois que
tendo efectuado o pagamento, o acesso aos meios contenciosos apenas
poderia ocorrer na sequência de prévia decisão administrativa, pro-
ferida em procedimento de revisão do acto tributário.

Tendo a impugnação sido instaurada muito para além do prazo
de 90 dias, a contar do termo do prazo de pagamento voluntário
e não havendo incompatibilidade entre este prazo e o direito co-
munitário, não ocorre situação que justifique o requerido reenvio
prejudicial.

De tudo o exposto resulta que não merece censura a decisão que
considerou intempestiva, nos termos do art. 123.o, n.o 1, alínea a)
do C.P.T., a impugnação a que se reportam os presentes autos.

4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso.

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

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Vítor Meira.
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Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Execução de julgado. Juros indemnizatórios.

Doutrina que dimana da decisão:

Pode ser pedida em processo de execução de julgado a con-
denação do Estado no pagamento de juros indemnizatórios,
contados desde a data do pagamento do indevido tributo
até à da restituição do montante do mesmo imposto.

Recurso n.o 725. Recorrente: PORTINA - Fábrica de Calçado, L.da;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Mendes
Pimentel.

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

PORTINA - Fábrica de Calçado, Lda., com sede em Terrugem
Sintra, inconformada com a sentença do 1o Juízo do TT de 1a Instância
de Lisboa que julgou improcedente a presente execução de julgado,
vem até nós, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:

A. Pela sua natureza, o processo de impugnação é simplesmente
um recurso contencioso de anulação, um processo tendente à apre-
ciação e declaração da legalidade ou da ilegalidade de acto tributário
praticado com violação de lei.

B. Dada a natureza do processo de impugnação, não resulta da
letra nem do espírito da lei fiscal a sujeição do contribuinte ao ónus
de reivindicar nesse processo o pedido e os factos integradores da
responsabilidade da AF por juros indemnizatórios.

C. Na data da apresentação da impugnação judicial, ainda não
existia o direito da ora Rct. a quaisquer juros indemnizatórios, nem
tal era previsível.

D. Vedar ao contribuinte a possibilidade de ser devidamente in-
demnizado sempre que, na data da apresentação da impugnação ju-
dicial, não tivesse efectuado o pagamento do imposto liquidado seria
uma violação da lei, mais concretamente, do artigo 24o do CPT, que
não estabelece tal requisito, e da própria Constituição.

E. Carece igualmente de fundamento legal a aplicação subsidiária
dos artigos 272o e 273o do CPC, relativos à ampliação do pedido.

F. Neste caso, haveria que falar não apenas em ampliação do pedido
mas simultaneamente em alteração da causa de pedir.

G. De acordo com o regime estabelecido nos referidos artigos,
na falta de acordo, em princípio, o pedido e a causa de pedir apenas
podem ser alterados na réplica - que não existe no recurso contencioso.
Excepcionalmente, apenas o pedido pode ser alterado até ao encer-
ramento da discussão em 1a instância. Por outro lado, existindo acordo,
a ampliação do pedido e a alteração da causa de pedir poderiam
ser efectuados em 1.a ou 2.a instância, mas apenas com fundamento
nos factos anteriormente alegados, conforme resulta do artigo 264o,
2, do CPC.

H. De uma forma ou de outra, o contribuinte - e no caso sub
judice a Ret. - nunca teria a possibilidade de ampliar o respectivo
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pedido, uma vez que não havia alegado os factos caracterizadores
do direito à indemnização (que evidentemente ainda não haviam ocor-
rido na data da apresentação da impugnação judicial).

I. Contrariamente ao alegado pelo Tribunal recorrido, a lei tri-
butária não estabelece como requisito do direito a juros indemni-
zatórios a apresentação ou cumulação do pedido de condenação de
juros indemnizatórios com o pedido de anulação do acto tributário.

J. A norma prevista no art.o 24o do CPT faz pender sobre a AF
a responsabilidade de indemnizar o contribuinte, por meio de juros,
de forma a compensá-lo do prejuízo sofrido pela privação do seu
capital correspondente ao imposto pago, desde que esteja verificado
o pressuposto dessa responsabilidade: o erro - de facto ou de di-
reito - imputável aos serviços.

K. No caso sub judice, a sentença exequenda declarou que “as
correcções pelos valores aditados à matéria colectável mostram-se
indevidas por erro sobre os pressupostos de direito que afecta a li-
quidação adicional de vício de violação de lei derivado da invalidade
do acto preparatório.”

L. O erro cometido só pode ser imputado à parte que procedeu
ao acto viciado, ou seja, à AF.

M. Se o acto tributário praticado pela AF for anulado, por ilegal,
deverá esta praticar os actos ou operações materiais necessários à
reposição da ordem jurídica.

N. A determinação dos juros indemnizatórios faz parte da recons-
tituição da situação subsequente à decisão de anulação, ou seja, o
reconhecimento de direito a tais juros é um dos efeitos decorrentes
do acto tributário anulado.

O. Os n.os 4 e 5 do artigo 24o do CPT visam complementar o
n.o 1 do mesmo artigo, em matéria de prazos, e não definir os res-
pectivos requisitos de atribuição - que se encontram definidos no
n.o 1.

P. Tal resulta de forma muito clara do actual regime legal (artigo 43o

da LGT e artigo 61o do CPPT).
Q. Contrariamente ao alegado pelo tribunal a quo, seria sempre

de concluir que cabe ao tribunal da execução decidir sobre o direito
a juros indemnizatórios arrogados pelo contribuinte quando o julgado
a executar for omisso quanto à respectiva condenação.

R. A determinação de “erro imputável aos serviços”, pressuposto
do referido “direito a juros indemnizatórios”, pode ter lugar em “re-
clamação graciosa/processo gracioso” ou em “processo judicial”, não
havendo que distinguir entre as diversas formas processuais - pois
a lei não distingue.

S. É entendimento da jurisprudência portuguesa que a determi-
nação dos juros indemnizatórios pode ocorrer no âmbito da execução
da decisão judicial, ou seja, no processo de execução de julgados
instaurado ao abrigo do disposto nos artigos 7o e ss. do DL n.o
256-A/77, de 17.VI .

T. Deve assim, em sede de execução de sentença, ser reconhecido
que os erros cometidos no acto de liquidação adicional anulado foram
imputáveis aos serviços da AF, bem como o direito a juros indem-
nizatórios a favor da ora Rct., nos termos do art o 24o do CPT.

Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
1 - Em 17.IX.1992, foi instaurada pela ora Rct., impugnação judicial

que veio a ser distribuída ao 1o Juízo, 2a Secção, do TT de 1a Instância
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de Lisboa, cabendo-lhe o n.o 5/93, na qual veio a ser proferida sentença
datada de 28.I.1998, em que na parte decisória se julgou a “... im-
pugnação procedente por provada e, consequentemente, se anula par-
cialmente a liquidação adicional em Contribuição Industrial - grupo A,
do exercício de 1988, na medida da invalidade das correcções à matéria
colectável declarada por adicionamento de 17 366$80, 360 000$00 e
49 308$97”, como melhor consta da sentença de fls. 160 a 169 e
173 do processo de impugnação a que estes autos se encontram
apensos;

2 - A sobredita sentença transitou em julgado em 17.III.1998;
3 - Em 24.XI.1994, a ora Ret. solicitou, ao abrigo do DL n.o 225/94,

de 05.1X, o pagamento da liquidação adicional da C.I. - grupo A,
referente ao exercício de 1988, acrescida dos juros compensatórios,
o que totalizou a quantia de 20 148 021$00, sendo que efectuou tal
entrega nos cofres do Estado;

4 - Não tendo a AF promovido, no prazo de 30 dias, a execução
da sentença mencionado no ponto 1, a ora Rct. apresentou na RF
de Sintra, em 23.IV.1998, requerimento pedindo a execução da mesma,
ao abrigo do art.o 5o, 1, do DL n.o 256-A/77, de 17.VI;

5 - Por despacho do chefe da RF de Sintra de 07.V.1998, referiu-se
que o pagamento do quantitativo relativo ao imposto e aos juros
compensatórios, determinado na sentença, estaria a ser processado,
considerando, porém, ser de indeferir o pedido de juros indem-
nizatórios;

6 - O presente processo de execução de sentença deu entrada em
22.V.1998.

O thema decidendum traduz-se em saber se a Rct. - que viu par-
cialmente anulada liquidação adicional de contribuição industrial, por
sentença transitada em julgado proferida em processo de impugnação
judicial - pode pedir, em execução de julgado, a condenação do Estado
no pagamento de juros indemnizatórios, contados desde a data do
pagamento do indevido tributo até à data da restituição do montante
do tributo indevidamente pago pela ora recorrente.

Questão idêntica à que nos é colocada no presente recurso, foi
enfrentada no acórdão deste STA tirado, em 19 de Dezembro último,
no processo n.o 26 608, havendo-lhe sido dada resposta afirmativa.

Subscrevemos o entendimento aí seguido, tendo sobremaneira em
atenção o estatuído no artigo 8o, 3, do Código Civil.

Passaremos a expor, resumidamente (brevitatis causa), o essencial
da argumentação expendida em tal aresto conducente à conclusão
de que o pedido de pagamento de juros indemnizatórios pode ter
lugar em sede de execução do julgado anulatório da liquidação de
emolumentos notariais.

Dispõe o artigo 100o da Lei Geral Tributária, sob cuja égide o
acórdão exequendo foi prolatado (em 30.X1.99):

Efeitos de decisão favorável ao sujeito passivo:
A administração tributária está obrigada, em caso de procedência

total ou parcial de reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor
do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da legalidade do
acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de
juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo
da execução da decisão.

E curando de execução da sentença dispõe o artigo 102o do mesmo
diploma legal:

1. A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros
segue o regime previsto para a execução das sentenças dos tribunais
administrativos.
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2. Em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago,
serão devidos juros de mora, a pedido do contribuinte, a partir do termo
do prazo da sua execução espontânea.

Como se lê no sobredito aresto (seguido de perto, quando não
parcialmente transcrito), “destes preceitos resulta, ... , sem sombra
de dúvida, que o contencioso tributário é um contencioso de anulação
e que, em caso de procedência da impugnação judicial (que foi o
meio judicial onde foi proferido o acórdão exequendo), a adminis-
tração está obrigada a reconstituir a situação jurídica hipotética que
existiria caso não tivesse sido praticado o acto tributário anulado.
Destarte, quando o objecto da impugnação judicial tenha sido um
acto tributário, o cumprimento do julgado não pode deixar de passar,
em primeiro lugar, pela devolução ou restituição do que indevidamente
foi pago em cumprimento da sua imperatividade jurídica. Dir-se-á,
na linha da decisão recorrida, que a administração, em tal circuns-
tância, apenas a tanto estará obrigada, face àquele preceito do art.o
100o da LGT, dado o mesmo incluir apenas expressamente nessa
reconstituição da legalidade do acto os juros indemnizatórios, se for
caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão. Os
juros indemnizatórios vencidos até ao termo do prazo da execução
da decisão anulatória estariam fora do âmbito do cumprimento do
julgado. Uma leitura deste preceito no sentido de o cumprimento
do julgado envolver apenas os juros indemnizatórios quando, tendo
havido o pagamento do tributo, o pagamento dos juros estivesse con-
signado na sentença anulatória, por apego à sua expressão verbal
de juros indemnizatórios, se for caso disso ... , corresponderia a pôr
o mesmo preceito em frontal oposição com o comando constante
do n.o 1 do art.o 43o da mesma LGT, relativo à mesma hipótese
de ter havido pagamento do tributo, porquanto ... aqui se diz ... que
são devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação
graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços
de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior
ao devido. (...). Todavia, ... os mencionados preceitos podem ser in-
terpretados de forma harmónica, regendo o art.o 43o para as situações
nele previstas e o art.o 100o para as demais hipóteses. (...). Num
tal entendimento, quando ocorram as hipóteses constantes do art.o
43o (todas envolvendo o pagamento do tributo), falar-se-á de juros
indemnizatórios até ao termo do prazo de execução espontânea da
decisão e de juros moratórios depois de tal momento, quando, tendo
havido o seu pedido de pagamento, ocorra uma situação de mora
da administração. Mas se só são devidos os juros moratórios quando
estes tenham sido pedidos, de acordo com este preceito, não pode
deixar de ser assim também para o caso dos juros indemnizatórios.

... Porém, tal vontade (de que sejam pagos os juros indemnizatórios
que a lei reconhece), no caso de estar pago o imposto cuja liquidação
se sindica, tanto poderá, no domínio da Lei Geral Tributária, ser
manifestada no processo de impugnação judicial como posteriormente.

...
Na verdade, tendo a LGT feito uma clara opção pelo regime de

execução dos julgados administrativos, como resulta do acima exposto,
e decorrendo deste que a administração tenha de reconstituir a si-
tuação hipotética que existiria actualmente se não fora a prática do
acto ilegal, e contando-se, entre essa reconstituição, também a relativa
aos danos advindos directamente do acto anulado e, por outro lado,
cifrando-se os danos emergentes do pagamento indevido da prestação
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tributária satisfeita por força da imperatividade jurídica do acto de
liquidação/tributário anulado por razões de ilegalidade substantiva
nos juros indemnizatórios, não poderá a administração deixar de os
pagar ao lesado quando este lhe manifeste essa pretensão.

...
No caso de já ter sido manifestada essa intenção no processo de

impugnação judicial, seja por pedido efectuado logo na petição inicial,
seja posteriormente, em ampliação do pedido inicialmente efectuado,
em consequência do eventual pagamento do imposto entretanto efec-
tuado, e de a sentença aí proferida ter determinado o seu pagamento,
a execução do julgado deve abranger logo o pagamento dos juros
indemnizatórios.

Não constando da sentença essa injunção jurídica, a execução do
julgado não tem inicialmente de abarcar também o pagamento dos
juros indemnizatórios, devendo este ser efectuado posteriormente,
depois de ter sido formulado o respectivo pedido, salvo se entre o
momento do trânsito em julgado da sentença e o da execução es-
pontânea pela administração o contribuinte lho tenha feito. Não há
aqui necessidade da existência de uma sentença judicial que expres-
samente comine essa concreta obrigação jurídica, porque ela repre-
senta actualmente, à face do disposto no art.o 43o da LGT, um efeito
jurídico que se constitui pelo simples facto de o acto tributário ter
sido anulado graciosa ou contenciosamente e isso aconteça por razões
de legalidade imputadas aos serviços da administração. Sendo a causa
da anulação do acto tributário, em consequência de cuja prática ocor-
reu o pagamento do tributo, um erro imputável aos serviços, por
abarcado nos efeitos jurídicos constituídos pela sentença se tem tam-
bém esse concreto efeito jurídico em virtude de se terem de dar
por satisfeitos todos os pressupostos de cuja existência aquele art.o
43o, n.o 1, da LGT o faz depender. Como dizem Diogo Leite de
Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge de Sousa (cfr. Lei Geral
Tributária Comentada e Anotada, 2.a ed., p. 181), o erro imputável
aos serviços que operaram a liquidação fica demonstrado quando pro-
cederem a reclamação graciosa ou a impugnação dessa mesma li-
quidação.”

Descendo ao caso sub judicio, notamos que, conforme resulta do
julgado no processo de impugnação apenso, “as correcções pelos va-
lores aditados à matéria colectável ... mostram-se indevidas por erro
sobre os pressupostos de direito.”

Em seguimento de todo o exposto, de concluir é que a recorrente
tem, como alega, jus pagamento dos juros indemnizatórios em causa,
desde a data do pagamento do imposto indevido até à data da emissão
da respectiva nota de crédito, que a Administração Fiscal deveria
ter-lhe satisfeito.

E deveria porque inexistente causa legítima de inexecução da sen-
tença anulatória em referência, proferida no processo de impugnação
judicial apenso. É que, de acordo com o disposto no n.o 5 do art.o
6o do DL n.o 256-A/77, de 17.VI, aplicável ex vi dos artigos 95o da
LPTA e 102o, 1, da LGT, quando a execução da sentença consistir
no pagamento de quantia certa, não é invocável causa legítima de
inexecução.

Em face de todo o exposto, acorda-se conceder provimento ao
recurso, revogando-se a sentença recorrida, por isso que se julga pro-



(a) Rectificado a fl. 208, onde se lê «20 de Fevereiro de 2002» passa a ler-se «10 de
Julho de 2002».
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cedente o pedido de execução do julgado, devendo a Administração
Fiscal satisfazer à recorrente os peticionados juros indemnizatórios.

Não é devida tributação.

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2002 (a). — Mendes Pimentel (relator) —
Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

IRC. Activo imobilizado incorpóreo. Despesas de instalação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não constitui despesa de instalação, para efeito de amor-
tização como elemento do activo imobilizado incorpóreo,
a importância entregue por um interessado ao anterior
locatário, a fim de este desocupar um estabelecimento
comercial para que aquele se instale nesse estabele-
cimento.

II — Tal despesa não é assim amortizável.

Recurso n.o 726. Recorrentes: Filipe Álvaro Gonçalves de Oliveira
e Outra; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Lú-
cio Barbosa.

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

1 — FILIPE ÁLVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA e mulher,
MARIA BEATRIZ CARDOSO RIBEIRO OLIVEIRA, identifica-
dos nos autos, impugnaram judicialmente, junto do Tribunal Tribu-
tário de 1a Instância de Braga, as liquidações adicionais de IRS de
1995, 1996 e 1997.

Alegam vício de violação de lei.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformados, os impugnantes interpuseram recurso para este Su-

premo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas
alegações de recurso:

1. O Mm. Juiz do Tribunal a quo, face aos factos dados como
assentes, concedeu parcialmente razão aos recorrentes ao considerar
que ‘‘têm os impugnantes razão quando propugnam estar-se em face
de despesas de instalação”.

2. Não obstante a douta sentença considerar, por um lado, que
estamos face a despesas de instalação, por outro lado, não aceita,
conforme deveria acontecer, a sua consequente amortização.

3. O art. 1.o, n.o 1, do Decreto Regulamentar 2/90, de 21/1, sob
a epígrafe ‘‘condições gerais de aceitação das reintegrações e amor-
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tizações” dispõe: ‘‘podem ser objecto de reintegração e amortização
os elementos do activo imobilizado sujeitos a deperecimento”.

4. Face ao disposto nas diversas alíneas do n.o 2 do mesmo artigo
17.o, são amortizáveis os seguintes elementos do activo imobilizado
incorpóreo:

a) Despesas de instalação;
b) Despesas de investigação e desenvolvimento;
c) Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas,

alvarás, processos de fabrico, modelos ou outros direitos assimilados,
adquiridos a título oneroso e cuja utilização exclusiva seja reconhecida
por um período limitado de tempo.

5. A lei consagra pura e simplesmente que tanto as despesas de
instalação como as de investigação e desenvolvimento são por si só
amortizáveis dado reconhecer que as mesmas possuem uma vigência
temporal limitada.

6. O art. 3.o, n.o 1, do DR 2/90, de 21/1, consagra que, para efeitos
fiscais, a vida útil de um elemento do activo imobilizado é o período
durante o qual se reintegra ou amortiza totalmente o seu valor.

7. A lei limita mesmo a um período máximo de 5 anos a vida
útil das despesas de instalação e das despesas de investigação e de-
senvolvimento, conforme consagra o n.o 3 do art. 3.o do mesmo
diploma.

8. Excepto em caso de deperecimento efectivo devidamente com-
provado, reconhecido pela Direcção-Geral das Contribuições e Im-
postos, não são amortizáveis os seguintes elementos do activo imo-
bilizado incorpóreo:

a) Trespasses;
b) Elementos mencionados na al. c) do número anterior quando

não se verifiquem as condições aí previstas.
9. A caracterização, por si só, de determinada despesa como sendo

uma despesa de instalação e, consequentemente, o seu enquadramento
contabilístico na conta # 431 do POC ‘‘despesas de instalação” é su-
ficiente para que a mesma seja amortizável de acordo com o disposto
no art. 17.o, n.o 2, al. a), do DR 2/90, de 21/1.

10. De acordo com o disposto no art. 86.o do CIRS “são devidos
juros indemnizatórios nos termos do art. 43.o da lei geral tributária,
a serem liquidados e pagos nos termos do Código de Processo
Tributário”.

11. Constituem requisitos legais (cumulativos) de cuja verificação
depende o reconhecimento do direito a juros indemnizatórios:

a) Estar pago o imposto;
b) Ter a respectiva liquidação sido anulada, total ou parcialmente,

em processo gracioso ou judicial;
c) Determinação de que a anulação se funda em erro imputável

aos serviços.
12. Verificados que estão todos os pressupostos legais de que de-

pende o reconhecimento do direito a juros indemnizatórios, os quais
visam compensar os recorrentes pelo prejuízo sofrido com o paga-
mento indevido das liquidações adicionais de imposto, deve a Ad-
ministração Tributária ser condenada ao pagamento de juros indem-
nizatórios, nos termos do art. 43.o da LGT.

Não houve contra-alegações.
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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 fixada na instância:
1. Com base no recibo de 8.000.000$00 que Ribeiro & Reis, L.da,

em 30/12/95 lhe emitiu e onde se diz ser ele ‘‘referente a compensação
pela desocupação das nossas instalações”, o impugnante procedeu,
em cada um dos exercícios, à amortização do valor de 2.666.667$00.

2. Em 26/01/96 o impugnante, como inquilino, tomou de arren-
damento, pelo prazo de um ano e seguintes, o espaço onde fun-
cionavam aquelas instalações.

3. O impugnante instalou aí uma loja do seu estabelecimento
comercial.

4. A AF não aceitou aquela amortização, aditando o valor delas
ao da matéria colectável de cada um dos exercícios, considerando
tratar-se de algo a incluir na rubrica ‘‘imobilizado incorpóreo - pro-
priedade industrial e outros direitos” e por isso não amortizável.

5. O impugnante pagou o valor das liquidações, sendo o da de
1995 com desconto de juros compensatórios, em 3/1/2201.

3 — São duas as questões suscitadas nos autos.
Por um lado, saber se estamos perante despesas de instalação. De-

pois, saber se tais despesas, se de instalação, são amortizáveis.
Vejamos primeiramente a lei.
O art. 28.o, 1, do CIRC dispõe:
‘‘São aceites como custos as reintegrações e amortizações de ele-

mentos do activo sujeitos a deperecimento, considerando-se como
tais os elementos do activo imobilizado que, com carácter repetitivo,
sofrerem perdas de valor resultantes da sua utilização, do decurso
do tempo, do progresso técnico ou de quaisquer outras causas”.

Por sua vez, a al. a) do n.o 1 do art. 33.o do mesmo Código dispõe
‘‘que não são aceites como custos. . . as reintegrações e amortizações
do activo não sujeitos a deperecimento”.

Por sua vez, o Decreto Regulamentar n.o 2/90, de 12/1, veio es-
tabelecer ‘‘o regime das reintegrações e amortizações para efeitos
do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas”.

Dispõe o art. 17.o do citado Decreto:
‘‘1. Os elementos do activo imobilizado incorpóreo são amortizáveis

quando sujeitos a deperecimento, designadamente por terem uma
vigência temporal limitada.

2. São amortizáveis os seguintes elementos do activo imobilizado
incorpóreo:

a) Despesas de instalação;
b) Despesas de investigação e desenvolvimento;
c) Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas,

alvarás, processos de fabrico, modelos ou outros direitos assimilados,
adquiridos a título oneroso e cuja utilização exclusiva seja reconhecida
por um período limitado de tempo.

3. Excepto em caso de deperecimento efectivo devidamente com-
provado, reconhecido pela Direcção-Geral das Contribuições e Im-
postos, não são amortizáveis os seguintes elementos do activo imo-
bilizado incorpóreo:

a) Trespasses;
b) Elementos mencionados na alínea c) do número anterior quando

não se verifiquem as condições aí referidas.
4. Embora não sendo imobilizações incorpóreas, devem, contudo,

ser consideradas como custos, em partes iguais, em mais do que um
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exercício, as despesas ou encargos de projecção económica plurianual,
sendo aquela repartição feita durante um período mínimo de três
anos em relação feita durante um período mínimo de três anos em
relação às seguintes:

a) Despesas com a emissão de obrigações;
b) Encargos financeiros com a aquisição ou produção de imobi-

lizado, correspondentes ao período anterior ao da sua entrada em
funcionamento, quando não tenha sido utilizada a faculdade prevista
no n.o 6 do art. 2.o;

c) Diferenças de câmbio desfavorável relacionadas com o imobi-
lizado e correspondentes ao período anterior à sua entrada em
funcionamento;

d) Encargos com campanhas publicitárias”.
Assim, as despesas de instalação serão amortizáveis se forem ele-

mentos do activo imobilizado incorpóreo.
Ponto é que as despesas em causa sejam despesas de instalação.
Pois bem.
O Mm. Juiz concluiu, no tocante a tal questão, que sim. Ou seja,

que se estava perante despesas de instalação. Mas considerou que
esta despesa não era amortizável, por isso que não estava sujeita
a deperecimento.

E para decidir que tais despesas eram despesas de instalação, o
Mm. Juiz considerou que os recorrentes mais não pretenderam do
que instalar-se num dado estabelecimento, pagando ao locatário um
determinado valor para este dele sair, celebrando um novo contrato,
aí se instalando depois.

O EPGA concluiu também que as despesas em causa são despesas
de instalação. Porém, e diferentemente do Mm. Juiz, pronunciou-se
no sentido de que tais despesas eram amortizáveis.

Que dizer?
É verdade que os recorrentes pretenderam instalar-se em deter-

minado estabelecimento.
Para isso, fizeram um acordo com o então locatário, no sentido

deste desocupar as respectivas instalações, pagando-lhe uma deter-
minada importância (8.000.000$00).

Depois celebraram um novo contrato com o senhorio, ocupando
tais instalações.

Será que aquela importância (8.000.000$00) pode considerar-se uma
despesa de instalação?

A lei não nos dá uma definição do que sejam ‘‘despesas de
instalação”.

Mas, à míngua da pertinente disposição legal, será aceitável o en-
tendimento do Mm. Juiz que se está perante uma despesa de
instalação?

Entendemos que não.
Pensamos que a despesa em causa está a montante da instalação.
Trata-se antes de uma despesa de pré-instalação.
Na verdade, podemos surpreender, na operação dos recorrentes,

três fases:
Uma primeira fase em que os recorrentes, pretendendo instalar-se

em determinado local, fazem um acordo com o anterior locatário,
de molde a obter a sua saída. Para conseguir tal desiderato, ofe-
recem-lhe 8.000.000$00.

Obtido tal acordo, desocupadas as instalações, os recorrentes en-
tram numa segunda fase: celebram um contrato com o senhorio.

Só agora têm a disponibilidade jurídica do estabelecimento.
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Só a partir de então, já numa terceira fase, estão na possibilidade
de ocupar o prédio.

Só então estão reunidas as condições jurídicas para fazerem as
necessárias despesas atinentes à sua instalação.

Assim sendo, como nos parece que é, estando em causa uma despesa
de pré-instalação, e não uma despesa de instalação, tal despesa
(8.000.000$00) não pode ser considerada como custo, por isso que
não é amortizável.

E esta solução está em sintonia, aliás, com o que se passa com
o trespasse. Este, como resulta da lei [art. 17.o, 3, a) do citado Decreto
Regulamentar n.o 2/90, de 12/1], não é amortizável.

O trespasse, como é sabido, traduz-se na substituição do trespas-
sante pelo trespassário, mantendo-se inalterado o contrato. Ou seja,
dá-se a transmissão da posição do locatário (comercial ou industrial),
independentemente da autorização do senhorio. Ora, se a própria
lei exclui o trespasse dessa amortização, não repugna que uma situação
que, pela natureza das coisas, é necessariamente anterior a esta, acabe
por ter uma solução idêntica.

O recurso não pode pois proceder .
4 — Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso,

confirmando-se a sentença recorrida, se bem que com motivação
diferente.

Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira (vencido. Daria provimento ao presente recurso pois en-
tendo que a questionada despesa cabe no âmbito do art.o 17o, no

2 e era consequentemente amortizável por ser susceptível de ser qua-
lificada como atinente à ‘‘instalação da actividade”) — Brandão de
Pinho.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Emolumentos notariais. Portaria 996/98 de 25.11. Procedência
da impugnação judicial. Juros indemnizatórios (art.os 43o

n.o 1 da LGT e 61o do CPPT).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os juros indemnizatórios previstos nos art.os 43o da LGT
e 61o do CPPT são devidos sempre que possa afirmar-se,
como no caso sub judicibus, que ocorreu erro imputável
aos serviços demonstrado, desde logo, pela procedência
de reclamação graciosa ou impugnação judicial da cor-
respondente liquidação.

2 — A imputabilidade do erro relevante aos serviços, para
o questionado efeito, é ainda independente da eventual
necessidade de demonstração de culpa de qualquer dos
seus funcionários na elaboração da liquidação inqui-
nada por erro de direito.
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3 — A errada aplicação da lei integra erro de direito im-
putável aos serviços para os sindicados efeitos indem-
nizatórios sempre que não resulte de actuação ou in-
formação do contribuinte (sujeito passivo).

Recurso n.o 756; Recorrente: Têxtil Manuel Gonçalves, S.A; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada agora com a aliás douta sentença do TT de 1a Ins-
tância de Braga, que lhe julgou apenas parcialmente procedente a
impugnação judicial que deduzira contra liquidação de emolumentos
do registo comercial no montante de 18.012.000$00 e improcedente
quanto aos também oportunamente reclamados juros indemnizatórios,
dela interpôs recurso para esta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo a Impugnante Têxtil Manuel
Gonçalves, SGPS, S.A.

Apresentou tempestivamente as suas alegações de recurso juris-
dicional formulando, a final, as seguintes conclusões:

1. A procedência da impugnação apresentada obriga a Administração
não só à devolução da quantia com que se locupletou mas também
ao pagamento dos juros previstos na lei à recorrente, de acordo com
o preceituado no art.o 43o da L.G.T. e no art.o 61o do C.P.P.T.;

2. O art. 43o da L.G.T. e o art. 61o do C.P.P.T. consagram um
regime especial para a efectivação da responsabilidade extracontratual
do Estado prevista no art. 22o da Constituição da República;

3. O legislador ao prever este regime especial nas leis tributárias não
pretendeu apenas a devolução do que for ilegalmente cobrado pela Ad-
ministração, mas o ressarcimento dos danos resultantes da não utilização
pelo contribuinte de uma determinada quantia, durante o tempo em
que o Estado a manteve ilicitamente em seu poder;

4. Esta norma visa facilitar o efectivo ressarcimento do contribuinte,
impondo apenas que se verifique que houve erro imputável aos serviços
para haver lugar ao pagamento de juros;

5. O erro imputável aos serviços que efectuaram a liquidação de emo-
lumentos ficou demonstrado pela anulação do acto impugnado, na se-
quência da procedência da impugnação judicial apresentada pela
recorrida.

6. A douta sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido de
juros legalmente formulado, violou, pois, por errada interpretação e apli-
cação o art. 22o da Constituição da República e os arts. 43o da L.G.T.
e 61o do C. P. P. T.

Com as referidas alegações de recurso juntou cópia de cinco acór-
dãos desta Secção e Supremo Tribunal onde inequivocamente se deu
acolhimento expresso à tese que sufraga.

Não houve contra-alegações.
O Meritíssimo Juiz recorrido sustentou o impugnado julgado me-

diante invocação da incontroversa circunstância de a procedência da
impugnação judicial oportunamente apresentada e a consequente anu-
lação da respectiva liquidação ter decorrido da julgada inconstitu-
cionalidade da norma do art.o 3o da Tabela de Emolumentos do Re-
gisto Comercial e que, assim, uma vez que à “ ... entidade que procedeu
à liquidação ... não cabe fazer juízos de constitucionalidade ...”, não
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podia, consequentemente, falar-se em erro imputável aos serviços para
os requeridos efeitos (cfr. art.os 43o da LGT e 61o do CPPT).

Depois, neste Supremo Tribunal, o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público emitiu mui douto e bem fundamentado parecer opinando
pela procedência do presente recurso jurisdicional já de harmonia
com a jurisprudência pacífica e reiterada da Secção que convoca.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A única questão que importa dirimir é tão-só a de saber se, anulada

como se mostra a impugnada liquidação de emolumentos do registo
comercial, eram ou não devidos os correspondentes e peticionados
(cfr. art.o 43o n.o 1 da LGT).

Sobre tal questão, tal como atentamente evidenciam quer a Re-
corrente quer o Magistrado do Ministério Público, é, com efeito, uni-
forme, reiterada e pacífica a jurisprudência desta Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (ver, entre
muitos outros, os acórdãos de 31.10.2001, proferido no processo
n.o 26.167, de 07.11.2001, proferido no processo n.o 26.404, de
16.01.2002, processo n.o 26.668, de 06.02.2002, processo n.o 26.782,
e de 22.05.2002, processos n.o 456/02 e 489/02), jurisprudência que,
quer pela sua bondade, quer pela recomendada aplicação aos casos
análogos (cfr. art.o 8o n.o 3 do Código Civil), aqui importa também
consagrar, aplicando, tanto mais que os dois últimos arestos citados
foram inclusive proferidos sobre idênticas decisões do mesmo tribunal
a quo e tiveram, como partes também, a Recorrente Têxtil Manuel
Gonçalves e Recorrida a Fazenda Pública.

Na verdade e nos termos do invocado a aplicável art.o 43o n.o
1 da LGT, “... pode dizer-se que tal erro fica demonstrado quando
procedem a reclamação graciosa ou a impugnação dessa mesma li-
quidação.” (cfr. Lei Geral Tributária, de Leite Campos e Outros, 2.a
Edição, pág. 181, nota 2, e Jorge Sousa, in CPPT Anotado, 2a Edição,
pág. 309), Pois que “... a Administração actuou com erro nos pres-
supostos de direito, na liquidação dos emolumentos, com base numa
interpretação errónea da predita directiva e consequente legalidade da
Portaria 996/98, quando esta está, nos preditos termos, em desconfor-
midade com aquela.

Assim, “... Havendo erro de direito na liquidação e sendo ela efectuada
pelos serviços, é à administração tributária que é imputável esse erro,
sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer in-
formação do contribuinte.”

E a questionada imputabilidade do erro relevante para o contro-
vertido efeito é ainda “... independente da demonstração da culpa de
qualquer dos seus funcionários ...” pois a letra da lei aponta “... ma-
nifestamente no sentido de poder servir de base à responsabilidade por
juros indemnizatórios a falta do próprio serviço, globalmente considerado,
... (nesse sentido, pode ver-se Freitas do Amaral, Direito Administrativo,
volume III, página 503)”.

Já que “A administração tributária está genericamente obrigada a
actuar em conformidade com a lei (arts. 266o n.o 1 da CRP e 55o

da LGT), pelo que, ..., qualquer ilegalidade não resultante de uma ac-
tuação do sujeito passivo será imputável a culpa dos próprios serviços.”
(citações dos referidos acórdãos ).

E como bem proficientemente se aduziu naqueles dois últimos acór-
dãos deste Supremo Tribunal:

“No caso dos autos, a impugnação procedeu e, em consequência,
foi anulada a liquidação porque estribada em norma violadora de
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um princípio constitucional, o plasmado no art.o 2o da Lei Fun-
damental.

A anulação do acto tributário representou o reconhecimento de
um erro de direito, por violação da CRP do qual resultou um pa-
gamento indevido.

Tal erro de direito, ainda que se entenda não poder a Administração
desaplicar uma lei dando prevalência à Constituição (v. J.J. Gomes
Canotilho e Vital Moreira, CRP, anot. 3a ed. Pg. 922) é sempre im-
putável aos serviços pois que não resultou da actuação ou informação
do contribuinte.

De qualquer forma, como decorre dos arts. 266o da CRP e 55o

da LGT, a Administração está sujeita ao princípio da legalidade.”
São, pois, devidos os questionados juros indemnizatórios (cfr.

art.o 43o da LGT).
Em face do exposto e sem necessidade de outros ou melhores

considerandos, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento
ao presente recurso jurisdicional e, revogando o impugnado segmento
decisório da sindicada sentença, julgar antes totalmente procedente
a impugnação judicial deduzida, assim reconhecendo à Recorrente
o direito aos peticionados juros indemnizatórios.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Bran-
dão de Pinho — Almeida Lopes.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Representação pela Fazenda Pública da Segurança Social.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Competia à Fazenda Pública, até à publicação do DL
42/2001 de 9 de Fevereiro, a representação da Segurança
Social nos processos de execução fiscal.

II — Por força do artigo 17o daquele diploma legal, tal com-
petência mantém-se para os processos por dívidas que
tenham sido participadas antes da sua entrada em vigor.

III — Não obstante as instituições de Segurança Social serem,
nos termos do artigo 12o do mesmo diploma, repre-
sentadas por mandatário judicial, podem coligar-se em
processo de execução às instituições do sistema fiscal,
nos termos do artigo 10o antecedente.

Recurso n.o 759; Recorrente: Ministério Público; Recorrida: Fazenda
Pública; Relator: Exmo Conso Dr. Vítor Meira.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

O Representante da Fazenda Pública no Tribunal Tributário de
1a Instância de Leiria veio na execução fiscal reclamar, entre outras,
dívidas ao Centro Regional de Segurança Social de Leiria.
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O Mo Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente tal requeri-
mento por entender que o requerente não representava a Segurança
Social.

Deste despacho recorreu o Ministério Público para este Supremo
Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:

1a - Quando entrou em vigor o art. 25o do DL 411/91, de 17/10,
já existiam normas que atribuíam competência aos representantes da
Fazenda Pública para representarem também a Segurança Social nos
tribunais tributários;

2a - Essas normas eram o art. 42o, n.o 1, al. c), o art. 329o, n.o 1,
al. b) e o art. 331o do CPT;

3a - Ao ser declarada a inconstitucionalidade, com força obrigatória
geral do mencionado art. 25o do DL 411/91, de 17/10 (pelo Ac. do
TC no 1/96, publicado no D.R. no 4/96, I Série-A, de 05/01/96), foram
repristinadas as normas anteriores que haviam sido revogadas por
aquele art. 25o;

4a - Às normas do CPT acima indicadas correspondem actualmente
as dos arts. 15o, n.o 1, al. a) e 243o do CPPT;

5a - O actual regime legal de execução das dívidas à segurança
social é o constante do DL 42/2001, de 09/02/2001 (cuja autorização
legislativa foi concedida ao Governo pelo art. 38o da Lei no 3-B/2000,
de 04/04/2000 - Lei do Orçamento de Estado para 2000);

6a - Os processos de execução fiscal instaurados por (ou em que
se reclamam) dívidas que a segurança social tenha participado aos
órgãos do Ministério das Finanças antes da entrada em vigor do DL
42/2001, de 09/02 (o que ocorreu em 10/08/2001) continuam a correr
por esses órgãos;

7a - Nesses processos de execução fiscal, continua a ser competente
o representante da Fazenda Pública para representar a Segurança
Social e reclamar os créditos desta nos tribunais tributários de 1a ins-
tância (ver o art. 151o do CPPT, correspondente ao art. 237o, n.o 2
do CPT); e

8a - Decidindo por forma diferente, o douto despacho recorrido
violou o disposto nos arts. 282o, n.o 1 da CRP; 42o, n.o 1, al. c),
237o, n.o 2, 329o, n.o 1, al. b) e 331o do CPT; 15o, n.o 1, al. a), 151o,
n.o 1, e 243o do CPPT; e o art. 17o do DL 42/2001, de 09/02/2001.

Não houve contra-alegações, tendo o Mo Juiz recorrido sustentado
o despacho recorrido.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A questão que se suscita no presente recurso respeita à possibilidade

de a Segurança Social ser representada em juízo numa reclamação
de créditos pela Fazenda Pública.

Estriba o Sr. Juiz recorrido o seu entendimento na inconstitucio-
nalidade do artigo 25o do DL 411/91 declarada pelo Tribunal Cons-
titucional e na autonomia administrativa e financeira da Segurança
Social cuja representação nenhuma lei atribui à Fazenda Pública, en-
tendimento que considera reforçado pelos estatutos aprovados pelo
DL 316-A/2000 de 7 de Dezembro. Contrariamente entende o Mi-
nistério Público, que considera ilegal o despacho recorrido, para quem
continua a ser o representante da Fazenda Pública competente para
reclamar créditos da Segurança Social nos processos de execução fiscal.

A argumentação formulada no despacho recorrido no que se refere
ao artigo 25o do DL 411/91 de 17 de Outubro é absolutamente ir-
relevante para o caso. Referia aquela norma que a representação
das instituições de previdência ou de Segurança Social nos tribunais
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tributários era exercida por representante do Ministério Público. Tal
norma foi efectivamente declarada inconstitucional com força obri-
gatória geral por acórdão do Tribunal Constitucional no 1/96 publicado
em 5 de Janeiro de 1996 no DR I Série-A. A questão que aí se
colocava dizia respeito à sua compatibilidade com as normas cons-
titucionais que incluíam a organização e competência do Ministério
Público na competência legislativa da Assembleia da República. Tal
questão nada tinha a ver com as competências da Fazenda Pública
que não está sujeita a idêntico regime jurídico. Mas, não se debruçando
directamente sobre as competências da Fazenda Pública, acaba aquele
aresto por referir que estas constavam do artigo 42o do Código de
Processo Tributário e que a competência para promover junto dos
tribunais tributários a defesa dos interesses das instituições de se-
gurança social “está cometida à figura autónoma do representante
da Fazenda Pública”.

Aquele artigo 42o do Código de Processo Tributário preconizava,
na alínea c) do seu no 1, que competia ao representante da Fazenda
Pública nos tribunais tributários “a representação da administração
fiscal ou de qualquer outra entidade pública no processo de execução
fiscal”. Ora, não se duvida que as instituições de Segurança Social
são entidades públicas. Por isso, ainda que se entendesse que a Fa-
zenda Pública deixara de representar a Segurança Social por virtude
daquele artigo 25o do DL 411/91, a sua declaração de inconstitu-
cionalidade repristinaria a competência daquela entidade que voltaria,
nos termos do artigo 329o no 1 alínea b) do Código de Processo
Tributário, a ter competência para reclamar tais créditos.

Mas será que a autonomia atribuída à Segurança Social impede
que tal representação no processo executivo possa caber à Fazenda
Pública? Pensamos que não. O DL 260/93 de 23 de Julho, que vem
citado no despacho recorrido, limita-se a dizer que os centros regionais
de segurança social são institutos públicos dotados de autonomia ad-
ministrativa e financeira (artigo 1o) não constando das competências
específicas que aí se atribuem aos seus órgãos (conselho directivo,
presidente e serviços regionais ou locais) a sua intervenção no processo
de execução fiscal. Também o DL 316-A/2000 de 7 de Dezembro
que aprova os Estatutos do Instituto de Solidariedade e Segurança
Social, que o despacho recorrido refere, nada acrescenta. O que se
diz no seu artigo 8o é que compete ao Presidente do CD (Conselho
Directivo) representar, activa e passivamente, o ISSS em juízo, po-
dendo conferir mandato judicial. Tal possibilidade - e não obriga-
toriedade - não invalida que o representante da Fazenda Pública a
que a Segurança Social envia as certidões da dívida, possa continuar
a assegurar a representação nesses processos executivos se não for
outra a vontade daquele presidente.

Em 9 de Fevereiro de 2001 foi publicado o DL 42/2001 que, no
seu artigo 12o, estabelece que, nos tribunais comuns e nos tributários,
as instituições do sistema de solidariedade e segurança social são
representadas por mandatário judicial, nomeado pela delegação com-
petente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. To-
davia, dispõe o artigo 10o que tais instituições podem coligar-se, em
processo de execução, às instituições do sistema fiscal. Por seu turno
o artigo 17o explicita que “os processos de execução fiscal por dívidas
que a segurança social tenha participado aos órgãos do Ministério
das Finanças antes da entrada em vigor do presente diploma con-
tinuam a correr por esses órgãos”.
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Refira-se ainda por fim o artigo 15o do Código de Procedimento
e de Processo Tributário, correspondente ao artigo 42o do Código
de Processo Tributário atribui ao representante da Fazenda Pública
a representação da administração tributária e, nos termos da lei, de
quaisquer outras entidades públicas no processo judicial tributário
e no processo de execução fiscal.

Resulta de tudo o que atrás se disse que cabe à Fazenda Pública
a representação da Segurança Social no processo executivo para aí
reclamar os seus créditos por, à data da reclamação, nenhuma lei
lhe ter retirado tal competência, sendo certo que mesmo a lei 42/2001
mantém tal competência para os processos anteriores e permite, mes-
mo agora, a coligação com as instituições do sistema fiscal, podendo
por isso a Segurança Social ser representada por mais de um
representante.

Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao re-
curso, revogando o despacho recorrido que deverá ser substituído
por outro que não seja de indeferimento liminar pelo mesmo motivo.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Nulidade de decisão que aplica coima.

Doutrina que dimana da decisão:

Nos termos dos art.os 63, no. 1, al. d), e 79o 1 c) do R. G.
I. Tributárias, ocorre nulidade insuprível do processo de
contra-ordenação fiscal se a decisão que aplica coima não
indica os elementos que contribuíram para a sua fixação,
no caso de a mesma não ser fixa e variar entre limites
mínimo e máximo.

Recurso n.o 849. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: GEO-
TUR - Invest. e Participações, SGPS, S.A.; Relator: Exmo Conso

Dr. António Pimpão.

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

1. O EMMP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a ex-
cepção dilatória que consiste na nulidade da decisão de aplicação
de coima exarada a fls. 10 e absolveu a arguida da instância.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 - A decisão que aplicou a coima contém todos os elementos

típicos, constitutivos ou essenciais da infracção, designadamente o
circunstancionalismo de tempo, modo e lugar em que ocorreu, bem
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como a indicação expressa dos elementos que foram tomados em
conta na aplicação concreta da coima; vale dizer, aquela decisão con-
templa todos os elementos exigidos pelos artigos 195o, no 1, alínea
d) e 212o do CPT, 63o no 1 al. d) e 79o do RGIT, mostrando-se
suficientemente fundamentada;

2 - Ao decidir da forma como o fez, a sentença recorrida violou
o disposto nos artigos 29o, nos 2 e 9 do RJIFNA, 190o, 195o e 212o

do CPT e 26o, 63o, no 1, al. d), 79o e 114o nos 1 e 2 do RGIT.
3 - Deve, pois, ser revogada e substituída por outra que, conhecendo

da matéria constante da acusação, condene a arguida na coima que
lhe havia sido aplicada.

Alegou a arguida pugnando pela manutenção do decidido e for-
mulando as seguintes conclusões:

1. A Arguida, não se conformando com o despacho da aplicação
da coima recorreu dele, nos termos do artigo 80o do RGIT.

2. A Arguida, fundamentou o seu recurso no facto de a dedução
se dever a lapso, pois que, verificada a dedução, solicitou aos Serviços
do IVA o reembolso.

3. Não se verificou qualquer infracção ao artigo 20o do CIVA por
a limitação do direito à dedução ser a constante do artigo 4o do
Decreto-Lei no. 221/85, de 3 de Julho e não a constante do artigo
20o do CIVA.

4. A Arguida, regularizou a situação perante o IVA e não havendo
qualquer infracção ao CIVA, o lapso em que a arguida incorreu não
poderia ser considerada infracção ao artigo 20o do CIVA, prevista
e punida pelo artigo 29o do RJIFNA.

5. O Tribunal a quo, no saneamento da instância, entendeu con-
siderar a questão da nulidade da decisão da aplicação da coima.

6. Andou bem o Tribunal a quo, ao concluir que da decisão de
aplicação da coima não consta a indicação de todos os elementos
que devem contribuir para a fixação do montante da coima e que
são os consagrados no artigo 27o do RGIT.

7. Não era possível saber o porquê de se ter optado, em concreto,
pela aplicação de coima à arguida, no montante de 142.000$00, sem
qualquer referência aos elementos que devem integrar o raciocínio
da determinação da medida em concreto da pena.

8. A decisão recorrida encontra-se deficientemente fundamentada
e impede que se conheçam as razões determinantes da mesma, no
que diz respeito ao montante da coima aplicada.

9. Da decisão de aplicação da coima não consta a indicação de
todos os elementos que devem contribuir para a fixação do montante
da coima e que são os referidos no artigo 27o do RGIT.

10. Os actos administrativos devem enunciar, de forma clara, precisa
e completa, as menções obrigatórias referidas no art. 123o do CPA,
e tal não foi efectuado.

11. O dever de fundamentação é um dever genérico, que consta
do art. 124.o do Código do Procedimento Administrativo.

12. A decisão de aplicação da coima viola o disposto no artigo
79o no. 1 do RGIT assim se consubstanciando uma nulidade insuprível
consagrada no artigo 63o do RGIT, no. 1, alínea d) do mesmo diploma.

13. A nulidade da decisão de aplicação da coima constitui uma
excepção dilatória, que não poderia deixar de ter sido considerada
pelo Tribunal a quo.

14. Andou bem a decisão recorrida, quando absolveu da instância
a arguida e não conheceu do mérito da causa.
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15. No entender da arguida, à presente causa não se aplicarão
as normas do CPT e do RJIFNA, referidas no recurso, por à data
da prática dos actos as mesmas já se encontrarem revogadas.

16. A sentença recorrida não violou quaisquer normas.
17. A decisão de aplicação da coima violou o disposto no artigo

79o no. 1 do RGIT, assim se consubstanciando uma nulidade insuprível
consagrada no artigo 63o no. 1, alínea d) do mesmo diploma.

2. À arguida GEOTUR foi imputada a prática de contra-ordenação
p.p. nos artos. 20, do Código do C.I.V.A., e 29o do R.J.I.F.N.A., apro-
vado pelo Dec. Lei 20-A/90, de 15/1, e aplicada a respectiva coima
por decisão do Chefe da R. F. (cfr. fls. 2 a 4 e 10 dos autos).

A arguida impugnou judicialmente a mencionada decisão, alegando,
em síntese (cfr. fls. l4 e seg. dos autos), que, por lapso, deduziu in-
devidamente I.V.A. no montante de 709.170$00, que, em 31/7/2000,
liquidou a dívida fiscal em causa, que a sua conduta não consubstancia
infracção aos artos. 20, do C.I.V.A., e 29, do R.J.I.F.N.A.

A sentença ora recorrida julgou procedente a excepção dilatória
que consiste na nulidade da decisão de aplicação de coima exarada
a fls. 10 e absolveu a arguida da instância.

Ainda segundo a sentença em apreciação estaríamos perante nu-
lidade passível de conhecimento oficioso até ao trânsito em julgado
da decisão final do presente processo, nos termos do arto. 63, no 5,
do R.G.I. Tributárias pois que da decisão administrativa de aplicação
de coima não constam os elementos exigidos por lei e consagrados
no arto. 79, no. 1, do mesmo diploma legal e nomeadamente a indicação
de todos os elementos que devem contribuir para a fixação do mon-
tante da coima, elementos esses que são, no essencial, os consagrados
no arto. 27, ainda, do mencionado diploma.

Acrescenta que, por isso, da referida decisão não é possível saber
o porquê de se ter optado, em concreto, pela aplicação de coima
no montante global de 142.000$00, sem fazer qualquer referência
aos elementos que devem integrar o raciocínio de determinação da
medida concreta da pena o que impede que se conheçam as razões
do montante da coima concretamente aplicado.

E tem razão a decisão recorrida quando afirma que um despacho
ou sentença se encontram devidamente fundamentados sempre que
é possível, através do mesmo, descobrir qual o percurso cognitivo
utilizado pelo seu autor para chegar à decisão final.

Estabelece o arto. 63, no. 1, al. d), do R. G. I. Tributárias, que
constitui nulidade insuprível do processo de contra-ordenação fiscal
a falta de requisitos legais da decisão de aplicação das coimas.

Acrescenta o arto. 79, no. 1, c) do mesmo diploma legal, que a
decisão que aplica coima deve conter, além do mais, a coima e sanções
acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua
fixação.

E conforme se refere na sentença recorrida da decisão adminis-
trativa de aplicação de coima, exarada a fls. 10 dos presentes autos,
não constam estes elementos exigidos pelo mencionado arto 79o 1
c) e arto 27o do mesmo diploma legal.

É, por isso, de concluir, com a sentença recorrida, que a indicação
dos elementos que contribuíram para a fixação do montante da coima
não consta da decisão em apreciação não sendo possível saber o porquê
de, no caso concreto; ter sido aplicada coima no montante de
142.000$00, quando podia ser fixada entre 10% e metade do imposto
em falta.
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Nesta perspectiva é de confirmar a sentença recorrida quando en-
tendeu que aquela decisão viola o disposto no arto. 79, no. 1, c),
do R. G. I. Tributárias o que integra a nulidade insuprível consagrada
no arto. 63, no. 1, al. d), do mesmo diploma.

Com efeito e conforme se escreveu no Ac. desta secção de 16-4-97,
Rec. 21.220, na graduação da coima deve atender-se às várias cir-
cunstâncias descritas no arto 190 do CPT pelo que se a decisão que
aplica a coima é absolutamente omissa na indicação de tais circuns-
tâncias enferma a mesma da falta de requisitos legais e ocorre nulidade
insuprível em processe a contra-ordenação.

E não ocorre na situação concreta dos presentes autos o circuns-
tancialismo em que foi proferido o acórdão deste STA de 16-4-97,
Rec. 21221, bem como no acórdão de 22-9-93, Rec. 16098), segundo
o qual aplicada uma coima pelo montante mínimo e constando dos
autos os elementos que permitem o controlo da sua aplicação, não
constitui nulidade insuprível, nos termos do arto 195o 1 d) do CPT,
a omissão da indicação dos elementos que contribuíram para a fixação
da coima, pois que no caso concreto dos presentes autos foi fixada
a coima para além do mínimo que seria de 70.917$00.

No mesmo sentido se pronunciou este STA em 30-9-98, Rec. 22.516,
ao afirmar que não ocorre a mencionada nulidade insuprível quando
sendo a coima fixa ou invariável não há que tomar em consideração
a situação económica do arguido ou a gravidade objectiva e subjectiva
da infracção.

Do exposto resulta que é de confirmar a sentença recorrida.
3. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente

recurso, confirmando a decisão recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Reclamação de actos nele pra-
ticados. Reclamações fundadas na existência de prejuízo
irreparável. Subida imediata ao tribunal tributário. Processos
urgentes. Alegações.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As reclamações contra os actos praticados pelo órgão
da administração tributária no processo de execução fiscal
em que se alegue a existência de prejuízo irreparável cau-
sado por quaisquer das ilegalidades referidas no n.o 3
do art.o 278o do CPPT são tramitadas como processos
urgentes.

2 — Nas reclamações referidas no número anterior, as ale-
gações devem ser apresentadas nos termos do art.o 283o

do CPPT (juntamente com o requerimento de interpo-
sição de recurso).



2050

Recurso n.o 946. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Ilda Maria
Rosado Henriques Costa Soeiro; Relator: Exmo. Cons. Dr. Ernâni
Figueiredo.

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

A — O relatório
1. A FAZENDA PÚBLICA, dizendo-se inconformada com o des-

pacho do senhor juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de San-
tarém, de 05/3/2002, que julgou deserto o recurso interposto por si
da sentença do mesmo tribunal, de 13/02/2002, sentença esta que
concedeu parcial provimento à reclamação deduzida pela ora recorrida
ILDA MARIA ROSADO HENRIQUES COSTA SOEIRO, iden-
tificada com os demais sinais dos autos, nos termos dos art.os 276o

e segs. do CPPT, contra uma decisão do órgão da administração fiscal,
dele recorre directamente para esta formação judicial, pedindo a sua
revogação.

2. A recorrente refuta o decidido com base nas razões que sintetizou
nas seguintes conclusões das suas alegações de recurso:

“a) Foi deduzida reclamação nos termos do que estabelece o
art.o 276o do CPPT duma decisão do órgão da execução fiscal.

b) Não se verificava nenhuma das circunstâncias das enumeradas
no n.o 3 do art.o 278o do CPPT, tendo em conta que o acto do órgão
da execução fiscal que ordenou a penhora se concretizara em 24 de
Agosto de 1998.

c) O processo de reclamação, ainda assim, subiu ao tribunal tri-
butário de 1a instância.

d) A representante da Fazenda Pública pronunciou-se no sentido
de ser a mesma indeferida, não pelo facto de em sua opinião ter
subido indevidamente, mas porque, apreciada a matéria de facto, a
executada, na sua perspectiva, não tem razão, para além de vir deduzir
pretensões em tribunal incompetente.

e) O Ministério Público pronunciou-se no mesmo sentido.
f) O Mmo juiz “a quo” deferiu a reclamação.
g) A representante da Fazenda Pública deduziu recurso, nos termos

do que estabelecem os art.os 279o e 280o do CPPT.
h) Após ser proferido despacho de admissão do recurso, tendo

em conta que foi deduzido em tempo, aguardava notificação para
alegar em 15 dias, nos termos do que dispõe o n.o 3 do art.o 282o

do CPPT.
O M.mo juiz “a quo” considerou deserto o recurso, fundamentando

a sua decisão no facto de estarmos em presença de um processo
de natureza urgente e, portanto, as alegações terem obrigatoriamente
de acompanhar o requerimento do recurso, nos termos do que es-
tabelece o art.o 283o do CPPT.

i) A natureza urgente do processo é atribuída por lei e, contra-
riamente ao que consta em outras normas do CPPT, concretamente
os art.os 143o n.o 2, 144o n.o 3 e 136o e 140o, as duas últimas devidamente
conjugadas com o art.o 382o n.o 1 do CPC, na reclamação do art.o
276o do CPPT, não lhe é atribuída essa natureza.

j) Analisados os preceitos do CPC e LPTA verifica-se que a natureza
urgente do processo define a sua apreciação, sendo prioritária em
relação a qualquer outro serviço judicial não urgente.

k) Neste sentido e porque a lei o refere no n.o 5 da norma, a
apreciação da reclamação deve preceder todos os outros processos
que tenham de ser apreciados pelo tribunal.
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l) Não deve ser coarctada à recorrente a possibilidade de alegar,
com fundamento no que estabelece o art.o 283o do CPPT.

m) Tendo em conta os factos, é nosso entendimento que o alcance
do n.o 5 do art.o 278o do CPPT é no sentido da reclamação ter uma
apreciação prioritária relativamente a qualquer outro serviço judicial,
já que de certa forma se assemelha a um procedimento cautelar,
no entanto e caso o tribunal entenda que estamos em presença de
um processo de natureza urgente, ainda assim, não lhe deve ser negada
a possibilidade de alegar, já que em recurso deduzido nos termos
do que estabelece o art.o 356o do CPT em que as alegações tinham
de acompanhar o requerimento de recurso, o STA, com o mesmo
fundamento da presente “deserção” decidiu conceder provimento por
Ac. de 19 de Março de 1997, por considerar haver violação do princípio
constitucional do due process of law, ínsito no direito de acesso aos
tribunais previsto no art.o 2o n.o 1 da CRP e nesse sentido conceder
provimento ao recurso como é de justiça”.

3. A recorrida contra-alegou defendendo o julgado e argumentando,
em resumo, que, determinando o n.o 5 do art.o 278o do CPPT que
o processo de reclamação segue as regras dos processos urgentes,
entre elas se devem contar as regras relativas aos recursos nos pro-
cessos urgentes.

4. O Meritíssimo Juiz a quo sustentou o agravo, dizendo, entre
o mais, que o pensamento legislativo seria incongruente se se in-
terpretasse a expressão “a reclamação referida no presente artigo
segue as regras dos processos urgentes...” constante do n.o 5 do
art.o 278o do CPPT como referindo-se apenas à fase de julgamento,
pois isso significaria que teria largado mão da urgência nos momentos
que o antecedem e permitiria as demoras possíveis como em todos
os demais processos e, por outro lado, que o reclamação deve ser
havida como processo urgente face ao disposto no art.o 278o n.os 3
e 5 do CPT, além de que em decisões anteriores já havia sido tida
como tal.

5. O Exmo. Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso, por entender que a reclamação da
ora recorrida, face aos fundamentos nela alegados, deve ser tida como
processo urgente nos termos do art.o 278o n.os 3 e 5 do CPPT e
que, sendo assim, as alegações de recurso teriam que ser apresentadas
juntamente com o requerimento de interposição do recurso ou, quan-
do muito, até ao termo do prazo para a sua interposição.

Com dispensa de vistos dos senhores juízes adjuntos, dada a qua-
lificação como urgente do processo, a atender até decisão em con-
trário, cumpre decidir.

B — A fundamentação
6. A questão decidenda.
É a de saber se a reclamação deduzida pela ora recorrida, nos

termos do art.o 276o do CPPT, contra o despacho do chefe de re-
partição de finanças de Santarém que decidiu indeferir o seu pedido
de suspensão dos termos da execução fiscal até à partilha dos bens
comuns, pedido este feito em consequência de em tal processo haver
sido penhorado bem que não era próprio do executado, seu marido,
e daquela recorrida ter sido, aí, citada para requerer a separação
judicial de bens, citação que, entretanto, foi dada posteriormente sem
efeito e substituída por outra em que foi citada (como executada)
para os termos do processo de execução nos termos do art.o 239o
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do CPPT, deve, concretamente, ser havida como processo urgente
para os efeitos estatuídos no art.o 283o do CPPT.

7. Do mérito do recurso.
Repetindo a normatividade do art.o 355o n.o 1 do CPT e dando

por esse modo cumprimento à garantia constitucional da acciona-
bilidade contenciosa de todos os actos administrativos lesivos dos di-
reitos e interesses legítimos dos particulares praticados pela admi-
nistração tributária no processo de execução fiscal, o art.o 276o do
CPPT prevê o meio judicial correspondente, apelidando-o de recla-
mação das decisões do órgão da execução fiscal. E nos dois artigos
seguintes - 277o e 278o - o legislador regula o respectivo processo.

O art.o 278o dispõe que “o tribunal só conhecerá das reclamações
quando, depois de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for
remetido a final” (n.o 1).

Todavia, o n.o 3 afasta esta regra geral (“o disposto no n.o 1 não
se aplica”) “quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável
causado por qualquer das ilegalidades” que são identificadas logo de
seguida sob quatro alíneas.

E sob o n.o 5, o mesmo artigo prescreve que “a reclamação referida
no presente artigo segue as regras dos processos urgentes, tendo a sua
apreciação prioridade sobre quaisquer processos que devam ser apre-
ciados no tribunal que não tenham esse carácter”.

Como é bom de ver, a única reclamação que é referida neste artigo
é aquela a que alude o seu n.o 3, ou seja, aquela que se fundamenta
em prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegalidades aí iden-
tificadas. Só em tal hipótese se poderá falar em uma reclamação
que está referida no artigo, ou seja, o que é o mesmo, perante uma
reclamação que está normativamente caracterizada, mediante uma
identificação dos tipos de fundamentos tidos sob o ponto de vista
legal como susceptíveis de adequadamente causarem aquele prejuízo
irreparável. Tal é a conclusão que é sugerida pelo elemento literal
do artigo.

Mas no mesmo sentido vai a teleologia da norma. Na verdade,
só quando a reclamação haja de subir imediatamente, por força da
ocorrência de qualquer das situações em que o legislador considera
haver um prejuízo irreparável, é que se compreende, também, que
a mesma siga as regras dos processos urgentes. Se o legislador en-
tendeu que a reclamação deve subir imediatamente para obviar à
ocorrência dos prejuízos irreparáveis, é absolutamente lógico que essa
reclamação seja sujeita a uma tramitação urgente, seja por banda
das partes, seja pelo tribunal. É que adequado para obviar à super-
veniência dos prejuízos irreparáveis tanto é a subida imediata da re-
clamação ao tribunal, como a sujeição das partes a deveres de alegação
céleres, como, ainda, a apreciação da mesma pelo tribunal no mais
curto de espaço de tempo possível. Tendo por referência a consecução
de tal objectivo legal, não é possível, pois, aqui, seccionar a natureza
do tempo que intercorre entre o momento da interposição da re-
clamação e o da sua decisão, em termos de um ser havido por ne-
cessário para o conseguir e o outro, já, como não tão necessário.

É claro que não subindo a reclamação imediatamente ao tribunal
já não existem razões para que ela siga as regras dos processos ur-
gentes. Se o legislador entendeu que a apreciação da reclamação
podia esperar até à verificação dos eventos que indicou (realização
da penhora e da venda), nada justificará que, depois, de verificado
esse momento ela passe a estar sujeita a uma regra de andamento
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processual excepcional, como a que respeita aos processos urgentes,
e não à regra normal de tramitação dos actos das partes e do tribunal:
isso seria ilógico, pois o decurso do tempo, o antes e depois, não
tem natureza diferente.

O que vem de dizer-se explica assim que a expressão constante
daquele n.o 5 do art.o 278o do CPPT “segue as regras dos processos
urgentes” corresponde à qualificação como processo urgente da re-
clamação contra os actos do órgão administrativo da execução fiscal
quando tal reclamação se funde na alegação da existência ou su-
perveniência de um prejuízo irreparável causado por qualquer das
ilegalidade que são mencionadas no n.o 3 do mesmo artigo. A natureza
de urgente do tipo de processo aqui em causa resulta, pois, direc-
tamente da lei ou, usando a expressão da recorrente Fazenda Pública,
é uma atribuição da lei. Deste modo, ao contrário do defendido pela
mesma recorrente, a asserção “tendo a sua apreciação prioridade sobre
quaisquer processos que devam ser apreciados no tribunal que não te-
nham esse carácter”, que se segue àqueles termos, pretende apenas
evidenciar uma das características de tramitação que corresponde aos
processos urgentes e não restringir a esse domínio a urgência apontada
na primeira parte do preceito.

Sendo assim, é inteiramente aplicável a este tipo de reclamações
a regra constante do art.o 283o do CPPT segundo a qual “os recursos
jurisdicionais nos processos urgentes serão apresentados por meio de
requerimento juntamente com as alegações no prazo de 10 dias”. A
solução consagrada, para a hipótese em apreciação, acaba por cor-
responder exactamente àquela que o art.o 356o do CPT previa para
a hipótese semelhante.

Argumenta a recorrente que “não se verificava nenhuma das cir-
cunstâncias que estão enumeradas no n.o 3 do art.o 278o do CPPT,
tendo em conta que o acto do órgão da execução fiscal que ordenou
a penhora se concretizara em 24 de Agosto de 1998”. Com esta ale-
gação pretende a recorrente sustentar que, tendo a penhora ocorrido
em tempo já distante não seria possível vislumbrar, ainda a quando
da dedução da reclamação por parte da ora recorrida, a possibilidade
de existência de um prejuízo irreparável. A afirmação da recorrente
não tem, porém, qualquer consistência jurídica. A circunstância da
penhora ter ocorrido em tempo já distante não obsta a que os seus
potenciais efeitos negativos para a aqui recorrida, porventura irre-
paráveis, tenham permanecido num estado de letargia jurídica e que
só agora se possam despoletar. E foi o que se passou, à vista do
que consta do probatório. Segundo ressalta dele, só em 17/10/2001
é que foi proferido pelo chefe de repartição de finanças despacho
a ordenar a “citação dos credores desconhecidos, bem como dos cre-
dores preferentes (art.o 239 n.o 2 do CPPT)”. Por outro lado, a re-
clamante ora recorrida, apenas em 19/10/2001, foi citada pessoalmente,
na sequência deste despacho, para “no prazo de 15 dias a contar
da assinatura do aviso de recepção da presente carta, requerer, que-
rendo, a separação judicial de bens, ou juntar certidão comprovativa
de a ter já requerido, para efeitos do consignado no art.o 239o do
Código de Procedimento e de Processo Tributário e n.o 3 do art.o 825o

do Código de Processo Civil, em virtude de terem sido penhorados
no processo acima referido os bens constantes do auto de penhora
anexo por fotocópia, instaurado por dívida de IVA, na quantia de
5 278 088$00...”.

E o despacho contenciosamente reclamado do Chefe do O/SPL
de Santarém que decidiu indeferir o pedido de suspensão dos autos
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executivos até à partilha dos bens comuns, efectuado pela ora recorrida
em consequência da sua citação acabada de referir, e que determinou,
igualmente, a sua citação como cônjuge também executado nos termos
do art.o 239o do CPPT, só foi proferido em 15/11/2001.

Perante este quadro de facto resulta que os efeitos negativos de-
correntes da penhora efectuada só começaram a despoletar-se efec-
tivamente, com relação à ora recorrida, primeiro com a sua referida
citação para requerer a separação judicial de bens, e depois, aqui
com inovação da sua posição processual no processo, dado que de
cônjuge não executado passou a ser tida como cônjuge executado,
ou seja como parte executada, com o despacho administrativo ju-
dicialmente reclamado e com a sua citação como cônjuge executado,
ambos de datas bem mais recentes.

Era, pois, relativamente a estes momentos que havia de avaliar-se,
como fez e bem a decisão judicial impugnada, se a alegação da ora
recorrida era susceptível de ser configurada como uma reclamação
deduzida contra uma decisão do órgão da execução fiscal em que
fosse invocada a existência de um prejuízo irreparável causado por
qualquer das ilegalidades mencionadas no n.o 3 do referido art.o 278o

do CPC e se, desse modo, essa reclamação haveria ou não de seguir
as regras dos processos urgentes.

Ora, examinada a petição da ora recorrida de fls. 143 e segs. dos
autos verifica-se que esta invoca como seu pressuposto o prejuízo
irreparável que lhe advém de ter sido efectuada a penhora e posterior
venda do imóvel, quer porque este constitui a casa de morada de
família e não é bem próprio do executado marido, quer por ela não
é responsável pelo pagamento dessa dívida. Segundo o alegado, es-
tar-se-ia perante uma reclamação enquadrada na al. b) do n.o 3 do
art.o 278o do CPPT.

E foi exactamente como uma reclamação desse tipo que a alegação
da ora recorrida foi judicialmente conhecida, tendo sido anulado o
despacho reclamado.

Temos, portanto, que a reclamação devia ser tida, como aliás foi,
como reclamação sujeita às regras dos processos urgentes. De resto,
cabe notar que foi como tal que a reclamação foi qualificada, quer
pelo próprio órgão administrativo da execução fiscal para efeitos de
ordenar a sua subida ao tribunal tributário, no despacho constante
de fls. 154 que é de conhecimento oficioso por integrar os próprios
autos, quer pelo tribunal tributário, este em despacho que foi no-
tificado ao mesmo órgão da execução fiscal proferido antes da sentença
que a decidiu e da qual a ora recorrente veio a interpor o recurso
que foi julgado deserto (cfr. fls. 172). Aliás, nem a recorrente con-
troverteu, na sua resposta à reclamação, essa qualificação e a tra-
mitação a que ela fora sujeita, tendo-se limitado a pugnar pela sua
improcedência e pela incompetência material do tribunal para co-
nhecer do pedido da separação judicial de bens.

Não existem, assim, dúvidas que a recorrente devia ter apresentado
as suas alegações nos termos do art.o 283o do CPPT. Mas não foi
o que fez, como nota o despacho recorrido. Tendo sido notificada
da sentença decisória da reclamação em 15/02/2002, a recorrente es-
tava obrigada a apresentar o seu requerimento de interposição de
recurso com apresentação de alegações ou, maxime, a juntar as ale-
gações a requerimento de interposição de recurso antes porventura
feito, até 25/02/2002. A recorrente, porém, limitou-se a apresentar
o seu requerimento de interposição de recurso e a manifestar a sua

(1) E tanto assim é que, não estando em causa os fundamentos indicados no n.o 3 do
art.o 687o do CPC (inadmissibilidade do recurso, a sua intempestividade e a falta de legi-
timidade do recorrente), o modo de impugnação judicial de tal despacho será sempre a
via do recurso, como aconteceu neste caso, e não a da reclamação a que se refere o art.o
688o do CPC, pois esta refere-se apenas ao conhecimento de tais requisitos. Neste sentido,
cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 3a edição, revista
e aumentada, 2002, págs. 1265 e 1290.
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intenção de alegar no tribunal a quo no segundo dia posterior - em
27/02/2002 -, em que, de facto, ainda poderia praticar o acto, ao
abrigo do disposto no art.o 145o n.o 5 do CPC, mas sem que tenha
apresentado com ele as alegações.

O despacho recorrido trilhou o caminho de julgar deserto o recurso
interposto. Trata-se de uma posição que tem por pressuposto que
tenha havido, pelos menos de forma implícita, uma decisão de ad-
missão do recurso. E isso não aconteceu. Sendo uma situação pro-
cessual em que o que ocorreu foi o incumprimento da apresentação
das alegações, o efeito jurídico adequado seria o de julgar, imedia-
tamente e só, deserto o recurso (1). De qualquer modo, o efeito
jurídico-prático é, sempre, o mesmo: a deserção do recurso interposto.

Na perspectiva do que vem dito, não tem, por isso, qualquer sentido
a alegação da recorrente tendente a salvaguardar a produção de qual-
quer efeito surpresa ou do princípio do due process of law. Face ao
acima referido, a recorrente não se poderá dizer surpreendida pela
qualificação feita do processo. Por outro lado, a sua tramitação, abs-
tractamente prevista na lei, assegura eficazmente o direito do con-
traditório que está ínsito no direito de acesso aos tribunais que o
art.o 20o da CRP consagra como garantia fundamental.

Sendo assim, é sempre de manter a decisão recorrida, conquanto
com outra qualificação do efeito jurídico verificado.

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

em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio
Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Apoio judiciário. Nomeação de patrono. Sociedade comercial.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O facto de, no processo em que é requerido o apoio
judiciário, na modalidade de dispensa de pagamento de
preparos e custas, não estar prevista pela lei a exigência
de qualquer preparo, não faz com que o recorrente deixe
de ter ”interesse em agir”, quer porque nada garante que,
em algum incidente ou recurso que se suscite, seja devido
preparo, quer porque não afasta a possibilidade da sua
condenação em custas.
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2 — Não padece de inconstitucionalidade a norma do artigo
7o n.o 5 de decreto-lei n.o 387-B/87, de 29 de Dezembro,
na redacção dada pela lei n.o 46/96, de 3 de Setembro,
ao não prever que a uma sociedade comercial seja con-
cedido o patrocínio judiciário gratuito.

Recurso no 25 820. Recorrente: SUPERBIT - Computadores, Lda.
(soc. extinta); Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Cons.
Dr. Baeta de Queiroz.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

1.1 - SUPERBIT - COMPUTADORES, LDA., com sede em Lis-
boa, recorre do despacho do Mmo. Juiz da 2.a Secção do 3o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que, “por falta de
interesse em agir (. . .) e por impossibilidade legal”, indeferiu limi-
narmente o seu pedido de apoio judiciário, na modalidade de no-
meação de patrono e de dispensa total do pagamento de custas, for-
mulado em processo de impugnação judicial.

Formula as seguintes conclusões:
«1 - Efectivamente, a Recorrente é uma sociedade, que embora

extinta, como liquidatária nos Autos de Impugnação 22/99, a correr
seus termos no 3o Juízo, 2.a Secção, da 1a Instância do Tribunal Tri-
butário, funciona nos termos necessários para dar cumprimento legal
e judicial aos direitos dos seus credores,

2 - não possuindo, no caso concreto, capacidade ou flexibilidade
financeira alguma;

3 - Quer para a eventualidade do pagamento de custas e ou preparos,
presentes ou futuros e de que este recurso representa uma even-
tualidade exemplar,

4 - Quer para a necessidade de pagamento dos honorários de um
causídico - legalmente indispensável em determinados actos e fases
do processo - o que, pela natureza do ofício, implica ser dispendioso.

5 - Tais factos são directamente indicativos do interesse em agir
da recorrente, sendo a conclusão do Meritíssimo Magistrado Judicial
do Tribunal “a quo” de carácter apreciativo, realizado através de
juízos de valor sem o devido fundamento lógico e conclusivo para
a questão em apreço que justifique o indeferimento do requerimento
efectuado pela Recorrente.

6 - Por outro lado, o conteúdo do artigo 7o, n.o 5, da Lei 46/96,
de 3-9, preceito legal aplicável à altura, dos factos de indeferimento
de pedido de apoio judiciário recorridos, actualmente em vigor nos
exactos mesmos termos do artigo 7o, n.o 5, da Lei n.o 30-E/2000,
de 20-12,

7 - que altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais, atri-
buindo aos serviços da segurança social a apreciação dos pedidos
de concessão de apoio judiciário,

8 - previa, tal como actualmente se continua a prever, que as so-
ciedades na situação financeira e económica da Recorrente tinham
e têm direito a protecção jurídica no âmbito da consulta jurídica
e do apoio judiciário.

9 - Pelos motivos expostos, não era possível, mesmo no âmbito
da Lei 46/96, indeferir o requerimento da Recorrente,

10 - uma vez que a esta, nos termos gerais e específicos do art. 7o,
n.o 5 da referida Lei, preenche os requisitos legais necessários à con-
cessão de apoio judiciário.
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11 - É desta forma evidente o erro do Digníssimo Magistrado na
apreciação do referido articulado legal, assim como infundada a fi-
xação de uma taxa de justiça em 1 UC sabendo, desde logo, que
a Recorrente não tem capacidade para o seu pagamento sem a devida
protecção jurídica, i.é., sem o apoio judiciário.

Razões pela qual se entende que o Meritíssimo Magistrado Judicial
do Tribunal “a quo” não procedeu nos termos da lei ao indeferir
o requerimento de Apoio Judiciário da Recorrente, devendo a sua
decisão ser anulada e o Recorrente dispensado do pagamento das
custas e taxas devidas.»

O MP diz que não era devida taxa de justiça no início da im-
pugnação, mas só preparos para despesas, por isso que não tinha
interesse em agir, e que as sociedades não têm direito à nomeação
de patrono - ac. de 16/05/01, Rec 26034.

1.2 - Não há contra-alegações.
1.3 - O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal é

de parecer que o recurso não merece provimento.
1.4 - O processo tem os vistos dos Exmos. Adjuntos.
2.1 - Em processo de impugnação judicial pendente em tribunal

tributário de 1a instância, pediu a então impugnante, ora recorrente,
que lhe fosse concedido o benefício do apoio judiciário, na modalidade
de nomeação de patrono e de dispensa total do pagamento de custas.

O pedido foi liminarmente indeferido “por falta de interesse em
agir (. . .) e por inadmissibilidade legal”. O interesse em agir faltaria
à requerente por não haver, na forma processual de que lançou mão,
lugar a qualquer preparo; e a inadmissibilidade legal resultaria de
que “não faz sentido, nem é legalmente admissível, um pedido de
apoio judiciário em termos de isenção das custas que, eventualmente
(o requerente do apoio judiciário), venha a dever a final”. Por último,
acrescenta o despacho impugnado, o pedido de nomeação de patrono
é legalmente inadmissível, quando formulado por uma sociedade
comercial.

2.2 - Ora, se é certo que, no processo judicial de impugnação in-
tentado pela recorrente, não é, no caso, e por força do disposto no
artigo 9o de decreto-lei n.o 29/98, de 11 de Fevereiro, exigível preparo,
não deixa de ser igualmente certo que o apoio judiciário vale, não
apenas para a acção, mas também para os incidentes que no seu
âmbito possam ocorrer, e mantém-se para os recursos jurisdicionais
a que, porventura, haja lugar - veja-se o artigo 17o n.o 2 do decreto-lei
n.o 387-B/87, de 29 de Dezembro.

E, quer nesses incidentes - cuja ocorrência e natureza é impre-
visível -, quer no recurso jurisdicional, designadamente se interposto
para este Supremo Tribunal Administrativo, pode haver lugar a pre-
paros - cfr., v.g., o artigo 39o da Tabela de custas aprovada pelo
decreto-lei n.o 42150, de 12 de Fevereiro de 1959.

Por tudo isto, não parece de valia decisiva o argumento que, contra
a pretensão da ora recorrente, no despacho recorrido se retirou do
facto de, na impugnação judicial em que foi formulado o pedido
de apoio judiciário, não haver lugar ao pagamento de preparos.

Não falta ao requerente do apoio judiciário o interesse em agir
só porque lhe não serão exigidos preparos na acção em que formula
o pedido, pois isso não lhe garante que, adiante, tais preparos não
possam vir a ser devidos.

E não se diga, como parece subjacente ao despacho recorrido (cfr.
a sua parte final), que tal interesse em agir só surgiria se e quando
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o pretendente a apoio judiciário se visse confrontado com a neces-
sidade de efectuar algum preparo.

A verdade é que o apoio judiciário “pode ser pedido em qualquer
estado da causa”, no dizer do n.o 2 do artigo 17o do decreto-lei
n.o 387-B/87. E não parece razoável pretender que a necessidade
de pedir a concessão de apoio judiciário não existe para o autor
de uma dada acção antes de nela lhe ser feita qualquer exigência
patrimonial que tenha dificuldade ou esteja impossibilitado de sa-
tisfazer. Se assim fosse, o interesse em agir só se verificaria aquando
de tal exigência, e o pedido nunca seria formulável, por falta de in-
teresse em agir, em momento anterior - ao contrário do que admite
a lei.

Entende-se, pois, ao invés do despacho recorrido, que qualquer
das partes num processo judicial, só por o ser, e por, no âmbito
dela, lhe poder vir a ser exigido o pagamento de preparos e custas,
tem interesse processual, de modo a carecer de tutela, para pedir
a concessão do benefício do apoio judiciário.

2.3 - Por outro lado, o referido decreto-lei n.o 387-B/87 é expresso
nesta afirmação: o apoio judiciário compreende a dispensa do pa-
gamento de custas. Acrescentando o mesmo diploma, pelo seu ar-
tigo 54o n.o 1, que só é intentada acção para cobrança das custas
de cujo pagamento o beneficiário do apoio judiciário haja sido de-
clarado isento, se se verificar que possuía já, aquando do pedido,
ou adquiriu depois, meios suficientes para esse pagamento.

É verdade que os tribunais vêm entendendo, em múltiplos casos,
que não pode pedir-se o apoio judiciário quando a causa esteja de-
cidida e se pretenda não pagar custas. Há, neste sentido, numerosa
jurisprudência, inclusive, deste Tribunal.

Mas daí não pode concluir-se, sem mais, que “não é legalmente
admissível, um pedido de apoio judiciário em termos de isenção das
custas que, eventualmente (o requerente) venha a dever a final”, como
se lê no despacho recorrido.

A opção legislativa é a oposta, e está bem evidenciada, aliás, no
facto de, no regime legal anterior ao decreto-lei n.o 387-B/87 - a
lei n.o 7/70, de 9 de Junho, regulamentada pelo decreto-lei n.o 562/70,
de 18 de Novembro -, se não prever a modalidade de dispensa do
pagamento das custas, mas só a do seu prévio pagamento. Na vigência
desse regime, seria defensável o entendimento expresso no despacho
recorrido, segundo o qual o apoio judiciário só abrangia as custas
“que sejam exigíveis no decurso do processo previamente e como
condição da prolação da decisão, da produção de prova ou da não
aplicação de sanções pecuniárias”. Na verdade, o n.o 1 da Base I
da aludida lei afirmava que a assistência judiciária compreendia a
dispensa de preparos e do prévio pagamento das custas. Mas o de-
creto-lei n.o 387-B/87 afastou-se daquela redacção, omitindo a palavra
“prévio”, não legitimando, por isso, o mesmo entendimento, já que
se refere, não ao prévio pagamento de custas, mas, tão-só, ao pa-
gamento, incluindo, pois, todas as custas que possam vir a ser devidas
pelo beneficiário, sejam ou não condição do prosseguimento do pro-
cesso - mesmo aquelas que a final, e só então, possam ser devidas.

2.4 - Já quanto ao patrocínio judiciário, é de aderir ao julgado.
Na verdade, de acordo com a redacção dada ao artigo 7o, nos 4

e 5, do decreto-lei n.o 387-B/87, pela lei 46/96, de 3 de Setembro,
o apoio judiciário não comporta, no tocante às sociedades comerciais,
o patrocínio judiciário.
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É certo que, durante algum tempo, se controverteu a constitu-
cionalidade desta restrição, mas a questão está hoje dirimida no sen-
tido da sua constitucionalidade, como retratam, entre outros, os acór-
dãos n.o 368/99, de 16 de Junho, do Tribunal Constitucional, proferido
no processo n.o 31/99 e publicado no Diário da República, II série,
de 9 de Março de 2000, e de 16 de Maio de 2001, deste Tribunal
e Secção, proferido no recurso n.o 26034, citado pelo Exmo. Pro-
curador-Geral Adjunto.

O falado n.o 5 do artigo 7o do decreto-lei n.o 387-B/87 passou,
a partir da lei n.o 46/96, a ter esta redacção: “As sociedades (. . .)
têm direito à dispensa, total ou parcial, de preparos e do pagamento
de custas ou seu diferimento, quando o respectivo montante seja con-
sideravelmente superior às possibilidades económicas daqueles, afe-
ridas designadamente em função do volume de negócios, do valor
do capital ou do património e do número de trabalhadores ao seu
serviço”.

Não nos diz a lei, pela afirmativa, que as sociedades não têm direito
ao patrocínio judiciário gratuito. A exclusão é feita mediante a enun-
ciação das modalidades de apoio judiciário atribuíveis às sociedades
- dispensa, total ou parcial de preparos e do pagamento de custas
ou seu diferimento. E como, em geral, é modalidade do apoio ju-
diciário o patrocínio gratuito, há que concluir que tal direito o não
confere a lei às sociedades.

O Tribunal Constitucional tem dito, várias vezes, que a Constituição
- artigos 20o, nos 1 e 2, e 131 - não impõe ao legislador ordinário
que dê igualdade de tratamento, em matéria de patrocínio judiciário
gratuito, às pessoas colectivas com fim lucrativo e às demais pessoas,
singulares ou colectivas, que não se regem por tal escopo.

A desigualdade por que optou o legislador resulta, e justifica-se,
por, para as demais pessoas, o direito de acesso aos tribunais exigir
que lhes sejam criadas condições de acesso à justiça, se acaso, por
si, as não tiverem; já quanto às pessoas colectivas com fins lucrativos,
tal não é do mesmo modo imperativo, porquanto elas têm, pela sua
natureza de entidades estruturadas em termos de gerar proveitos para
suportar custos, a possibilidade de integrar na sua actividade os custos
com os honorários dos profissionais do foro.

Acresce ainda que “não é certamente uma imposição constitucional
nem uma prática indiscutível à luz da livre concorrência e do interesse
público na protecção da economia” cultivar a litigância de sociedades
incapazes de assegurar a sua actividade económica - como pode ler-se
no apontado aresto do Tribunal Constitucional.

O mesmo Tribunal aceita, no acórdão que vimos acompanhando,
ser constitucionalmente exigível que o legislador ordinário respeite
“uma certa proporcionalidade” entre a situação das pessoas sem fim
lucrativo, por um lado, e as que o têm, pelo outro: a diferenciação
entre as duas situações deve ter uma justificação, que o Tribunal
vislumbrou, quer na já falada diversidade de condições, quer em razões
de interesse público - que, no caso, residirão em “critérios racionais
de gestão do interesse colectivo e de repartição dos encargos públicos,
ao dar prioridade e especial protecção no acesso à justiça às pessoas
e entidades sem fim lucrativo e ao exigir que as entidades com fim
lucrativo suportem (. . .) os custos da actividade económica de que
são beneficiários”.

Na verdade, a Constituição não impõe, nem isso seria razoável,
a transferência, para a comunidade, de custos próprios da actividade
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da sociedade que, visando obter lucros em benefício dos seus sócios,
todavia se revelou incapaz de gerar receitas para os suportar.

Dito de outro modo, o n.o 5 do artigo 7o do decreto-lei n.o 387-B/87,
de 29 de Dezembro, com a redacção dada pela lei n.o 46/96, de 3
de Setembro, apresenta-se conforme à Constituição, ao vedar a con-
cessão do patrocínio judiciário gratuito às sociedades comerciais.

2.5 - Por tudo quanto ficou dito já se vê que não pode manter-se,
na totalidade, o despacho que, liminarmente, indeferiu o pedido de
apoio judiciário formulado pela ora recorrente. Importa, antes, que
tal pedido seja liminar e parcialmente admitido, se a tanto outra
razão não obstar, e que, a final se decida conforme a factualidade
relevante que se apure.

3 - Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em conceder parcial provimento ao recurso, revogando o despacho
impugnado, na parte em que indeferiu o pedido de apoio judiciário
na modalidade de dispensa do pagamento de custas, mantendo-o,
porém, naqueloutra parte em que o indeferiu na modalidade de atri-
buição de patrono oficioso.

Custas a cargo da recorrente, por ter em parte decaído, fixando-se
em 50 euros a taxa de justiça.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Baeta de Queiroz (relator) — Ben-
jamim Rodrigues — Fonseca Limão.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Prazo de caducidade. Liquidação de imposto sucessório. ar-
tigo 4o do DL n.o 154/91, de 23 de Abril. Constitu-
cionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

A norma do artigo 4o do DL n.o 154/91, de 23.IV, que es-
tabelece que os novos prazos de caducidade e prescrição
( fixados nos artigos 33o e 34o do CPT ) não afronta o
comando do artigo 3o da Lei n.o 37/90, de 10 de Agosto,
por isso que não padece de inconstitucionalidade orgânica.

Recurso n.o 25933. Recorrentes: Maria Alice Martins Figueira Gomes
e outros; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro
Dr. Mendes Pimentel.

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

Maria Alice Martins Figueira Gomes, Odília Vanda Martins Fi-
gueira Moniz, José Manuel Martins Figueira e Luzia Maria Martins
Figueira recorrem da sentença do TT do Funchal que julgou im-
procedente a presente impugnação judicial por si deduzida contra
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liquidação de imposto sucessório e juros no montante de 323620$00,
levada a cabo pela 2a RF do Funchal, em 22 de Abril de 1998.

Rematam a atinente alegação com as seguintes conclusões:
1. A norma do art.o 92o do CIMSISSD só é especial porque o

legislador do CPT lhe deu esse carácter especial no art.o 4o do De-
creto-Preambular do DL 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o CPT.

2. Mas o legislador do CPT não estava autorizado pela Assembleia
da República (AR) a estabelecer uma relação de especialidade entre
o CPT e a norma daquele art.o 92o.

3. A lei de autorização legislativa autorizou o Governo a legislar
em 180 dias o CPT, fixando prazos gerais de dez anos para prescrição
de obrigações tributárias e de cinco anos para caducidade da liquidação
de impostos, e não autorizou que algumas normas fossem qualificadas
como especiais.

4. O Governo legislou em 180 dias o CPT e, sem autorização da
AR, qualificou de especial a norma do dito art.o 92o, como forma
de manter em vigor longos prazos de caducidade e prescrição que
a AR mandou encurtar, dada a actual rapidez da vida económica
e a modernização dos meios de fiscalização tributária.

5. O art.o 297o do CC é inaplicável, na medida em que o CPT
se aplica aos processos pendentes em tudo quanto não for contrariado
pelo DL que o aprovou (art.o 2o do DL 154/91) e por força do art.o
3o do próprio Código, que expressamente determina que a lei nova
é de aplicação imediata.

6. O art.o 34o do CPT reduz o prazo de prescrição para dez anos
com uma única limitação - “salvo se outro mais curto estiver fixado
na lei.”

7. O art.o 4o do falado Decreto-Preambular é inconstitucional, por
violação do art.o 3o da Lei de Autorização Legislativa n.o 37/90, de
10.VIII, que autorizou o Governo a elaborar o CPT.

Normas jurídicas violadas:
CRP - art.o 165o, 1, i), e no 2;
CPT - arts 3o, 33o e 34o;
Lei n.o 37/90, de 10/08 - art.o 3o.
Não houve contra-alegação.
O EMMP entendeu, inicialmente, que o recurso merecia pro-

vimento.
Corridos os vistos, cumpre, desde logo, referir que a primeira ques-

tão que nos é proposta é a de saber se ocorreu a caducidade do
direito à liquidação impugnada.

Mostram-se assentes os seguintes factos:
A) Os impugnantes são legatários de 1/4 da nua propriedade de

um prédio deixado por óbito de MATIAS RODRIGUES FIGUEIRA
JÚNIOR, ocorrido a 26.XlI.1957.

B) Ficou como usufrutuária LEONOR DE VASCONCELOS BET-
TENCOURT MIMOSO DE FRANÇA FIGUEIRA, falecida em
06.XII.1980.

C) Na sequência de comunicação à Administração Fiscal da morte
da usufrutuária e da apresentação da relação de bens em causa em
1997, os impugnantes foram notificados para pagar o seu imposto
sucessório no montante global de imposto e juros compensatórios
de 80 905$00 e, ainda, juros de mora.

Exposta a factualidade disponível, vejamos o direito pertinente ao
thema decidendum.

À data em que ocorreu o facto tributário em que se baseia a im-
pugnada liquidação (sucessão mortis causa) vigorava o CPCI, diploma
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que não estabelecia prazo geral de caducidade do direito de liquidar
tributos, sendo que cada cédula fixava o seu - cfr. artigos 43o do
CIC, 35o do CIP, 238o e 239o do CCP, 28o do CIMV, 94o do CCI,
41o do CIC e 36o do CIT.

Como bem se nota no acórdão de fls. 103-112, “significa isto que,
na hipótese de uma determinada cédula consagrar um maior prazo
de caducidade, era a esse que se teria de atender.

Era o que sucedia, por exemplo, com o hoje denominado Código
do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto Sobre Sucessões e Doa-
ções, que consagrava o prazo de vinte anos (cfr. o art.o 92o do CSISSD),
posteriormente fixado em dez com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 119/94, de 7 de Maio, editado ao abrigo da autorização legislativa
dada pela Lei n.o 75/93, de 20 de Dezembro.” Pela Lei n.o 37/90,
de 10 de Agosto, ficou “o Governo autorizado a elaborar um Código
de Processo Tributário, em substituição do . . . Código de Processo
das Contribuições e Impostos” - artigo 1o.

Entre outros parâmetros para o novo compêndio adjectivo, fixou
tal autorização parlamentar o de serem “fixados prazos gerais de
10 anos para prescrição das obrigações tributárias e de 5 anos para
caducidade da liquidação de impostos” - artigo 3o.

No uso da sobredita autorização parlamentar, em 23 de Abril de
1991 é publicado o DL n.o 154/91, cujo artigo 1o aprova o Código
de Processo Tributário, sendo que o artigo 4o dispôs que os novos
prazos de caducidade e prescrição só serão aplicáveis à sisa e ao imposto
sobre as sucessões e doações após introdução no respectivo Código das
necessárias normas de adaptação.

No acórdão do Tribunal Constitucional de fls. 103-112 (que ordenou
a reforma do desta formação de fls. 84-86), concluiu-se que “o Go-
verno, ao editar o art.o 4o do Decreto-Lei n.o 154/91, não desbordou
o sentido do que se comanda naquele artigo 3o (da Lei n.o 37/90)
e, consequentemente, não se poderá falar em que a norma em apreço
padeça de inconstitucionalidade orgânica.”

Segue-se que para a resolução da questão de que, ora, nos ocupamos
- caducidade do direito à liquidação do imposto sucessório impugnado
- ao artigo 92o do CIMSISSD nos havemos, efectivamente, de ater:
só poderá ser liquidado imposto municipal de sisa ou imposto sobre
as sucessões e doações nos 10 anos (20, antes do DL no 119/94, de
7 de Maio) seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou
sem efeito.

Pois bem, a transmissão mortis causa em foco nestes autos ocorreu
em 06.XII.1980, data em que o prazo de caducidade do atinente im-
posto sucessório era de vinte anos.

Entrementes, ocorreu o apontado encurtamento do mesmo prazo.
Quid juris?
Como bem nota Benjamim Silva Rodrigues, in Problemas Funda-

mentais do Direito Tributário (de que é co-autor), 1999, p. 272, distrai-se
dos princípios constitucionais da igualdade tributária e do princípio
da justiça material ínsito ao Estado de Direito Social a existência
de uma norma de sentido equivalente ao n.o 1 do artigo 297o do
Código Civil.

Aí se dispõe que a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo
mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos
que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada
em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos
tempo para o prazo se completar.
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Aquando da entrada em vigor do convocado DL n.o 119/94
12.V.1994 -, haviam transcorrido sobre a data da abertura da sucessão
13 anos, 5 meses e 5 dias, faltando, portanto, 6 anos, 6 meses e
25 dias para o primitivo prazo de caducidade se completar, lapso
de tempo acentuadamente inferior ao novo prazo de dez anos. Como
assim, inaplicável aquela nova lei. E o mesmo se dirá, obviamente,
da versão actual do sobredito artigo 92o, introduzida pelo artigo 4o

do DL n.o 472/99, de 8 de Novembro.
Segue-se que o termo ad quem do prazo de caducidade da liquidação

do imposto sucessório em causa se situou em seis de Dezembro de
2000.

Sucede que o probatório não nos revela a data da notificação da
impugnada liquidação aos impugnantes, recte, se a mesma teve lugar
até aquela data.

Trata-se de matéria de facto que a este Supremo, operando aqui
como tribunal de revista, não cumpre conhecer - artigo 21o, 4, do
ETAF -, antes ao tribunal a quo averiguar, procedendo, depois, a
pertinente alargamento do quadro factual.

E quanto à suscitada questão da prescrição do mesmo tributo, há
que referir que, inicialmente, era de 20 anos, passando, com o falado
DL n.o 119/94, a ser de dez anos. Na verdade, este diploma introduziu
no artigo 180o, proémio, a seguinte redacção: O imposto municipal
de sisa e o imposto sobre sucessões e doações prescrevem nos termos
do artigo 34o do Código de Processo Tributário.

Ora, segundo o n.o 1 deste preceito legal, a obrigação tributária
prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado
na lei. E no n.o 2 se estabelece que o prazo de prescrição conta-se
desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto
tributário, salvo regime especial.

Por fim, prescreve o n.o 3 que a impugnação (entre outros pro-
cedimentos) interrompe a prescrição, cessando, porém, esse efeito se
o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante
mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após
este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

Com a Lei Geral Tributária, as dívidas tributárias passam a pres-
crever, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados,
nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou
o facto tributário, e, nos impostos de obrigação única, a partir da
data em que o facto tributário ocorreu - artigo 48o, 1.

Houve, assim, um encurtamento do prazo prescricional, sendo apli-
cável à sucessão de prazos o estatuído no artigo 297o do Código
Civil, como impõe o n.o 1 do artigo 5o do DL n.o 398/98, de 17.XII,
que aprovou a LGT .

E assim, o novo comando legal na matéria é aplicável, “mas o
prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se
completar”.

Ora, tendo a LGT entrado em vigor em 01.1.1999 (artigo 6o do
DL n.o 398/98), manifesto é que não ocorreu a prescrição à face
do novo regime.

Mas para se equacionar se ela se consumou à face do anterior,
é, desde logo, necessário saber-se que não ocorreu pagamento do
impugnado imposto sucessório. É que, achando-se paga a dívida cor-
respondente à liquidação impugnada, a obrigação tributária extin-
guiu-se pelo pagamento, não tendo sentido abordar-se problemática
de prescrição, outra forma de extinção de tal obrigação.
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Porém, se não pago o sobredito tributo voluntariamente, importa
apurar se foi instaurado atinente processo de execução fiscal e se
nele se verificou a ocorrência prevista no n.o 3 do artigo 49o da LGT.

Enfim, mais dois pontos factuais sobre que à instância cumpre
fazer luz.

Termos em que se acorda revogar a sentença recorrida e ordenar
a ampliação da matéria de facto, nos preditos termos, devendo a
nova decisão a proferir compaginar-se com o direito definido su-
pra - artigos 729o, 3, e 730o, 1, do CPC, ex vi artigo 2o, e), do CPPT.

Não é devida tributação.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Mendes Pimentel (relator) — Al-
meida Lopes — Jorge de Sousa.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Impugnação judicial. Não produção da prova arrolada na
petição inicial. Nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A decisão de dispensar inquirição de testemunhas e re-
quisição de informações à AF — meios de prova ofe-
recidos na petição de impugnação — é relevante, podendo
influir decisivamente na decisão da causa.

II — Como assim, tal omissão consubstancia nulidade secun-
dária, nos termos do artigo 201o, 1, do CPC, aplicável
ex vi artigo 2o, e), do CPPT.

III — O conhecimento de tal nulidade depende de atempada
arguição pela parte prejudicada.

IV — Só havendo o mesmo ocorrido com a notificação da
sentença, pode (deve) o impugnante arguir a sobredita
nulidade na alegação de atinente recurso interposto para
o STA.

Recurso n.o 25 988. Recorrentes: Alberto Augusto Alves Clímaco e
mulher, Virgínia Maria Tibúrcio Viegas Clímaco Pinto; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Exmo Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.

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

Alberto Augusto Alves Clímaco Pinto e mulher, Virgínia Maria
Tibúrcio Viegas Clímaco Pinto, residentes na Avenida de 5 de Ou-
tubro, no 1, em Torres Vedras, inconformados com a sentença do
4o Juízo do TT de 1 a Instância de Lisboa que julgou improcedente
esta impugnação judicial por si deduzida contra liquidação de IRS
relativa ao ano de 1992, vêm até nós, culminando a sua alegação
de recurso com as seguintes conclusões:

a) A simples qualificação dos rendimentos em apreço como “adian-
tamentos por conta de lucros” não consubstancia a fundamentação

2065

exigida pelo artigo 21.o do CPT, verificando-se omissão de pronúncia,
conforme artigo 668o, 1 do CPC;

b) Na medida em que a sentença recorrida não dá a conhecer
os motivos técnicos de arte ou ciência, nem tão-pouco exprime os
motivos de facto ou de direito por que se determinou o agir do Mmo.
Juiz do tribunal a quo, tal facto constitui uma violação clara dos
interesses constitucionalmente protegidos no artigo 268o, 3, da CRP;

c) Acresce ainda que a violação do princípio do contraditório, cla-
ramente expressa na impossibilidade da produção da prova por parte
dos impugnantes ora recorrentes, teve como consequência que o Mmo.
Juiz a quo deixou de pronunciar-se sobre questões que devia apreciar
(art.o 668o, n.o 1, do CPC).

Não houve contra-alegação.
A distinta PGA entende que deve ser negado provimento ao recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre a arguição

de nulidade resultante da não produção da prova indicada pelos im-
pugnantes — conclusão 3a.

No artigo 56o da petição inicial, os impugnantes requereram re-
quisição “aos serviços tributários (de) informação sobre os custos re-
lacionados com a formação do rendimento bruto, contabilizados na
sociedade Cristaltorres, Lda., pessoa colectiva n.o 500698538, bem
como do montante por ela atribuído aos órgãos sociais respectivos,
relativamente ao ano de 1992.”

E indicaram como testemunha a inquirir no tribunal Paulo Jorge
Marques Tomé, residente na Rua Venerando Matos, 5, 2o, Esq., em
Torres Vedras.

Sucede que, compulsados os autos, constatamos que tais diligências
probatórias não tiveram lugar, tão-pouco foi proferido atinente des-
pacho de indeferimento, razão tendo, assim, os recorrentes quando
afirmam que tal produção de prova foi pura e simplesmente ignorada
e negligenciada pelo Tribunal a quo.

É sabido que “com a petição, . . . o impugnante oferecerá os do-
cumentos de que dispuser, arrolará testemunhas e requererá as demais
provas que não dependam de ocorrências supervenientes” — n.o 3
do artigo 108o do CPPT, correspondente ao n.o 3 artigo 127o do
CPT, diploma vigente à data — 06.V.1998 — da apresentação da pe-
tição inicial desta impugnação.

Pois bem, segundo o n.o 1 do artigo 113o do CPPT (artigo 132,
1, do CPT), “o juiz, . . . após vista ao Ministério Público, conhecerá
logo o pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo também
de facto, o processo fornecer os elementos necessários.”

In casu, vê-se de fls. 83, que o Senhor Juiz a quo actuou em con-
formidade com este normativo, posto que, após a contestação da Fa-
zenda Pública, despachou: “Ao M.P. para eventual parecer.”

Sucede que na sentença que, depois, veio a proferir julgou a im-
pugnação improcedente por não provada.

Mas . . . , não fora dada aos impugnantes a oportunidade de pro-
varem o alegado!

Segundo o artigo 201o, 1, do CPC [subsidiariamente aplicável, ex
vi alínea e) do artigo 2o do CPPT], a omissão de um acto que a
lei prescreva produz nulidade quando a lei o declare ou quando a ir-
regularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.

Ora, é indiscutível que a decisão (implícita, in casu) de dispensar
inquirição de testemunhas e requisição de informações à AF é re-
levante, podendo influir decisivamente na decisão da causa.
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Destarte, perfila-se nulidade relativa ou secundária, cujo conhe-
cimento depende de atempada arguição pela parte prejudicada, cujo
prazo é de 10 dias (artigo 153o, 1, do CPC). Conta-se ele “do dia
em que, depois de cometida a nulidade, a parte interveio em algum
acto praticado no processo ou foi notificada para qualquer termo
dele, mas neste último caso só quando deva presumir-se que então
tomou conhecimento da nulidade ou quando dela pudesse conhecer,
agindo com a devida diligência.”

Descendo à concreta situação dos autos, temos que os impugnantes
só verdadeiramente tomaram conhecimento da prática de tal nulidade
com a notificação da sentença.

E assim é que, na 3a conclusão da sua alegação de recurso da
mesma para este Supremo, contra tal omissão probatória se insurgem,
dizendo que consubstancia “violação do princípio do contraditório. . .
que teve como consequência que o Mmo. Juiz a quo deixou de pro-
nunciar-se sobre questões que devia apreciar (art.o 668o, 1 do CPC)”.
Errónea qualificação jurídica sem relevância, sendo certo que o juiz
não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, in-
terpretação e aplicação das regras de direito (artigo 664o do CPC).

Tal invocação perante este STA está correcta.
Na verdade, como se lê no acórdão desta formação de 31 de Janeiro

último — rec. 26 653 —,“o recurso interposto da sentença é o meio
adequado de reagir e de apreciar nulidades processuais anteriores
à publicação daquela, que não a reclamação para o tribunal perante
o qual as nulidades ocorreram”.

Termos em que se acorda conceder, com o aludido fundamento,
provimento ao recurso, por isso que se anula o processado na instância
a partir da prolação do despacho de fls.83 , inclusive, devendo ser
proferido despacho sobre a requerida instrução probatória.

Não é devida tributação.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Recurso n.o 26 036. Recorrente: Alcides Silva Henriques; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Almeida Lopes.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Nos presentes autos de recurso jurisdicional, em que é recorrente
Alcides Silva Henriques e recorrida a Fazenda Pública, foi proferido
o acórdão de fls. 83 e 84 a negar provimento ao recurso.

A fls. 88 veio o recorrente arguir a nulidade do acórdão, quer
por excesso, quer por omissão de pronúncia. E a fl. 94 veio o recorrente
interpor recurso para o Pleno da 2.a Secção deste STA contra o mesmo
acórdão. Mas porque não tivesse pago o preparo para este recurso,
foram-lhe passadas guias em dobro (fl. 101).

O recorrente pagou essas guias (fl. 102), mas veio logo, por re-
querimento de fl. 103, pedir restituição de preparo por, na sua opinião,
não ser devido.
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O M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual se deve indeferir
tanto o requerimento de nulidade como o requerimento de restituição
do preparo.

Corridos os vistos legais cumpre decidir.

I

Questão da nulidade do acórdão

No acórdão reclamado não se negou provimento ao recurso pelo
facto de não terem sido dados como provados os factos integrantes
da posse. O que se disse no acórdão foi, apenas, que não tendo o
recorrente afrontado a decisão recorrida sobre a posse, essa decisão
transitou em julgado.

Deste modo, o acórdão não se pronunciou sobre tal questão.
Daí que improceda a primeira nulidade suscitada.
Vejamos a segunda.
Não é verdade que o acórdão tenha tratado de questão diversa

da que foi alegada, omitindo pronúncia sobre a questão de saber
se a Fazenda era terceiro em relação à penhora.

O que se disse no acórdão foi que o que não estava em causa
não era saber “se a Fazenda Pública tem ou não a qualidade de
terceiro, mas apenas saber se o recorrente tem essa qualidade re-
lativamente ao acto de penhora feito pela Fazenda Pública”, con-
cluindo-se que, nos termos do art.o 319.o do CPT, era ao embargante
que incumbia tal qualidade de terceiro, uma vez que a Fazenda Pública
não é parte nas situações tributárias, nem pode ser terceiro perante
elas.

Daí que se desatenda esta segunda arguição de nulidade.

II

Questão dos preparos

Nos termos do art.o 120.o da LPTA, as reclamações para a con-
ferência e as relativas a vícios e reforma das decisões são consideras
incidentes para efeitos de preparos e de custas.

Nos termos desta norma vai indeferido o requerimento da re-
corrente.

Custas deste incidente a cargo do recorrente, fixando-se a taxa
de justiça em 75 euros (art.o 6o, § 5.o, da Tabela de Custas deste
STA).

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Aclaração de acórdão. Alteração do sentido do decidido.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O pedido de aclaração a que se refere o art. 669 n.o 1
al. a) do CPC, aplicável também aos acórdãos da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, por força do disposto nos arts. 732o e 716o

n.o 2 do CPC e art. 2o al. f) do CPT, para proceder,
há-de necessariamente fundamentar-se em alegação, de-
vidamente demonstrada e aceite, de obscuridade ou am-
biguidade terminológica ou de sentido do decidido nele
verificada ou cometida.

II — Assim, improcede natural e consequentemente o pedido
de aclaração fundamentado apenas na alegada e evi-
denciada discordância com o sentido do decidido.

III — O referido meio processual não é idónio ou adequado
para a perseguida alteração da decisão judicial.

Recurso: 26 393. Recorrentes: Ministério Publico e Fazenda Pública;
Recorrido: Crédit Lyonnais Portugal, S.A.; Relator: Exmo Conso

Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes desta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Notificada do acórdão de fls. 192 a 196 que lhe indeferiu a antes
requerida nulidade de acórdão, por omissão de pronúncia, e con-
sequente reforma do acórdão de fls 154 a 158, que, por sua vez,
julgando procedentes os recursos jurisdicionais do Ministério Público
e Fazenda Pública e revogando a então sindicada sentença do TT
de 1a Instância de Lisboa, na procedência da arguida excepção da
extemporaneidade da impugnação judicial apresentada lhe rejeitou
esta, a Impugnante Credit Lyonnais Portugal, S A, veio agora aos
autos, mediante invocação do disposto rio art.o 669o n.o 1 al. a) do
CPC, aplicável ex vi da al. e) do CPPT, requerer ACLARAÇÃO.

No intróito do requerimento que ora se aprecia faz referência a
ambos os acórdãos deste STA, embora sem especificar minimamente
de qual deles pretende a requerida aclaração.

Conclui pedindo, a final, “Face às dúvidas e ambiguidades emergentes
do douto acórdão, deve proceder o presente pedido de aclaração com
as legais consequências.”

Ouvida a Requerida Fazenda Pública e o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público junto deste Supremo Tribunal ambos se pronun-
ciaram pelo indeferimento do pedido formulado, entendendo este
Ilustre Magistrado que o Requerente no apreciando requerimento
“. . . não identifica qualquer passagem do acórdão de fls. 192 e segts.
cujo sentido se alegue não se compreender ou permitir mais que uma
interpretação (cfr. o ac. de 19.05.1999, rec. n.o 22.718 ). . .”, e sufragando
o Ex.mo Representante da Fazenda Pública entendimento de que
o sindicado acórdão “. . . é perfeitamente claro e preciso quanto às
questões suscitadas no pedido de aclaração. . .”

E que “O que acontece é que a reclamante se não conforma com
o doutamente decidido.”

Pois “A pretensão dos recorrentes é, assim, a alteração do doutamente
decidido.”

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
O convocado preceito da lei adjectiva comum, aplicável também

aos acórdãos deste Supremo Tribunal por expressa recomendação
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dos arts. 716o, 749 e 762o daquele diploma legal e 281o do CPPT
(a que correspondia o art.o 169o dos CPT), concede às partes, no
que ora releva para a economia da decisão a proferir, o direito de
requererem ao Tribunal que proferiu a decisão o esclarecimento de
alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha — cfr. al. a)
do n.o 1 do invocado art.o 669o do CPC.

É assim manifesto que o requerido a mais não poderia conduzir
do que ao eventual esclarecimento do julgado.

Ponto era que, para tanto, no respectivo requerimento o Requerente
invocasse e demonstrasse, evidenciando, alguma obscuridade ou am-
biguidade que a assim sindicada decisão porventura contivesse.

Obscuridade e ambiguidade que, como ensina o insigne Alberto
dos Reis, só se verificam quando a questionada decisão judicial contém
algum passo de ininteligível sentido ou quando alguma passagem do
respectivo texto se preste a interpretações diferentes.

Ora, não só nada disso ocorre na situação ajuizada, como aten-
tamente, aliás, anota a Recorrida Fazenda Pública, como nem sequer
tal vem minimamente alegado ou implicitamente decorre do texto
da alegação ora apresentada, como também sabiamente regista o
Ex.mo Magistrado do Ministério Público.

Como ainda, em substância e rigor jurídicos, o que o Requerente
persegue, agora com o pedido de aclaração de acórdão que, como
vai referido, nem sequer convenientemente identifica, é a alteração
do sentido do julgado.

E ao contrário do que seria adequado à eventual procedência do
pedido de aclaração formulado, é antes evidente que o Requerente
não só entendeu bem claramente o sentido de qualquer daqueles
acórdãos, como os interpretou exactamente no verdadeiro sentido
com que foram proferidos.

Em face do que exposto fica e uma vez que a perseguida alteração
do sentido do julgado não se mostra legalmente possível ou viável
mediante a utilização do referido meio processual [cfr. art.o 669o n.o 1
al. a) do CPC].

E porque nada há a esclarecer, acordam os Juízes desta Secção
em indeferir o pedido de aclaração formulado.

Custas pelo Requerente, fixando a taxa de justiça em 95 Euros.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta
de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Alegação de factos. Com-
petência do Supremo Tribunal Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

Invocando o recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso jurisdicional interposto para o Supremo Tribunal
Administrativo de decisão de um tribunal tributário de 1a
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instância, factos que este último não deu como provados,
o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, não
sendo o Supremo Tribunal Administrativo competente, em
razão da hierarquia, para o apreciar.

Recurso n.o 26517. Recorrente: Jorge António Oliveira Afonso de
Carvalho; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Conselheiro
Dr. Baeta de Queiroz.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (STA):

1.1 - JORGE ANTÓNIO OLIVEIRA AFONSO DE CARVALHO,
residente em Coimbra, recorre da sentença do Mmo. Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Coimbra que julgou improcedente a
“impugnação das alterações ao rendimento colectável declarado” para
efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
relativo ao ano de 1994.

Formula as seguintes conclusões:
«1 - Como resulta da sentença recorrida, o fundamento para que

a impugnação da alteração ao rendimento colectável relativa ao ano
de 1994 fosse julgada improcedente tem a ver com o facto de o ora
recorrente não ter juntado aos autos “documento idóneo” que com-
provasse “o acordo celebrado em 1976 e que foi posteriormente ho-
mologado por sentença judicial”; isto é, é uma questão de prova dos
factos alegados pelo ora recorrente que está na base do indeferimento
da impugnação;

2 - No parágrafo segundo de fls. 4 da sentença recorrida, diz-se:
“Fazendo-o, dir-se-á que a questão em apreço decorre da circunstância
da Administração Fiscal, quanto ao ano de 1994, não haver considerado
ao impugnante a pensão referenciada, no excedente à que consta do
acordo homologado judicialmente, alterando-lhe, assim, a matéria co-
lectável, para efeitos do IRS.” (Sublinhado nosso);

3 - Do referido na conclusão anterior resulta que Administração
Fiscal dá por assente o acordo homologado judicialmente;

4 - Porque o que o recorrente pagou a título de pensão de alimentos
no ano de 1994, na parte que excedia o acordo homologado judi-
cialmente, não havia sido igualmente ratificado em Tribunal, a Ad-
ministração Fiscal entendeu alterar a matéria colectável desse ano;

5 - Se é a própria Administração Fiscal que dá por assente o acordo
homologado judicialmente, alterando apenas naquilo que o excede,
não descortinamos a razão pela qual o ora recorrente teria de com-
provar nos autos a existência desse acordo, como se exige na sentença
recorrida.

6 - O Mo Juiz a quo esqueceu-se que o princípio do inquisitório
está consagrado em pleno no art.o 13o do CPPT;

7 - Pelo que, não sendo a alteração da matéria colectável resultante
da inexistência de qualquer acordo judicial mas sim de as alterações
posteriores ao efectuado inicialmente não terem sido igualmente ho-
mologadas, entendemos, salvo melhor opinião, que a impugnação de-
via proceder sem necessidade de proceder à junção aos autos de
certidão comprovativa do acordo celebrado em 1976;

8 - Por último, reafirmar o que já foi dito na impugnação quanto
a validade das transferências de dinheiro efectuadas, sem esquecer
que já se passaram 19 anos sobre o acordo inicial e, por essa razão,
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ser perfeitamente óbvio que o valor em 1994 terá de ser forçosamente
muito superior ao fixado inicialmente.

Termos em que, revogando-se a sentença recorrida, deve ser julgado
procedente o presente recurso, e, em consequência, anular-se a al-
teração efectuada pela Direcção de Finanças de Coimbra ao ren-
dimento colectável declarado relativamente ao ano de 1994 pelo re-
corrente, com todas as consequências legais.»

1.2 - Não há contra-alegações.
1.3 - A Exma. Procuradora Geral Adjunta junto deste Tribunal

é de parecer que, não versando o recurso, exclusivamente, matéria
de direito, este não é o Tribunal competente para o apreciar.

1.4 - O recorrente nada diz sobre a questão suscitada pelo Ministério
Público.

1.5 - O processo tem os vistos dos Exmos. Adjuntos.
2 - Vem fixada a factualidade seguinte:
«Com a presente “acção” o requerente “impugna” a liquidação

de IRS, do ano de 1994, efectuada pelos Serviços da Administração
Fiscal;

Pois tais Serviços, quanto ao referenciado ano de 1994, não lhe
consideraram a pensão no excedente à que consta de invocado acordo
homologado judicialmente;

Alterando-lhe, assim, a matéria colectável, para efeitos de IRS;
O documento de fls. 5 revela que foram efectuadas, nos termos

aí expressos, as transferências mencionadas;
Tal como as que se referenciam a fls. 6 e 7;
Não consta dos autos qualquer documento que traduza qualquer

acordo sobre a prestação de alimentos invocada;
E que foi, posteriormente, homologado por sentença judicial.»
3 - Suscitou o Ministério Público a incompetência do Tribunal,

em razão da hierarquia, para apreciar o recurso, por se lhe afigurar
que o fundamento deste não assenta, exclusivamente, em matéria
de direito.

Isto porque o recorrente faz, nas conclusões 3, 5 e 8 das suas
alegações, várias afirmações factuais: “(...) que Administração Fiscal
dá por assente o acordo homologado judicialmente”; que “(...) é a
própria Administração Fiscal que dá por assente o acordo homologado
judicialmente; e que “já se passaram 19 anos sobre o acordo inicial
e, por essa razão, ser perfeitamente óbvio que o valor em 1994 terá
de ser forçosamente muito superior ao fixado inicialmente”.

Destes factos, que a sentença recorrida não estabeleceu, pretende
retirar efeitos jurídicos: que a impugnação devia proceder, sem ne-
cessidade de prova da existência de acordo judicialmente homologado,
já porque tal existência é admitida pela Fazenda, já porque “é óbvio”
que, por terem decorrido dezanove anos sobre o acordo inicial, o
valor da pensão que paga “terá de ser forçosamente muito superior
ao fixado inicialmente”.

Temos, destarte, que, tal como considerou a Exma. Procurado-
ra-Geral Adjunta, o recorrente afirma uma factualidade diferente,
por mais alargada, da que foi estabelecida na decisão recorrida e,
por isso, pretende ser outra, que não a adoptada, a solução de direito
a dar à questão.

Nestes termos, o recurso não versa, exclusivamente, matéria de
direito, e este não é, em razão da hierarquia, o Tribunal competente
para o apreciar, face ao estabelecido no artigo 32o n.o 1 alínea b)
e 41o n.o 1 alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais.
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Na verdade, para estabelecer a competência do Tribunal, tudo o
que importa é saber se vêm alegados factos diferentes dos fixados
pela 1a instância, ou por contrários, ou por omissos. Afirmados esses
factos, para concluir pela incompetência deste Tribunal não importa
a sua relevância, ou dos juízos valorativos sobre eles construídos.
Basta que as conclusões das alegações de recurso incluam matéria
de facto não coincidente com a fixada na decisão recorrida para que
o recurso não verse, exclusivamente, matéria de direito. E não in-
cidindo, unicamente, sobre matéria de direito, não é este Tribunal,
mas o Tribunal Central Administrativo, o competente para apreciar
o recurso, face às invocadas disposições legais.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em julgar o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
apreciar o recurso, por competente ser a Secção de Contencioso Tri-
butário do Tribunal Central Administrativo.

Custas a cargo do recorrente, com 75 euros de taxa de justiça
e 50 % de procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Baeta de Queiroz (relator) — Ben-
jamim Rodrigues — Fonseca Limão.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Há nulidade de acórdão por omissão de pronúncia quando
é posta a questão de saber se as facturas são ou não falsas
e o tribunal não aprecia essa questão.

Recurso n.o 26 639. Recorrente: Ângelo Alves da Silva; Recorrida: Fa-
zenda Pública; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Almeida Lopes.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:

Com base em erro e manifesto excesso na matéria tributável quan-
tificada e em inexistência de matéria colectável, o contribuinte Ângelo
Alves da Silva, residente em Oliveira do Hospital, deduziu impugnação
judicial contra os actos da liquidação de IVA dos anos de 1990 e
1991, praticados pela respectiva Repartição de Finanças.

Por sentença de fls. 234 e seguintes, o Tribunal Tributário de Coim-
bra julgou a impugnação judicial improcedente.

O contribuinte recorreu dessa sentença para o TCA, tendo este
tribunal superior negado provimento ao recurso, com um voto de
vencido sobre omissão de pronúncia.

Continuando a não se conformar, o contribuinte recorreu para este
STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 306 e seguintes,
nas quais concluiu pela nulidade do acórdão por omissão de pronúncia
e pelo erro de julgamento.

2073

Não houve contra-alegações.
Neste STA, o Mo Po emitiu douto parecer nos termos do qual

se deve negar provimento ao recurso.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se o acórdão

recorrido enferma de nulidade por omissão de pronúncia.
Entende este STA que houve omissão de pronúncia sobre a questão

posta, de saber se são ou não falsas as facturas. Não basta concluir
que as facturas são falsas. É obrigatório “conhecer” dessa questão,
isto é, apreciar juridicamente o problema. Foi violado o disposto no
arto 668o, no 1, al. d), do CPC.

Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder pro-
vimento ao recurso, em anular o acórdão recorrido e em ordenar
que os autos baixem ao TCA para novo julgamento com os mesmos
juízes, se possível.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Impugnação judicial. Juros compensatórios. Fundamentação
do acto tributário. Conhecimento de vícios não arguidos
na petição. Âmbito do recurso jurisdicional. Falta de no-
tificação da fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Estando indicados, em nota de liquidação de juros com-
pensatórios, os elementos em que a administração tri-
butária se baseou para os calcular (designadamente o
imposto a que se reportam, a quantia liquidada sobre
que recaem, a taxa de juro e o número de dias con-
siderado, bem como a disposição legal que a adminis-
tração tributária entendeu servir de suporte à liquidação),
esta encontra-se suficientemente fundamentada, pois é
possível com esses elementos saber quais as razões por
que a administração tributária liquidou os juros com-
pensatórios no montante indicado.

2 — A eventual divergência entre estes elementos e os que
deveriam ser considerados, poderá constituir vício de vio-
lação de lei, por erro nos pressupostos de facto, mas não
vício de forma por falta de fundamentação.

3 — Não podem ser conhecidos em recurso jurisdicional vícios
geradores de mera anulabilidade que não foram arguidos
tempestivamente na petição de recurso contencioso, se
o impugnante já dispunha, quando a apresentou, de todos
os elementos que lhe permitiriam fazer a respectiva
arguição.
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4 — A falta de notificação da fundamentação do acto tri-
butário, no momento em que este foi notificado, fica
sanada se o destinatário fez uso da faculdade prevista
no art. 22.o do C.P.T. e a fundamentação em falta lhe
foi comunicada posteriormente.

Recurso n.o 26 680. Recorrente: Irmãos Melo — SOC. CARPINTA-
RIA CONST. CIVIL LDa; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Cons. Dr. Jorge de Sousa.

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

1 — IRMÃOS MELO, SOCIEDADE DE CARPINTARIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, impugnou judicialmente uma liqui-
dação de juros compensatórios de I.V.A. referente aos meses de Abril,
Maio e Junho de 1993.

O Tribunal Tributário de 1a Instância de Viseu julgou a impugnação
improcedente.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso jurisdicional para este
Supremo Tribunal Administrativo, que veio a declarar-se hierarqui-
camente incompetente para o conhecimento do recurso.

Remetido o processo ao Tribunal Central Administrativo, veio este
a negar provimento ao recurso.

Novamente inconformada, a impugnante interpôs o presente re-
curso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando ale-
gações com as seguintes conclusões:

1 — A Administração Fiscal, no caso vertente, dado que os juros
compensatórios de IVA objecto da presente impugnação tiveram a sua
génese e fundamento na liquidação de IVA de 1993 segundo métodos
indiciários, recorreu a este método na determinação desses juros com-
pensatórios, por aplicação do disposto nos artigos 51o a 56 do CIRC
e 82 e segts. do CIVA, tendo, desse modo, violado o artigo 104o, n.o 2
da C. da R. Portuguesa.

2 — A determinação da matéria colectável fundou-se pretensamente
em inexactidões e irregularidades na contabilização das operações da
empresa e indícios de que a contabilidade da impugnante não reflectia
a sua exacta situação patrimonial e o resultado efectivamente obtido.

3 — O acto tributário consubstanciado na nota de liquidação — con-
forme Doc. n.o 2 junto com o requerimento inicial de impugnação —
não se encontra fundamentado, nem de facto, nem de direito.

4 — E do elenco dos factos provados também não resulta que esteja
fundamentado o acto tributário.

5 É, por isso, estranho que o douto acórdão recorrido sustente, em
sentido contrário ao entendimento da 1a Instância, que a fundamentação
do acto tributário consta da nota de liquidação, quando é certo e verdade
que os elementos dela constantes não conjugam entre si e não é possível
entender como se chegou ao montante de juros compensatórios cuja
liquidação ora vem impugnada.

6 — Além de que o Sr. Director de Serviços ao praticar o acto tributário,
fê-lo com preterição da competência do Sr. Chefe da Repartição de
Finanças para a prática do mesmo.

7 — Também o relatório dos serviços de fiscalização não é mais do
que uma mera informação/proposta, que não contém em si a funda-
mentação do acto tributário, como defende a 1a Instância.
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8 — E, assim, para além do que vem dito quanto à nota de liquidação,
não entende a impugnante que operações levou a efeito a Administração
para encontrar o montante de juros compensatórios ora impugnado,
em face designadamente do ponto 6.2.2.4 do referido relatório, que apre-
senta um valor de correcção nulo e um lucro tributável em 9.1.4 de
470.253$00 (quatrocentos e setenta mil duzentos e cinquenta e três
escudos).

9 — Se fosse de considerar, por mera hipótese, que o acto adminis-
trativo se encontra fundamentado, certo é que a impugnante não foi
notificada dessa fundamentação.

10 — E assim sendo, como é, “tal falta de notificação constitui pre-
terição de formalidade ou vício de forma do processo de liquidação,
invalidando esta”, como decidiu este STA — Ac. Doutrinais, Ano
XXXIX, n.o 458, págs. 195 a 207.

11 — No entanto, não tendo sido notificada à impugnante a fun-
damentação do acto tributário, a Administração Fiscal violou, com pre-
terição do direito de audiência prévia, os seus direitos e garantias, tu-
telados pelos artigos 53o e 54o do CIRC e 268o, n.o 3 da C. R. Portuguesa,
como também decidiu este STA — Ac. Doutrinais, Ano XXXIX, n.o
466, págs. 1275 a 1283.

12 — O douto acórdão recorrido violou, assim, por aplicação dos
artigos 51o e 52o do CIRC e 82o e segts., do CIVA, o artigo 104o, n.o
2 da C. da R. Portuguesa; os artigos 21o do C. P. Tributário, 123o

e 125o do C. P. Administrativo e 268o, n.o 3 da C. da R. Portuguesa,
por falta de fundamentação do acto tributário; o artigo 52o do CIVA,
por preterição de competência; e, na hipótese de se considerar que o
acto tributário se encontra fundamentado, os artigos 21o, n.o 2 do C.
P. Tributário, 53o do CIRC, 66o do C. P. Administrativo e 268o da
C. da R. Portuguesa, por falta de notificação da fundamentação à
impugnante.

13 — Em todo o caso, dado que a presente liquidação depende da
liquidação de IVA do ano de 1993, que foi impugnada autonomamente,
os presentes autos deveriam ser suspensos até decisão daquela impug-
nação, para, assim, se evitar a eventual contradição de julgados, pelo
que o Tribunal recorrido violou o disposto no artigo 279o, n.o 1 do
C. P. Civil.

NESTES TERMOS e nos melhores de direito, que mui doutamente
serão supridos, deve conceder-se provimento ao presente recurso e, con-
sequentemente, revogando-se o acórdão recorrido:

a) Declarar-se que a Administração Fiscal recorreu aos métodos in-
diciários na determinação da matéria colectável, por aplicação dos artigos
51o e 52o do CIRC e 82o e sgts. do CIVA, violando, assim, o disposto
no n.o 2 do artigo 104o da C. da R. Portuguesa;

b) Se assim se não entender, declarar-se nulo e de nenhum efeito
o acto tributário, por não se encontrar fundamentado, nem de facto,
nem de direito, bem como o douto acórdão recorrido, por violação dos
artigos 21o do C. P. Tributário, 123o e 125o do C. P. Administrativo
e 268o, n.o 3 da C. da R. Portuguesa;

c) Sendo outro ainda o entendimento, declarar-se ineficaz o acto tri-
butário, dada sua falta de notificação à impugnante, por violação dos
artigos 21o, n.o 2 do C. P. Tributário, 66o do C. P. Administrativo e
268o da C. da R. Portuguesa;

d) Em qualquer dos casos, deve suspender-se previamente a instância
até decisão relativa à impugnação de IVA do ano de 1993.

Não foram apresentadas contra-alegações.
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Num primeiro parecer, a Excelentíssima Procuradora-Geral Ad-
junta pronunciou-se no sentido de ser suspensa a instância até que
fosse proferido acórdão no processo n.o 26530, conexionado com o
presente processo.

Entretanto, foi proferido esse acórdão, pelo que foi aberta nova
vista à Excelentíssima Procuradora-Geral Adjunta, que emitiu douto
parecer nos seguintes termos:

A liquidação de I.V.A. impugnada firmou-se na ordem jurídica.
Constando do acórdão ter a mesma resultado de correcções técnicas,

nos termos do art. 82.o, n.o 3, do C.I.V.A., com fundamento no facto
de a impugnante ter deduzido imposto relativo a operações simuladas
e mencionado em documentos sem os requisitos legais.

E, face à matéria de facto dada como provada no acórdão recorrido,
n.os 1 e 6 (fls. 64 e 65), conclui-se que se não verifica a falta de fun-
damentação do acto de liquidação dos juros compensatórios, mas a
falta da respectiva notificação. Inexistindo, assim, a invocada violação
dos arts. 21.o do C.P.T. e 268.o, n.o 3, da C.R.P.

Não merecendo o recurso provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — No acórdão recorrido deu-se como assente a seguinte matéria

de facto:
1) A impugnante foi notificada em 24 de Julho de 1995 da liquidação

de juros compensatórios n.o 95144228, referentes a Abril, Maio e Junho
do ano de 1993, no montante de 238.654$00 — doc. de fls. 8;

2) Nessa notificação constava que a fundamentação se encontrava
desenvolvida na nota de liquidação enviada pela Repartição de Finan-
ças — doc. de fls. 8;

3) Consta ainda como motivo da liquidação o seguinte: “Juros com-
pensatórios calculados nos termos do art. 89o do Código do IVA. A
nota de liquidação onde constam os respectivos fundamentos pode ser
solicitada na Repartição de Finanças competente” — doc. de fls. 8;

4) Foi entregue à impugnante a nota de liquidação, a pedido da
impugnante.

5) A impugnação foi instaurada em 3-10-95 — cfr. fls. 2.
6) A nota de liquidação dos juros compensatórios impugnados en-

contra-se documentada a fls. 9, nela constando a identificação da en-
tidade que a efectuou e a identificação do sujeito passivo, a referência
do período a que se reporta (juros compensatórios de 1-04-93 a 30-06-93)
e, ainda, a seguinte fundamentação:

«Liquidados nos termos do n.o 2 do artigo 89o do Código do IVA
e sobre 592.093$00: Número de dias: 613; Taxa de juro (mês): 2 %
Valor dos juros: 238.654$00; Total dos juros: 238.654$00».

A estes factos há que aditar ainda, ao abrigo do preceituado no
n.o 2 do art. 722.o, o facto, provado por documento autêntico, de
este S.T.A., por acórdão de 6-2-2002, ter negado provimento ao re-
curso jurisdicional interposto de acórdão do Tribunal Central Ad-
ministrativo que confirmou a sentença da 1.a instância que julgara
improcedente a impugnação da liquidação adicional de I.V.A. n.o
95144231, referente ao ano de 1993, em que é sujeito passivo a im-
pugnante no presente processo.

3 — É objecto do presente processo uma liquidação de juros com-
pensatórios, relativos a I.V.A. do ano de 1995, liquidado adicio-
nalmente.

Como se vê pelo referido acórdão de 6-2-2002, transitado em jul-
gado, tem de considerar-se assente que a liquidação adicional se ba-
seou em correcções técnicas, nos termos do art. 82.o, n.o 3, do C.I.V.A.,
e não na utilização de métodos indiciários.
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Por isso, está afastada a possibilidade de a liquidação impugnada
enfermar do vício de violação do art. 104.o, n.o 2, da C.R.P., que
a impugnante faz derivar da alegada utilização de métodos indiciários.

4 — A impugnante defende que o acto impugnado não está su-
ficientemente fundamentado.

Ao tempo em que foi praticado o acto impugnado, o direito à
fundamentação estava reconhecido no n.o 3 do art. 268.o da C.R.P.,
na redacção de 1992, e no art. 21.o do C.P.T., relativamente aos actos
que afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos em ma-
téria tributária, estabelecendo o n.o 1 deste último artigo que as de-
cisões conterão os fundamentos de facto e de direito.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
a fundamentação é suficiente quando permite a um destinatário nor-
mal aperceber-se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo
autor do acto para proferir a decisão, isto é, quando aquele possa
conhecer as razões por que o autor do acto decidiu como decidiu
e não de forma diferente.

O acto impugnado no presente processo é apenas o de liquidação
de juros compensatórios e não o de liquidação adicional de I.V.A.
que lhe está subjacente.

Por isso, é apenas em relação àquele acto que tem de aferir-se
a suficiência da fundamentação.

Na nota de liquidação que consta de fls. 9, efectuada em 4-7-95,
refere-se que ela se reporta ao período de 1-4-93 a 30-6-93, que os
juros compensatórios, no valor de 238.854$00 foram liquidados nos
termos do n.o 2 do art. 89.o do C.I.V.A., sobre a quantia de 592.093$00,
com base na taxa de juro de 2 % ao mês e 613 dias.

Estão, assim, indicados os elementos em que a administração tri-
butária se baseou para calcular os juros compensatórios, pelo que
se sabe qual o suporte legal e os elementos fácticos utilizados.

Por isso, conhecem-se as razões por que a administração tributária
liquidou os juros compensatórios no montante indicado.

Se, eventualmente, como a Recorrente sustenta no presente recurso
jurisdicional, os elementos invocados pela administração tributária
não fossem os que deveriam ser utilizados, designadamente por não
ser esse o montante de I.V.A. a considerar, ou não fosse possível
chegar ao resultado obtido (por as contas estarem erradas ou os ele-
mentos de cálculo a ter em conta não serem os utilizados), estar-se-ia
perante vícios de violação de lei, por erro nos pressupostos de facto,
mas não de vício de forma por falta de fundamentação, pois este
só existiria se fossem desconhecidos os elementos de facto e de direito
em que a administração tributária se baseou. O conhecimento deste
hipotético vício de violação de lei não é possível no presente recurso
jurisdicional, pois, não sendo gerador de nulidade, mas de mera anu-
labilidade (arts. 133.o e 135.o do C.P.A.), a impugnante não o referiu
na petição de impugnação, dentro do prazo legal para impugnação
de actos de liquidação com fundamento em vícios geradores de anu-
labilidade, apesar de dispor já de todos os elementos que lhe per-
mitiriam fazer a respectiva arguição, que acabou por ser efectuada
após o esgotamento do prazo em que era legalmente admissível.

Assim, a liquidação impugnada não enferma do vício de forma,
por falta de fundamentação, que a impugnante lhe imputa.

5 — Refere a impugnante que o Senhor Director de Serviços, ao
praticar o acto tributário, fê-lo com preterição da competência do
Senhor Chefe da Repartição de Finanças.
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Trata-se de uma questão que, embora tenha sido submetida à apre-
ciação do Tribunal Central Administrativo, não foi conhecida no acór-
dão recorrido.

Por outro lado, esse hipotético vício não foi arguido na petição
de impugnação, pelo que, pelo que se disse no ponto anterior, não
se tratando de vício gerador de nulidade, não é possível conhecer
dele, por falta de arguição tempestiva, dentro do prazo legal de im-
pugnação de actos de liquidação anuláveis, previsto no art. 123.o do
C.P.T., quando a impugnante já dispunha de informação, veiculada
pela notificação que consta de fls. 8, sobe a autoria do acto.

6 — A impugnante refere ainda que a fundamentação não lhe foi
notificada, o que constitui preterição de formalidade.

O direito à notificação da fundamentação do acto tributário é re-
conhecido pelo n.o 2 do art. 21o do C.P.T.

No entanto, o art. 22.o do mesmo Código estabelece que «se a
comunicação ou notificação da decisão em matéria tributária não con-
tiver a sua fundamentação legal, bem como outros requisitos exigidos
pelas leis tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro
do prazo para reclamação, recurso ou impugnação que desta decisão
caiba, se inferior, requerer a notificação dos que tenham sido omitidos
ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pa-
gamento» e que «se o interessado usar da faculdade concedida no número
anterior, o prazo para a reclamação ou para a impugnação judicial
conta-se a partir da notificação ou da entrega da certidão que tenha
sido requerida».

Está-se, aqui, perante um meio de sanação da deficiência que con-
substancia a falta de notificação da fundamentação.

No caso em apreço, como resulta do ponto 4 da matéria de facto
fixada, a nota de liquidação referida foi entregue à impugnante, a
seu pedido.

Por isso, a preterição da referida formalidade está sanada.
7 — Refere também a impugnante a violação do direito de audiência

prévia.
Trata-se, também aqui, de um vício meramente gerador de anu-

labilidade, que não foi arguido tempestivamente, não sendo referido
na petição, apesar de a impugnante já ter toda a informação que
lhe permitira arguí-lo, pelo que, pelo que atrás se referiu, não pode
ser apreciado, por intempestividade de arguição.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.

Custas pela Recorrente, com procuradoria de 40 %.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão
de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Alteração
da actividade. Dedutibilidade de prejuízos fiscais. Aplicação
da lei no tempo. Conhecimento em substituição pelo Tri-
bunal de Recurso.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O n.o 2 do art. 3.o deste Decreto-Lei n.o 18/97, de 21 de
Janeiro, ao referir que as alterações introduzidas no
art. 46.o do C.I.R.C. «só se aplicam às menos valias e
aos prejuízos fiscais apurados a partir do exercício de
1996» reporta-se apenas às alterações por ele próprio in-
troduzidas naquele art. 46.o

2 — O art. 715.o, n.o 2, do C.P.C. é aplicável aos recursos
interpostos para o Supremo Tribunal Administrativo em
que este tem poderes de cognição restritos a matéria de
direito.

3 — Antes da vigência da L.G.T., na falta de disposição es-
pecial de direito transitório, a aplicação no tempo das
normas tributárias era regulada pelo Código Civil, de-
signadamente pelo seu art. 12.o

4 — Sendo o n.o 7 do art. 46.o do C.I.R.C., aditado pela
Lei n.o 39-B/94, de 27 de Dezembro, uma norma que
determina o efeito de factos (alteração da actividade),
o efeito nele previsto apenas é atribuído a factos que
ocorram após a sua entrada em vigor.

5 — Para efeitos da obrigação de pagamento de juros indem-
nizatórios, imposta à administração tributária pelos
arts. 24.o, n.o 1 do C.P.T., 43.o da L.G.T. e 111.o, n.o 6,
do C.I.R.C. (redacção anterior ao Decreto-Lei
n.o 198/2001, de 3 de Julho), havendo um erro de direito
na liquidação e sendo ela efectuada pelos serviços, é à
administração que é imputável esse erro, sempre que a
errada aplicação da lei não tenha por base qualquer in-
formação do contribuinte.

6 — Esta imputabilidade do erro aos serviços é independente
da demonstração da culpa de qualquer dos seus fun-
cionários ao efectuar liquidação afectada por erro, po-
dendo servir de base à responsabilidade por juros indem-
nizatórios a falta do próprio serviço, globalmente con-
siderado.

Recurso n.o 26 688. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: GON-
VARRI PRODUTOS SIDERÚRGICOS, S. A., anteriormente CO-
SIDER - COMP. DE SERV. SIDERÚRGICOS, S. A.; Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Jorge de Sousa.

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

1 - COSIDER - COMPANHIA DE SERVIÇOS SIDERÚRGI-
COS, S. A., impugnou judicialmente à liquidação de I.R.C. relativa
ao ano de 1996.

O Tribunal Tributário de 1.a Instância de Setúbal julgou procedente
a impugnação.

Inconformada a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para
este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegações com
as seguintes conclusões:

a) O n.o 2 do art.o 3.o do DL. 18/97 só se refere à alteração do
prazo de 5 para 6 anos.

b) O n.o 7 do art. 46o do CIRC não foi alterado pelo DL 18/97.
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c) Só em relação ao prazo é que se pode pôr a questão do reporte
de menos-valias e prejuízos.

A impugnante contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
A) A liquidação em apreço é ilegal por se fundar na aplicação re-

troactiva da norma substantiva e de incidência constante do artigo 46o,
n.o 7, do CIRC à alegada alteração substancial da actividade da Cosider
durante a vigência do artigo 103o, n.o 3, da CRP.

Mesmo que assim não se entendesse,
B) A liquidação é, também, ilegal por se fundar na aplicação re-

troactiva da norma substantiva e de incidência constante do artigo 46o,
n.o 7, do CIRC à alegada alteração substancial da actividade da Cosider
com ofensa do artigo 12o do CC e do princípio geral da não aplicação
retroactiva da lei.

C) Aliás, essa é a única solução compatível com o princípio da se-
gurança jurídica e dos direitos adquiridos e que resulta, ainda, da in-
terpretação do mecanismo do artigo 46o, n.o 8, do CIRC.

D) A liquidação em causa é ilegal e, consequentemente, também o
é a liquidação de juros compensatórios, razão pela qual devem ser
anuladas.

E) Deve ser integralmente mantida a Douta decisão proferida pelo
Ilustre Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, ainda que com
fundamentos diferentes daqueles em que se baseou a sentença do Tribunal
a quo nos termos do artigo 664o do Código de Processo Civil.

A Excelentíssima Procuradora-Geral Adjunta emitiu douto parecer
no sentido do não provimento do recurso, manifestando concordância
com a decisão recorrida.

2 - Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:

1o - A Cosider - Companhia de Serviços Siderúrgicos, S. A., quando
foi constituída, tinha como objecto social a exploração de um centro
de produção que consistia na aquisição e importação de chapa de aço
e sua transformação em produtos siderúrgicos, bem como a sua
comercialização.

2o - No ano de 1993 foi adquirido 99.99 % do seu capital pela sociedade
Gonvarri Industrial, S. A., com sede em Madrid.

3o - Em 1993 foi constituída outra sociedade denominada Gonvarri
Produtos Siderúrgicos, S. A., que fica a partilhar as instalações da Cosider.

4o - A Cosider entregou em 26/3/96 uma declaração de alterações,
alterando a sua actividade para “comércio por grosso de ferro e aço”,
produzindo efeitos a partir de 1/1/94, data em que cede o seu quadro
de pessoal à Gonvarri e vende todo o equipamento.

5o - A sociedade Cosider - Companhia de Serviços Siderúrgicos, S. A.,
foi notificada nos termos do arto 64o do Código de Processo Tributário,
a 27/1/98, por carta registada, da liquidação de IRC referente ao exercício
de 1996.

6o - Foi-lhe liquidada uma importância final a pagar de
esc.: 153.677.056$00, correspondente a um montante de imposto de
esc.: 130.493.634$00, ao qual acrescem a derrama no valor de
esc.: 13.079.783$00 e o montante de esc.: 9.799.445$00 de juros com-
pensatórios, liquidação esta paga em 29/5/98.

7o - Os serviços de fiscalização entenderam que em 1994 ocorreu
uma alteração da actividade da contribuinte e nos termos do arto 46.o
n.o 7 do CIRC a empresa deixou de poder deduzir ao seu lucro tributável
prejuízos fiscais ocorridos em exercícios anteriores à referida alteração.

2081

8o - A impugnação deu entrada em 2/6/98.
3 - A administração tributária entendeu que em 1994 ocorreu uma

alteração da actividade da impugnante e que, por força do preceituado
no n.o 7 do art. 46.o do C.I.R.C. ela deixou de poder deduzir ao
seu lucro tributável prejuízos fiscais ocorridos em exercícios anteriores.

Na sentença recorrida, entendeu-se que este n.o 7 do art. 46.o,
introduzido pela Lei n.o 39-B/94, de 27 de Dezembro, só se aplica
às menos-valias e prejuízos apurados a partir de 1996, inclusive, por
força do preceituado no art. 3.o, n.o 2 do Decreto-Lei n.o 18/97, de
21 de Janeiro.

O Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública defende no
presente recurso que o n.o 2 do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 18/97
só se refere à alteração do prazo de 5 para 6 anos, que efectuou,
não tendo alterado o n.o 7 do art. 46.o, pelo que este se aplicará
à situação dos autos. Defende ainda que, a não se entender assim,
esta norma do Decreto-Lei n.o 18/97 será inconstitucional.

4 - A redacção inicial do n.o 1 do art. 46.o do C.I.R.C. era a seguinte:
1 - Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos termos

das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros tributáveis, ha-
vendo-os, de um ou mais dos cinco exercícios posteriores.

A Lei n.o 39-B/94, de 27 de Dezembro, aditou a este art. 46o um
n.o 7, com a seguinte redacção:

7 - O previsto no n.o 1 deste artigo deixará de ser aplicável quando
se verificar, à data do termo do período de tributação em que é efectuada
a dedução, que foi modificado o objecto social da entidade a que respeita
ou alterada, de forma substancial, a natureza da actividade anteriormente
exercida.

Foi com base neste n.o 7 que a administração, tributária entendeu
que por ter ocorrido uma alteração da actividade da impugnante,
ela não podia deduzir ao lucro tributável do exercício de 1996 prejuízos
fiscais ocorridos em exercícios anteriores.

Esta Lei n.o 39-B/94, que aprovou o Orçamento do Estado para
1995, não contém qualquer disposição especial relativa à entrada em
vigor daquele n.o 7 do art. 46.o

Com o Decreto-Lei n.o 18/97, de 21 de Janeiro, a redacção deste
n.o 1 passou a ser a seguinte:

1 - Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos termos
das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros tributáveis, ha-
vendo-os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.

Houve, assim, apenas alteração do número de exercícios posteriores
àquele em que se verificaram prejuízos fiscais em que é permitida
a sua dedução, que passou de cinco para seis.

Foi esta a única alteração introduzida por este diploma naquele
art. 46o.

No n.o 2 do art. 3.o deste Decreto-Lei n.o 18/97, incluiu-se uma
disposição especial de direito transitório em que se estabelece que,
«as alterações introduzidas aos artigos 46o e 47o só se aplicam às me-
nos-valias e aos prejuízos fiscais apurados a partir do exercício de 1996,
inclusive».

Naturalmente que esta disposição, no que concerne ao art. 46.o,
reporta-se à única alteração introduzida no n.o 1 por este Decreto-Lei
n.o 18/97 e não a alterações anteriormente introduzidas naquele
art. 46.o, designadamente as operadas pela Lei n.o 39-B/94, ao aditar
o n.o 7.

Por isso, não se pode fazer derivar deste Decreto-Lei n.o 18/97
uma definição do campo de aplicabilidade deste n.o 7 do art. 46.o



(1) Trata-se de situação diferente da que, também relativa a conhecimento em substituição,
se prevê no art. 753.o, n.o 1 do C.P.C., para os casos em que o tribunal recorrido não
conheceu do mérito da causa, pois, para estes, existe a norma especial do n.o 2 do art. 762.o
do C.P.C., que será aplicável em todos os casos em que o Supremo Tribunal Administrativo
tem poderes de cognição limitados a matéria de direito.

(2) Não estava em vigor, então, o art. 12.o da L.G.T., que só entrou em vigor em 1999.
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Por outro lado, como resulta do próprio texto daquela disposição
de direito transitório, ela reporta-se às «alterações introduzidas» e não
à globalidade do n.o 1 do art. 46.o, pelo que tem de se entender
que, relativamente a mais-valias e prejuízos fiscais apurados até ao
exercício de 1995, inclusive, se aplica a redacção anterior desta norma.

Assim, não pode aceitar-se a interpretação adoptada na sentença
recorrida, ao entender-se que desta disposição de direito transitório
resulta que aquele n.o 7 não pode aplicar-se a prejuízos anteriores
a 1996.

5 - Na sentença recorrida, julgou-se procedente a impugnação por
se ter entendido que a aplicação do n.o 7 do art. 46.o era afastada
pelo n.o 2 do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 18/97, não se conhecendo
das restantes questões suscitadas, por ficar prejudicado o seu co-
nhecimento.

Perante a revogação da sentença recorrida que decorre do que
se expôs, coloca-se a questão da possibilidade de conhecimento em
substituição, em conformidade com o preceituado no art. 715.o, n.o 2,
do C.P.C., subsidiariamente aplicável, por força do preceituado no
art. 281o do C.P.P.T. e dos arts. 749.o e 762.o, n.o 1, do C.P.C.

A aplicação deste art. 715.o, n.o 2, aos recursos interpostos para
o Supremo Tribunal Administrativo em que este tem poderes de cog-
nição restritos a matéria de direito impõe-se por o art. 726.o do C.P.C.
não afastar a aplicação daquele n.o 2 do art. 715.o (mas apenas do
seu n.o 1) aos recursos de revista (1).

Assim, notificadas as partes para se pronunciarem, em conformi-
dade com o preceituado no n.o 3 do art. 715.o, passar-se-á a apreciar
as outras questões colocadas.

6 - A primeira questão de que o Tribunal Tributário de 1.a Instância
se absteve de conhecer foi a da possibilidade de aplicação retroactiva
do n.o 7 do art. 46.o do C.I.R.C.

Como se referiu, este n.o 7 foi aditado pela Lei n.o 39-B/94, de
27 de Dezembro, e os prejuízos fiscais que a administração tributária
considerou não dedutíveis ao lucro tributável da impugnante, relativo
ao ano de 1996, foram determinados em anos anteriores a 1994, ano
este em que a administração tributária entendeu ter ocorrido a al-
teração da actividade da impugnante.

A Lei n.o 39-B/94 não contém qualquer disposição especial relativa
à entrada em vigor daquele n.o 7 do art. 46.o, pelo que a questão
da sua aplicação no tempo é determinada pelo art. 12.o do Código
Civil, que estabelece o princípio geral em matéria de aplicação das
leis no tempo (2).

Este art. 12.o estabelece 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 di-
rectamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos

(3) Este n.o 6, na redacção do Decreto-Lei n.o 472/99, estabelece que «sempre que, estando
pago o imposto, se determine, em processo gracioso ou judicial, que na liquidação houve erro
imputável aos serviços, serão liquidados juros indemnizatórios nos termos do artigo 43.o da
lei geral tributária».
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factos que lhes deram origem, entender-se-á que a lei abrange as próprias
relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor.

No caso em apreço, não se está perante uma situação em que
seja por lei atribuída eficácia retroactiva, nem perante a regulação
directa do conteúdo de relações jurídicas, pelo que é inquestionável
que aquele n.o 7 do art. 46.o só se aplica a factos futuros, por força
tanto da primeira parte do n.o 1 como da primeira parte do n.o 2
(efeitos de factos).

Assim, sendo este n.o 7 do art. 46.o uma norma que determina
o efeito de factos (alteração da actividade), o efeito nele previsto
apenas é atribuído a factos que ocorram após a sua entrada em vigor,
que ocorreu em 1-1-95, por força do disposto no art. 2.o, n.o 1, da
Lei n.o 6/83, de 29 de Julho, vigente em 1994.

No caso dos autos, vem provado que a alteração da actividade
da impugnante ocorreu em 1994, pelo que é de afastar a possibilidade
de aplicação do preceituado naquele n.o 7 do art. 46.o, que constituiria
aplicação retroactiva não prevista na lei.

Por isso, o acto de liquidação impugnado que, fazendo aplicação
deste n.o 7 do art. 46.o, não aceitou a dedutibilidade, relativamente
ao lucro tributável do ano de 1996, de prejuízos fiscais anteriores
a 1994, por a impugnante ter neste ano alterado a sua actividade,
enferma de vício de violação de lei, designadamente aquele art.o 12.o,
n.os 1 e 2, do Código Civil, que justifica a sua anulação (art. 135.o
do C.P.A.).

7 - Sendo anulado o acto de liquidação, fica prejudicado o co-
nhecimento das questões de saber se houve ou não alteração da ac-
tividade da impugnante e se havia lugar a pagamento de juros com-
pensatórios, resultantes de atraso naquela liquidação.

Assim, fica para apreciar apenas a questão de saber se a impugnante
tem direito a juros indemnizatórios, como pediu.

O art. 24.o, n.o 1, do C.P.T., vigente no momento em que foi pra-
ticado o acto de liquidação impugnado estabelece que «haverá direito
a juros indemnizatórios a favor do contribuinte quando, em reclamação
graciosa ou processo judicial, se determine que houve erro imputável
aos serviços».

Com alcance idêntico, o art. 43.o, n.o 1, da L.G.T. estabelece que
«são devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação
graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços
de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior
ao legalmente devido», norma esta para que remete expressamente
o n.o 6 do art. 111.o do C.I.R.C. na redacção introduzida pelo De-
creto-Lei n.o 472/99, de 8 de Novembro (3).

Ainda no mesmo sentido, na redacção deste n.o 6 do art 111.o
introduzida pelo Decreto-Lei n.o 7/96, de 7 de Fevereiro, estabelecia-se
que «sempre que, estando pago o imposto, se determine, em processo
gracioso ou judicial, que na liquidação houve erro imputável aos serviços,
serão devidos juros indemnizatórios a favor do contribuinte a taxa idêntica
à aplicável aos juros compensatórios a favor do Estado, contados dia
a dia, desde a data do pagamento do imposto até à data da emissão
da nota de crédito na qual são incluídos».



(4) Neste sentido, pode ver-se Freitas DO AMARAL, Direito Administrativo, volume III,
página 503.
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Havendo um erro de direito na liquidação e sendo ela efectuada
pelos serviços, é à administração tributária que é imputável esse erro,
sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer
informação do contribuinte.

Por outro lado, esta imputabilidade aos serviços é independente
da demonstração da culpa de qualquer dos seus funcionários ao efec-
tuar liquidação afectada por erro.

Na verdade, a letra da lei, ao referir a imputabilidade do erro
aos serviços, aponta manifestamente no sentido de poder servir de
base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do próprio
serviço, globalmente considerado, como, aliás, é admitido em geral (4).
A administração tributária está genericamente obrigada a actuar em
conformidade com a lei (arts. 266.o, n.o 1, da C.R.P. e 55.o da L.G.T.),
pelo que, independentemente da prova da culpa de qualquer das
pessoas ou entidades que a integram, qualquer ilegalidade não re-
sultante de uma actuação do sujeito passivo será imputável aos pró-
prios serviços.

Assim, justifica-se a condenação da administração tributária a pagar
juros indemnizatórios à impugnante, contados desde 29-5-98 (data
em que ocorreu o pagamento, referida no ponto 6.o da matéria de
facto fixada) até à data da emissão da nota de crédito a favor da
impugnante (art. 61.o, n.o 3, do C.P.P.T.).

Termos em que acordam em:
- conceder provimento ao recurso;
- revogar a sentença recorrida;
- conhecendo em substituição julgar procedente a impugnação;
- condenar a entidade liquidadora a pagar à impugnaste juros in-

demnizatórios, contados desde 29-5-98 até à data da emissão da nota
de crédito a favor da impugnaste, às taxas legais que vigoraram e
vigorarem.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão
de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 10 de Julho de 2002.

Assunto:

Matéria de facto e incompetência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discutem factos que a decisão em apreciação
não fixou pelo que a competência para do mesmo conhecer
cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Cen-
tral Administrativo e não a este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.
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Recurso n.o 26.809. Recorrente: Atlanta — Comércio, Manutenção
& Reparação de Veículos, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Re-
lator: Exmo Cons. Dr. António Pimpão.

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

1. Atlanta — Comércio, Manutenção e Reparação de Veícu-
los, L.da, recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa, 3o Juízo, 2a Secção, indeferiu liminarmente a
oposição.

Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 — A Recorrente não foi, durante o período a que se reporta

a dívida exequenda, a possuidora dos bens que a originaram.
2 — À Recorrente foi-lhe retirada mercadoria (automóveis) pela

FIAT DISTRIBUIDORA PORTUGUESA, já facturada por esta à
ATLANTA no montante de esc.: 80.563.862$00, e, por outro lado,
a FIAT PORTUGUESA forçou a Concessionária, agora Recorrente,
a devolver-lhe mercadoria (automóveis) no montante de
esc.: 114.025.088$00.

3 — Estes factos inviabilizaram a liquidação do Imposto Sobre o
Valor Acrescentado.

4 — Posteriormente, a FIAT DISTRIBUIDORA PORTUGUESA,
foi vender os automóveis que retirou da esfera jurídica da recorrente,
a outro concessionário, que pagou o IVA relativo à mesma mercadoria.

5 — Assim, a FIAT DISTRIBUIDORA PORTUGUESA, recebeu
duas vezes o valor do IVA relativo aos mesmos automóveis.

6 — E, também, porque, em face do acordo estabelecido com a
FIAT AUTO PORTUGUESA esta comprometeu-se a adiantar, à
Recorrente, a importância relativa ao IVA do mês de Maio de 2000.

7 — Deve o presente recurso ser julgado procedente e, em con-
sequência, revogar-se o despacho pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal
«a quo», com todas as consequências legais.

Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a eventual in-
competência do STA para apreciar o recurso por o mesmo versar,
nas conclusões 1.a, 2.a, 5.a e 6.a, matéria de facto, nada disse.

2. A decisão recorrida de indeferimento liminar entendeu que o
não ser possuidora dos bens, enquanto fundamento de oposição, só
tem aplicação nos casos de impostos sobre o rendimento de deter-
minados bens, sendo que o IVA é um imposto sobre as vendas ou
prestações de serviços pelo que não poderia tal alegação constituir
fundamento de oposição.

Acrescentou que o facto de a FIAT não ter ainda entregue o valor
do imposto à oponente é matéria das relações entre ambas, a que
o Fisco é alheio, não lhe podendo ser oposto tal acordo ao que acres-
ceria que a oponente não põe em causa a liquidação do imposto
(de sua autoria pois se tratou de autoliquidação) mas apenas que
ainda não recebeu o seu montante da FIAT o que resultando de
um acordo particular não tem a virtualidade de alterar a obrigação
legal de pagamento do imposto em prazo.

3. Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a eventual in-
competência deste STA para apreciar o recurso por questionarem
as indicadas conclusões matéria de facto nada disse.

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.
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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 1 b) 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 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”.

No mesmo sentido se pronuncia o arto 280o do CPPT.
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
CP Cívil).

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 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
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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.

Sustenta a recorrente nas conclusões 1.a, 2.a, e 5.a que a recorrente
não foi, durante o período a que se reporta a dívida exequenda, a
possuidora dos bens que a originaram, que lhe foi retirada mercadoria
(automóveis) pela FIAT DISTRIBUIDORA PORTUGUESA já fac-
turada por esta à ATLANTA no montante de esc.: 80.563.862$00,
e, por outro lado, a FIAT PORTUGUESA, forçou a Concessionária,
agora Recorrente, a devolver-lhe mercadoria (automóveis) no mon-
tante de esc.: 114.025.088$00, que posteriormente, a FIAT DISTRI-
BUIDORA PORTUGUESA, foi vender os automóveis que retirou
da esfera jurídica da recorrente, a outro concessionário, que pagou
o IVA relativo à mesma mercadoria e que assim, a FIAT DISTRI-
BUIDORA PORTUGUESA, recebeu duas vezes o valor do IVA
relativo aos mesmos automóveis.

Sustenta, ainda, na conclusão 6.a, que em face do acordo esta-
belecido com a FIAT AUTO PORTUGUESA esta comprometeu-se
a adiantar, à recorrente, a importância relativa ao IVA do mês de
Maio de 2000.

Saber se ocorreram ou não tais factos e se a decisão recorrida
os considerou ou não é ainda julgamento de questões de facto que,
nessa perspectiva, não foram considerados pela decisão em recurso.

A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.

Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso 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 100 Euros a taxa de justiça
e em 50 % a procuradoria.

Lisboa, 10 de Julho de 2002. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Vítor Meira.
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